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الفصل الثاين/ رساية النجاسة......................................................................... ٥

الفصل الثاين
يف كيفية رساية النجاسة إىل املالقي

(مسـألة١٩): اجلسـم الطاهـر إذا القـى اجلسـم النجـس ال تـرسي 
النجاسة إليه إال إذا كان يف أحدمها رطوبة مرسية(١)،

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين ولعنة 

اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.
(١) فـال تنتقـل مـع اجلفـاف بال إشـكال ظاهـر، ويظهـر من بعـض كلامهتم 
املفروغيـة عنـه، بل أدعي اإلمجـاع عليه يف املختلف وكشـف اللثـام وحمكي الذخرية 
والدالئل وغريها. وهو املناسب الرتكازيات املترشعة وسريهتم التي ال يبعد ابتناؤها 

عىل قياس رسيان النجاسة برسيان القذارات العرفية.
مضافـاً إىل صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عـن الفراش يصيبه 
االحتـالم كيـف يصنع به؟ قـال: اغسـله، وإن مل تفعله فال تنام عليه، فـإن نمت عليه 
 :Aوأنت رطب اجلسـد فاغسـل ما أصاب من جسـدك»(١) وصحيحـه اآلخر عنه
«سـألته عن املكان يغتسـل فيه من اجلنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش. فقال: نعم إذا 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب النجاسات حديث:٩.
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»(١) وصحيحه الثالث عنهA: «سـألته عن الرجل يمر باملكان فيه العذرة  كان جافاً
فتهب الريح فتسـفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسـه يصيل فيه قبل أن يغسـله؟ 
قـال: نعـم ينفضه ويصيل فال بـأس»(٢) ونحوها غريها. وقد ذكر مجلـة منها يف الباب 
السـادس والعرشين من أبواب النجاسات من الوسـائل. وهي وإن وردت يف موارد 

. خاصة، إال أن استفادة العموم بضميمة املناسبات االرتكازية قريبة جداً
بل قد يستفاد العموم من صحيح حممد بن مسلم: «كنت مع أيب جعفرA إذ 
مـر عىل عذرة يابسـة فوطأ عليها، فأصاب ثوبه. فقلـت: جعلت فداك قد وطأت عىل 
عذرة فأصابت ثوبك. فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بىل، فقال: ال بأس. إن األرض 
»(٣). بتقريب: أن مقتىض عموم التعليل عدم البأس بكل يابس. بل  يطهر بعضها بعضاً
هـو رصيح موثق عبد اهللا بن بكري: «قلـت أليب عبد اهللاA: الرجل يبول وال يكون 

عنده املاء فيمسح ذكره باحلائط. قال: كل يشء يابس زكي [ذكي.يب]»(٤).
اللهم إال أن يقال: مل يتضح ورود قولهA يف الصحيح: «أليس هي يابسة؟» 
يف مقام التعليل لتقريب احلكم للسائل وتوضيح وجهه له، بل لعله وارد ملجرد حتديد 
 Aمورد السـؤال لبيان حكمه، الذي هو مقتىض اجلمود عىل السـؤال. عىل أن قوله
» ظاهر يف تعليـل نفي البـأس بمطهرية  بعـد ذلـك «إن األرض يطهـر بعضهـا بعضـاً
األرض املناسـب للتنجـس باملالقـاة ولو مع اجلفـاف. وجمرد امتناع االلتـزام بذلك، 
لقصور مطهرية األرض عن الثوبـ  خصوصاً مع عدم فرض مسح الثوب باألرضـ  
ال يوجب ظهور الصحيح يف املطلوب وهنوضه باالسـتدالل عليه. بل يلزم البناء عىل 

إمجاله حينئذ.
وأمـا املوثق فاالسـتدالل به موقوف عـىل أن املراد به الكنايـة عن عدم رسيان 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب النجاسات حديث:١١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣١ من أحكام اخللوة حديث:٥.
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النجاسـة مـن الذكر لغـريه، ال طهارة الذكـر بالتجفيف، كام عن بعـض العامة، إذ ال 
قائـل بالعمـوم املذكور حينئذ حتى منهـم، وإنام خصوه ببعض النجاسـات، بخالف 
مـا لـو محل عىل األول. ومن ثـم ال يبعد إرادته. لكن يف كفايـة ذلك يف هنوض املوثق 
باالسـتدالل يف املقام إشكال بعد عدم اإلشارة فيه للمالقي، وإنام اقترص فيه عىل ذكر 

الذكر. فالحظ.
هذا وقد ذكر بعض مشـاخيناP أن إطالقات األمر بالغسل بإصابة النجاسة 
تقرص عن صورة اجلفاف، ألن الغسـل عبارة عن إزالة األثر، وال يتحقق األثر إال مع 

الرطوبة املرسية.
وفيـه: أن الظاهـر عدم توقف صدق الغسـل عىل إزالة األثر، إذ ال إشـكال يف 
صدقه مع عدم وجود أثر يف املغسول، ومع وجوده وعدم زواله بالغسل. والسيام أن 
الكالم إنام هو يف اعتبار لزوم التأثري يف التنجيس عند املالقاة، وإن ذهب األثر باجلفاف 
قبل الغسـل، وأن املراد باألثر ما يعمّ رطوبة املاء التي ال تزول بالغسـل بل تتأكد. مع 
أنه لو تم كفى يف األثر النجاسـة الرشعية، ولذا ال إشـكال يف صدق الغسل املطهر مع 
رطوبة املتنجس املغسـول وجفاف النجس عند املالقـاة، مع أن األثر اخلارجي حينئذ 
يف النجـس ال يف املتنجـس، وليـس يف املتنجس إال النجاسـة، فإذا فـرض أن مقتىض 
إطالق أدلة االنفعال حصول النجاسـة مع اجلفاف صدق الغسل املطهر بلحاظ إزالة 

النجاسة املذكورة.
فالعمـدة يف وجـه اعتبـار الرطوبـة املرسية ما تقـدم. وبه خيرج عـن إطالقات 
االنفعال باملامسـة لو متت. بل هو موجب النرصافها لصـورة الرطوبة بنحو يمنع من 

ظهورها يف العموم.
هذا وقد تقدم يف املسـألة السادسـة والسـبعني عند الكالم يف غسل مس امليت 

استثناء بعضهم مالقاة امليتة، واحلكم بنجاسة املالقي مع اجلفاف، وتقدم ضعفه.
بقـي يشء: وهـو أن املشـهور بـني األصحـابM اسـتحباب رش الثوب 
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ونضحـه باملـاء عنـد مالقـاة احليوانات النجسـة مع اجلفـاف. جلملة مـن النصوص، 
كصحيـح عـيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن الرجل يصيـب ثوبه خنزير فلم 
يغسـله، فذكر وهو يف صالته كيف يصنع بـه؟ قال: إن كان دخل يف صالته فليمض، 
فإن مل يكن دخل يف صالته فلينضح ما أصاب من ثوبه. إال أن يكون فيه أثر فيغسله»(١) 
ومرسـل جرير: «قال أبو عبد اهللاA: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسـاً فانضحه، 
وإن كان رطبـاً فاغسـله»(٢) وغريمها. بل يف املبسـوط: «وكل نجاسـة أصابت الثوب 
أو البدن وكانت يابسـة ال جيب غسـلهام، وإنام يسـتحب مسـح اليد بالرتاب أو نضح 

الثوب».
لكـن ظاهـر أو رصيـح املقنعـة والنهاية والوسـيلة وجوب النضـح يف الثوب 
يف مـسّ مجلـة من النجاسـات مع اجلفـاف، ووجوب مسـح اليد أخـذاً بظاهر األمر. 
وفيـه: أنه يظهر عدم النضـح من عدم التنبيه عليه يف مجلة من النصوص، ومنها بعض 
النصوص املتقدمة عند الكالم يف اعتبار الرطوبة يف االنفعال مع شـدة احلاجة إليه لو 
. بـل هو ظاهر األمر باملـيض يف الصالة يف صحيح عيل بـن جعفر املتقدم،  كان واجبـاً
حيـث يصلح ذلـك قرينة عىل محل األمر به يف النصوص عىل االسـتحباب. والسـيام 
بمالحظـة االرتكاز املتقـدم عىل عدم االنفعال مع اجلفـاف، بضميمة ما لعله املفروغ 

عنه بينهم من عدم مانعية يشء غري النجاسة.
وأما املسح بالرتاب ففي الرشايع واملنتهى أنه مل يثبت، ويف اجلواهر: «ومل يثبت 
مـا يـدل عىل اسـتحبابه، فضالً عن وجوبه، كـام اعرتف به مجاعة». نعـم يف خرب خالد 
القالنيس: «قلت أليب عبد اهللاA: ألقى الذمي فيصافحني. قال: امسحها بالرتاب. 

قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها»(٣).

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

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب النجاسات حديث:٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
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لكنه ـ مع ضعف سـنده، وابتنائه عىل نجاسـة الذمـي، واختصاصه ببعض ما 
ذكـروهـ  إن محـل عىل صورة اجلفاف مل يناسـب األمر بالغسـل يف مصافحة الناصب، 
وإن محل عىل صورة الرطوبة مل ينهض باالستدالل للمدعى. ومن ثم يتعني محله عىل 
االسـتحباب تنفـرياً عنهـم وتنزهاً عن أثـر مصافحتهم، نظري ما تقـدم عند الكالم يف 

نجاسة الكافر جواباً عن نصوص مصافحته. فراجع.
هذا مضافاً يف األمرين ـ ومها نضح الثوب باملاء ومسـح اجلسـد بالرتاب ـ إىل 
سـرية املترشعـة، لظهـور أن مسّ النجس مع اجلفـاف مورد لالبتـالء العام من صدر 
اإلسـالم فلو كان الواجب فيه أحد األمرين لظهر وبان وجرت عليه سـرية املترشعة 
مـن الصـدر األول، بنحـو ال خيفـى عىل األصحـاب حتـى كان املشـهور بينهم عدم 

وجوهبام، وجرت سرية املترشعة تبعاً هلم عىل تركهام.
ومـن ثـم قد حيمـل كالم من تقـدم عىل االسـتحباب محالً للوجـوب يف كالم 
بعضهـم عـىل مـا يعم االسـتحباب، كـام قـد يسـتعمل يف النصـوص. وإن كان ذلك 
يصعب يف كالم ابن محزة يف الوسيلة. ولعله لذا كان ظاهر املعترب أن استحباب الرش 
مـع اجلفاف إمجاعي، كالنجاسـة مع الرطوبة، حيث قـال: «إذا القى الكلب واخلنزير 
والكافر املحكوم بنجاسة عينه ثوباً أو جسداً وهو رطب غسل موضع املالقاة وجوباً، 

. وهو مذهب علامئنا أمجع...». فالحظ. وإن كان يابساً رش الثوب باملاء استحباباً
(١) كام يف اجلواهر حاكياً عن منظومة السيد الطباطبائي الترصيح به، مستدالً 
عليـه بصحيـح البقباق: «قال أبـو عبد اهللاA: إذا أصاب ثوبك مـن الكلب رطوبة 
فاغسـله، وإن مسـه جافاً فاصبب عليـه املـاء»(١). وكأنه لظهور اإلصابـة يف االنتقال 
الدفعـي املحسـوس، الذي يكون يف الرطوبة املرسية باملعنـى املتقدم. أما الرطوبة غري 

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

يعنـي: تنتقل مـن أحدمها إىل اآلخر بمجـرد املالقاة(١)، فإذا كانا يابسـني 
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املرسية فهي تنتقل تدرجياً بنحو ال حيس إال من طريق األثر، وهو ترطب املالقي.
مضافاً إىل ما هو املرتكز من أن االنفعال مع الرطوبة إنام هو لنجاسـة الرطوبة 
املنتقلـة وانفعاهلـا، وذلـك إنام يكـون يف الرطوبة املرسيـة، التي هي عبارة عن جسـم 
قائم بنفسـه حمسـوس عرفاً نجس يف نفسـه، أما الرطوبة غري املرسية فليس هلا وجود 
عـريف صالح لالتصاف بالنجاسـة، بل هو من سـنخ العرض غري املـدرك عرفاً إال يف 
موضوعه من دون أن يكون هلا وجود عريف، وإن كانت هي جسامً دقة، لعدم االعتداد 
بذلك يف احلكم بالنجاسـة. والسيام بمالحظة السرية العملية، لبناء املترشعة بمقتىض 

ارتكازياهتم عىل طهارة األجسام الرطبة بالرطوبة املذكورة من دون نظر ملنشئها.
وبذلـك يتعني تنزيـل اإلطالقات املتضمنـة لالنفعال باملالقـاة أو باملالقاة مع 
الرطوبة عىل خصوص صورة الرطوبة املرسية، كام يناسبهـ  يف اجلملةـ  مقابلة الرطوبة 
باجلفـاف يف بعض النصوص، لصدق اجلفاف مع الرطوبة املرسية. نعم قد ال يصدق 
به اليبس الذي تضمنته بعض النصوص. لكن البد من رفع اليد عنه بام سبق. وال أقل 
مـن عدم صلوحه لرفع اليد عنه. فيتعني الرجـوع مع التعارض لألصل، وهو يقتيض 

الطهارة. فالحظ.
(١) لقضـاء املناسـبات االرتكازيـة بعـدم االنفعال يف مثـل الفلـزات الذائبة 

باألصل ـ كالزئبق ـ أو بالنار، كالذهب. 
وقد يسـتفاد مـن صحيح البقبـاق املتقدم، بدعـو ظهوره يف اعتبـار العلوق 
والتلويـث يف التنجيس. لكـن الفلزات قد تعلق ببعض األجسـام، فالذهب املائع قد 

يعلق بالنحاس، كام قد يعلق الرصاص املائع بكثري من األجسام. فالعمدة ما سبق.

أو نديـني جافـني مل يتنجس الطاهر باملالقاة وكذا لـو كان أحدمها مائعاً بال 
رطوبـة(١)، كالذهـب والفضـة ونحومها مـن الفلزات فإهنـا إذا أذيبت يف 

ظرف نجس ال تنجس.
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هذا وقد ذكر شـيخنا األسـتاذP إن املدار يف التنجيس إن كان عىل الرطوبة 
املائيـة لـزم عـدم تنجس الدهـن والزيت، ونحومها ممـا خيلو عن األجـزاء املائية، وال 
 Pيمكن البناء عىل ذلك، وإن كان عىل امليعان لزم االنفعال يف الفلزات. ومل يستبعد
كون ذلك هو الوجه يف توقف بعض السادة املعارصينP يف مثل الزئبق. نعم جزم 
شيخناP بعد ذلك باالنفعال يف مثل الدهن والزيت دون مثل الفلزات، وإن خفي 

عليه وجه الفرق بينهام، لعدم وضوح املدار يف االنفعال عنده.
لكـن ال جمـال للبناء عـىل أن املدار عـىل الرطوبـة املائية بعـد ورود النصوص 
بانفعـال الدهـن والزيت ومطابقتـه للمرتكزات. كام ال جمال للبنـاء عىل أن املدار عىل 
امليعـان بعد عدم الدليل عليه ومنافاته للمرتكزات، بل يتعني كون املدار عىل الرطوبة 

ـ باملعنى املقابل للجفاف ـ وإن مل تكن مائية.
. كل ذلك  (١) إال أن تكـون رطوبة األرض كثرية، بحيـث يصدق البلل عرفاً

ملا تقدم.
(٢) يظهـر الـكالم فيه مما تقدم يف أوائل الفصـل الثاين من مبحث أحكام املياه 
عند الكالم يف انفعال املاء القليل باملالقاة، لعدم الفرق بني املاء القليل وبقية املايعات 

(مسـألة٢٠) الفراش املوضوع يف أرض الرسداب إذا كانت األرض 
نجسة ال ينجس وإن رست رطوبة األرض له(١)، وصار ثقيالً بعد أن كان 
خفيفاً، فإن مثل هذه الرطوبة غري املرسية ال توجب رساية النجاسة. وكذلك 
جدران املسـجد املجاور لبعض املواضع النجسـة مثل الكنيف ونحوه، فإن 
الرطوبة السـارية منها إىل اجلدران ليسـت مرسية وال موجبة لتنجسـها وإن 

كانت مؤثرة يف اجلدار عىل نحو تؤدي إىل اخلراب.
(مسـألة٢١): يشرتط يف رساية النجاسـة يف املائعات(٢) أن ال يكون 
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بعد فرض عدم اعتصامه بالكرية ونحوها.
(١) وهو املاء املتدافع بني فتحة اإلبريق وموضع النجاسة.

(٢) بال إشـكال ظاهر لعدم الدليل عىل رسيان النجاسة يف متام اجلسم حينئذ، 
بل هو بعيد عن املرتكزات جداً إن مل يكن خالف املقطوع به منها.

كـام أنه خالف املقطوع به من السـرية، لكثرة االبتـالء بمثل اخلروج من احلامم 
والسـري يف األرض النجسـة مع اسـتيعاب الرطوبة املرسية لتامم البدن، وال إشكال يف 
اكتفائهـم بتطهري القدمني حينئذ. وكذا ال إشـكال يف اكتفائهم بتطهري موضع املالقاة 
مـن الثلج واللحـم واخلرضوات والفواكه املقشـورة ونحوها مع اسـتيعاب الرطوبة 

املرسية جلميع سطوحها وأعامقها... إىل غري ذلك. 
كـام قـد تضمنت مجلة مـن النصوص االكتفاء عند وقوع النجاسـة يف السـمن 
والعسـل اجلامديـن بإلقائهـا ومـا حوهلـا(١) مـع اسـتيعاب الرطوبـة املرسيـة جلميع 

أجزائها. 
نعم ال إشكال يف استيعاب النجاسة لتامم أجزاء اجلسم املائع بمالقاة النجاسة 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٤٣ من أبواب األطعمة املحرمة.

املائـع متدافعـاً إىل النجاسـة وإال اختصت النجاسـة بموضـع املالقاة، وال 
تـرسي إىل مـا اتصل به من األجـزاء، فإذا صب املاء مـن اإلبريق عىل يشء 
نجس ال ترسي النجاسة إىل العمود(١)، فضالً عام يف اإلبريق. وكذا احلكم 

لو كان التدافع من األسفل إىل األعىل كام يف الفوارة.
(مسألة٢٢): األجسام اجلامدة إذا القت النجاسة مع الرطوبة املرسية 
تنجس موضع االتصال، أما غريه من األجزاء املجاورة له فال ترسي النجاسة 
إليه وإن كانت الرطوبة املرسية مستوعبة للجسم(٢)، فاخليار أو البطيخ أو 
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لبعض سـطوحه ـ كاملاء املطلق واملضاف والزيـت ـ تبعاً لالرتكاز. بل هو املقطوع به 
من النصوص واإلمجاع والسرية.

(١) بناءً عىل تنجيس املتنجس ـ كام يأيت ـ ألن املنجس حينئذ هو مالقاة العرق 
املتنجـس، ال مالقاة النجاسـة التي نجسـت العـرق. وكذا ترسي النجاسـة إذا كانت 
الرطوبة كثرية هلا وجود متميز عن اجلسم بحيث يصدق عليها املاء، فإنه حينئذ يتعني 
رسيـان النجاسـة يف متـام سـطوحها، ملا سـبق يف املايع. لكـن رسيان النجاسـة حينئذ 

. للجسم الذي حتتها بتوسط مالقاهتا، فيبتني عىل تنجيس املتنجس أيضاً
(٢) بال إشـكال ظاهر. والنصوص به مسـتفيضة، ففي صحيح زرارة عن أيب 
جعفرA: «قال: إذا وقعت الفأرة يف السمن فامتت فإن كان جامداً فألقها وما يليها، 
وكل مـا بقي، وإن كان ذائباً فال تأكله، واسـتصبح به. والزيـت مثل ذلك»(١) ونحوه 

غريه.
(٣) الظاهـر أن املـراد به اللبـن الرائب املنتزع الكثري من مائـه. أما احلليب فال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٤٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٣.

نحومها إذا القته النجاسة يتنجس موضع االتصال منه ال غري، وكذلك بدن 
اإلنسـان إذا كان عليـه عرق ولو كان كثرياً، فإنه إذا القى النجاسـة تنجس 
املوضع املالقي ال غري، إال أن جيري العرق املتنجس عىل املوضع اآلخر فإنه 

.(١) ينجسه أيضاً
(مسألة٢٣): يشرتط يف رساية النجاسة يف املائعات أن ال يكون املائع 
غليظاً وإال اختصت بموضع املالقاة ال غري(٢)، فالدبس الغليظ إذا أصابته 
النجاسة مل ترس النجاسة إىل متام أجزائه، بل يتنجس موضع االتصال ال غري 
وكـذا احلكم يف اللبن الغليظ(٣). نعم إذا كان املائع رقيقاً رست النجاسـة 
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يغلظ إال أن يتجمد. والظاهر عدم نظرهP له.
. ويقتضيه النصوص املشـار إليها وغريها مما ورد يف املاء  (١) بال إشـكال أيضاً

القليل وغريه.
هـذا وقد اختلفـت النصوص يف الزيت، فظاهر صحيـح زرارة املتقدم جريان 

التفصيل املتقدم فيه. بل هو رصيح معترب إسامعيل بن عبد اخلالق(١) وغريه. 
لكـن اجلمـود يف الزيت نادر جـداً، كام يناسـبه صحيح معاوية بـن وهب عن 
أيب عبـد اهللاA: «قلـت: جرذ مات يف زيت أو سـمن أو عسـل. فقال: أما السـمن 
والعسـل فيؤخـذ اجلرذ وما حوله. والزيت يسـتصبح به»(٢). فـإن صدره حممول عىل 
الشـتاء بقرينة التفصيل يف النصوص األخر، فيكون مقتىض ذيله نجاسة الزيت بتاممه 
حتى يف الشتاء، وال وجه له إال ما ذكرناه من ندرة مجوده. ونحوه يف ذلك غريه. فالبد 

. من محل نصوص التفصيل يف الزيت عىل فرض مجوده وإن كان نادراً
(٢) كأن الوجـه يف جعـل املعيـار االسـتقذار هو دعو أن املنسـبق من جعل 
املدار عىل الغلظة والرقة ابتناء املعيار يف االنفعال بالنجاسة رشعاً عىل ما هو املعيار يف 

االستقذار عند العرف.
لكـن ال قرينة عىل ذلك. والسـيام أن االسـتقذار العريف قـد خيتلف باختالف 
كمية املالقي، فإذا كان غليظاً يف اجلملة ال يرسي االستقذار مع الكثرة، كام قد خيتلف 
باختالف كمية النجس املالقى، فاملائع الكثري قد يستقذر بانغامس احليوان امليت بتاممه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٤٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١.

إىل متام أجزائه(١) كالسمن والعسل يف أيام الصيف، بخالف أيام الربد فإن 
الغلـظ مانـع من رساية النجاسـة إىل متام األجزاء، واحلـد يف الغلظ، والرقة 
أمـر عريف، فام يسـتقذر(٢) مجيعه بمجرد مالقاة القذارة جلـزء منه فجميعه 
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فيه وال يسـتقذر بانغامس جزء صغري منـه، ومن الظاهر أنه ال جمال للبناء عىل ذلك يف 
االنفعال بالنجاسة. 

عـىل أن النصـوص مل تتعـرض لعنـوان الغلظ والرقـة، وإنام تضمنـت عنواين 
اجلمـود والذوبـان، واملفهوم عرفـاً من اجلمود التصلب والتامسـك، كام رصح بذلك 
يف اللغة. ويقابله الذوبان ولو مع الغلظة والثخانة، ويؤكد ذلك ما يف معترب إسـامعيل 
بـن عبد اخلالق عـن أيب عبد اهللاA حيث قال فيه: «أما الزيـت فال تبعه إال ملن تبني 
له، فيبتاع للرساج. وأما األكل فال. وأما السـمن فـإن كان ذائباً فهو كذلك، وإن كان 
جامداً والفأرة يف أعاله فيؤخذ ما حتتها وما حوهلا، ثم ال بأس به. والعسـل كذلك إن 
»(١). فـإن اعتبار كون الفأرة يف أعىل السـمن وإن أمكن أن يكون من أجل  كان جامـداً
إحراز سبق اجلمود عىل وقوع الفأرة، إذ مع رؤيتها يف األسفل قد يكون وقوعها سابقاً 
عىل اجلمود، فينجس متام السمن قبل أن ينجمد. إال أن إحراز ذلك إنام حيتاج إليه فيام 
إذا كان املانع من االنفعال هو اجلمود املانع من رسوب الفأرة يف أسفل السمن، إذ لو 
كان املانع من االنفعال أعم من ذلك فوجودها يف األسـفل ال يسـتلزم نجاسة السمن 
بتاممه، ومع احتامل طهارته فاألصل الطهارة. بل فرض بقائها يف أعىل السـمن مالزم 

لكون اجلمود بمرتبة متنع من رسوب الفأرة. 
وهو املناسب ملا تضمنه هو وغريه من إلقاء ما حول النجاسة. لظهوره يف أن ما 

حوهلا يتميز بعد رفعها، وذلد ال يكون إال يف اجلمود بالنحو املذكور.
نعم قد ال يناسـب ذلك ما يف صحيح احللبي. قالA فيه: «إن كان سـمناً أو 
عسـالً أو زيتاً، فإنه ربام يكون بعض هذا، فإن كان الشـتاء فانزع ما حوله وكله، وإن 
كان الصيـف فارفعـه حتى تـرسج به...»(٢). ألن السـمن يف الشـتاء وإن كان ينجمد 
بالنحـو املذكور، إال أن الزيت والعسـل كثرياً ما ال يبلغان ذلـك. لكن البد محله عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٤٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٤.
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خصوص ما إذا كانا جامدين، للتقييد بذلك فيهام يف غري واحد من النصوص، كمعترب 
عبـد اخلالق املتقـدم، وصحيح زرارة عن أيب جعفرA: «قـال: إذا وقعت الفأرة يف 
السمن فامتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وإن كان ذائباً فال تأكله واستصبح 
بـه. والزيـت مثل ذلك»(١) وغريمها. ولعله لندرة اجلمـود يف الزيت أطلق يف مجلة من 
النصوص االستصباح به وعدم أكله، ومنها معترب عبد اخلالق املتقدم، كام أرشنا إليه.

(١) إذ بعد عدم العموم الذي يكون مرجعاً يف االنفعال يتعني الرجوع لألصل، 
وهو يقتيض الطهارة.

(٢) عىل املشـهور شـهرة عظيمة، عىل ما قيل. بل نسـبت دعو اإلمجاع عليه 
للقـايض يف اجلواهـر واملحقق يف املعترب والفاضل اهلندي يف كشـف اللثام ومجاعة من 
متأخـري املتأخرين، بل حكي عن مجاعة منهم دعو الرضورة عليه من املذهب، بل 

الدين.
ويقتضيـه مجلة من النصوص منها: ما دل بعمومه أو برصاحته عىل انفعال املاء 
القليل باملتنجس، التي تقدمت يف أول الكالم يف الفصل الثاين من مباحث املياه. وهي 
. بل غريه أوىل  وإن اختصـت باملـاء، إال أنه ال ينبغي التأمل يف إلغـاء خصوصيته عرفاً

منه باالنفعال ملا هو املرتكز من أولويته بعدم االنفعال بعد كونه أظهر املطهرات.
ومثلها يف ذلك النصوص التي تقدم يف فصل املاء املستعمل االستدالل هبا عىل 
نجاسـة ماء الغسالة، فإنه وإن تقدم اإلشـكال يف داللة بعضها، إال أن منشأ اإلشكال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.

نجـس، ومـا ال يكـون كذلك اختصـت النجاسـة بموضع االتصـال منه،
ومع الشك يبنى عىل الطهارة(١).

(مسـألة٢٤): األقـو أن املتنجـس كالنجـس ينجس مـا يالقيه مع 
الرطوبة املرسية(٢)
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يف مجلـة منها عدم وضوح كون موردها ماء الغسـالة، بـل لعله املاء املالقي، وعىل كل 
حال تنهض باالسـتدالل يف املقام، إذ لو كان موردهـا املاء املالقي جر فيها ما تقدم 
يف نصوص انفعال املاء القليل املتنجس، وإن كان موردها ماء الغسـالة فهو من أفراد 
املاء املالقي، بل من أخفاها، حيث ذهب بعضهم لطهارته اسـتثناءً منها. فراجع. نعم 

يأيت من بعض مشاخينا خروجها عن حمل الكالم، ويأيت الكالم فيه.
ومنهـا: النصـوص الكثـرية الـواردة يف أهـل الكتـاب املانعـة أو املرخصـة يف 
مبارشهتـم أو مبـارشة الثيـاب ونحوهـا مما جتـري عليه أيدهيـم، والتي أشـري فيها إىل 
ابتالئهـم بالنجاسـات، كاخلمـر وامليتـة، بنحـو يظهـر يف املفروغية عن تنجيسـهم ملا 
يبارشونه بسـبب تنجسـهم بالنجاسـات املذكورة، وقد تقدم الكالم فيها عند الكالم 

يف نجاسة أهل الكتاب. فراجع وتأمل.
ومنهـا: النصوص الكثـرية الـواردة يف األواين، مثل ما تضمـن النهي عن آنية 
أهـل الكتـاب إذا كانـوا يأكلون فيهـا امليتة أو حلـم اخلنزير أو يرشبون فيهـا اخلمر(١)، 
ومنها ما تقدم عند الكالم يف نجاسة الكافر، وما تضمن غسل اإلناء من سؤر الكلب 
واخلنزيـر(٢) وملـوت اجلـرذ(٣). لوضـوح أن اإلناء حيث ال يسـتعمل فيام يشـرتط فيه 
الطهـارة، فالبد من كون األمر يغسـله لتجنـب انفعال ما جيعل فيه مـن املاء والطعام 

ونحوها. 
ومثلهـا يف ذلك ما تضمن األمر بغسـل اإلناء القـذر وأواين اخلمر(٤) وال جمال 
حلمله عىل خصوص ما بقي فيه أثر النجاسـة، ملخالفته لإلطالق. عىل أنه ال يناسـب 

األمر بتثليث الغسالت، حيث تكفي الغسلة األوىل يف زوال أثر النجاسة.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٢ من أبواب النجاسات. 
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب األسئار.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٣ من أبواب النجاسات حديث:١. 
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١، ٥٣ من أبواب النجاسات. 
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وأما ما عن الفقيه اهلمداينP من أن األمر بغسلها قد يكون حلرمة استعامهلا 
حـال نجاسـتها ومبغوضية ذلك، ال إرشـاداً النفعال ما يالقيه. فهـو كام تر! حيث 
ال منشـأ الحتامل حرمة اسـتعامل اإلناء النجس، وال يمكن البناء عىل ذلك، بل يتعني 

كون منشأ احلاجة للتطهري هو جتنب انفعال املالقي هلا.
ومنها: ما ورد يف غسـل الفراش والنهي عن تعريضه للنجاسة(١). لوضوح أنه 
ـ كاإلناءـ  ال يستعمل فيام يشرتط فيه الطهارة، فالبد من كون وجه ذلك جتنب انفعال 

مالقيه به. 
نعم قد يشـكل بأنه حيث كان موضوعه الفراش الـذي يصيبه البول فمالقاته 
مسـتلزمة ملالقـاة البـول الـذي أصابـه، فاالنفعـال إنـام يكـون بمالقـاة النجـس ال 

املتنجس. 
ـ  بعد جفافه ليس له  اللهـم إال أن يقـال: أن البولـ  خصوصاً ما كان منه رقيقاً
وجـود عريف ليكون هو املتنجـس للمالقي ولذا يطهر بالشـمس لو أصاب األرض. 
بل يف صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن املكان يغتسـل فيه من اجلنابة 
»(٢). لظهور أن االغتسـال من  أو يبـال فيه أيصلح أن يفرش؟ فقال: نعم إذا كان جافاً
اجلنابـة إنام يقتيض تعرض املكان للبول مقدمة للغسـل وملالقاة مـاء تطهري الفرج من 
املني املوجب الرتفاع أثر البول من املكان، فالذي يالقيه الفراش هو املتنجس ال عني 

النجاسة وال أثرها.
ومنها: موثق عامر الوارد يف مطهرية الشمس للمكان املتنجس بالبول أو غريه، 
حيث قالA: «وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غري ذلك منك ما يصيب 
ذلـك املوضـع القذر فال تصل عىل ذلـك املوضع حتى ييبس، وإن كان غري الشـمس 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب النجاسات، وباب:٢٦ منها حديث: ١١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب النجاسات حديث:١١. 
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أصابـه حتـى ييبس فإنه ال جيوز ذلـك»(١). لظهوره يف انفعال البـدن الرطب باملوضع 
املتنجس إذا مل جيف أو جفّ بغري الشمس.

ومنهـا: موثقه اآلخـر عن أيب عبد اهللاA يف من جيد يف إنائـه فأرة وقد توضأ 
من ذلك اإلناء أو اغتسـل أو غسـل ثيابه به، قالA: «إن كان رآها يف اإلناء قبل أن 
يغسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها يف اإلناء فعليه أن يغسل ثيابه 
ويغسل كل ما أصابه ذلك املاء، يعيد الوضوء والصالة»(٢). لرصاحته يف تنجيس املاء 

املتنجس بالفأرة.
ومنها: صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن البواري يبل قصبها 
بامء قذر أيصيل عليه؟ قال: إذا يبست فال بأس»(٣) ونحوه موثق عامر(٤). لظهور أنه ال 
يـراد باملاء القذر إال املتنجس فإناطة الصالة عليه باجلفاف كالرصيح يف منجسـية املاء 

املذكور ملا يالقيه.
ومنها: صحيح املعىل بن خنيس: «سألت أبا عبد اهللاA عن اخلنزير خيرج من 
؟ قالA: «أليس وراءه يشء  املـاء فيمر عىل الطريق فيسـيل منه املاء أمر عليه حافيـاً
»(٥). فإنه كالرصيح يف  جاف؟ قلت: بىل. قال: فال بأس إن األرض يطهر بعضهاً بعضاً

تنجيس املاء املتنجس باخلنزير لباطن القدم.
هـذا وقد ذكر بعض مشـاخيناP خروج موثق عـامر الثاين وما بعده عن حمل 
الكالم، إذ الكالم إنام هو يف منجسية املتنجس بعد جفافه من أثر النجاسة، ال مع بقاء 
رطوبته املتنجسة هبا، إذ ال قائل بعدم منجسيته حينئذ. ولو تم ذلك جر يف نصوص 

. تنجيس ماء الغسالة، كام أرشنا إليه آنفاً
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب النجاسات حديث:٤. 

(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب املاء املطلق حديث:١. 
(٣) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٣٠ من أبواب النجاسات حديث:٢. 
(٤) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٤٣ من أبواب النجاسات حديث:٥. 
(٥) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٣٢ من أبواب النجاسات حديث:٣. 
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لكـن مل يتضـح مأخذ مـا ذكره من كلامت من نسـب لـه القول بعـدم تنجيس 
املتنجـس. ولـو تـم كان هـو أوىل باإلشـكال، ألن خصوصيـة بقـاء الرطوبـة األوىل 
املتنجسـة بعيـدة جداً بعـد فرض عدم اشـتامل الرطوبـة املذكورة عىل عـني النجس، 
فليسـت الرطوبة املذكورة إال كسائر املتنجسـات. ولو فرض اجلمود عىل مفاد األدلة 
فهـي كام دلـت عىل االنفعال مع بقاء الرطوبة ـ كـام يف النصوص املذكورة ـ دلت عىل 
االنفعـال مـع جفافها، كام يف النصوص األخر، ومنها موثـق عامر األول. وكيف كان 

فالنصوص وافية بإثبات تنجيس املتنجس.
هـذا وقـد قال سـيدنا املصنـفP: «مضافاً إىل اسـتفادته ممـا دل عىل رساية 
نجاسـة األعيـان النجسـة إىل مالقيها، فـإن املرتكز يف ذهـن العـرف أن الرساية عرفاً 
من أحكام مطلق النجاسـة، ال النجاسـة الذاتية خاصة. وكـام ال نحتاج إىل دليل عىل 
الرسايـة يف كل واحـدة من النجاسـات باخلصوص، بل يكتفي بـام دل عىل الرساية يف 
بعضهـا إلغاء خلصوصية املـورد عرفاً، كذلك املقام». وما ذكـرهP وإن كان قريباً، 
ولعلـه عليه تبتني مفروغية األصحاب عن االنفعـال، كام يأيت، إال أن يف بلوغه مرتبة 
االسـتدالل إشكال. والسـيام بمالحظة ارتكاز أن نجاسة األعيان النجسة أشد وآكد 

من نجاسة املتنجس هبا، حيث يمكن مع ذلك الرسيان فيها دونه.
نعم يمكن تتميم االسـتدالل املذكور بمعترب معاوية بن رشيح: «سـأل عذافر 
أبا عبد اهللاA وأنا عنده عن سـؤر السنور والشـاة والبقرة والبعري واحلامر والفرس 
والبغل والسباع يرشب منه أو يتوضأ منه؟ قال: نعم ارشب منه وتوضأ منه. قلت له: 
الكلب؟ قال: ال. قلت: أليس هو سبع؟ قال: ال واهللا إنه نجس، ال واهللا إنه نجس»(١) 
فإن تعليل نجاسـة السـؤر بنجاسـة الكلب ال يكون ارتكازياً إال إذا رجع إىل ما ذكره 

سيدنا املصنفP من ارتكاز أن الرساية من أحكام مطلق النجاسة.
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخينا من اإلشـكال ففيه تـارة: بضعف السـند، لعدم 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب األسئار حديث:٦. 
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ثبـوت توثيق معاوية بن رشيح، وأخر: بعـدم ظهوره يف التعليل، بل لدفع ما تومهه 
السـائل من كون الكلب من السـباع التي حكمA بطهارة سؤرها، فهو وارد ملجرد 

بيان أنه ليس من تلك السباع. 
فيندفع بأن يمكن استفادة وثاقة معاوية من رواية ابن أيب عمري وصفوان عنه، 
بل من رواية البزنطي أيضاً بناء عىل احتاده مع معاوية بن ميرسة، كام يناسبه رواية هذا 

 . احلديث وغريه عنهام معاً
 Aكـام أن وروده للـردع عـن توهـم كـون الكلـب من السـباع التـي حكم
بطهارهتـا ال ينايف ظهوره يف تعليل ما حكم بهA من حرمة سـؤر الكلب، وبيان ما 
يقتيض قصور إطالق حلية سـؤر السـباع عنه بسبب نجاسـته، دفعاً لتوهم التنايف بني 

احلكمني. 
وبعبارة أخر: ملا حكمA بطهارة سـؤر السـباع ثم بنجاسـة سؤر الكلب 
الذي هو منها توهم السـائل التدافع بن احلكمني، فأراد عليه السـالم ردعه عن ذلك 
ببيان املقتىض لنجاسـة سـؤر الكلب امللزم بقصور عموم حلية سؤر السباع عنه، دفعاً 
للتنـايف املذكور، وهو راجع لتعليل احلكم بحرمة سـؤر الكلـب، بضميمة ارتكاز أن 

سؤر النجس نجس، وكل نجس حرام.
وقريب منه ذلك يف صحيح البقباق: «سـألت أبا عبد اهللاA عن فضل اهلرة 
والشـاة والبقرة... فقال: ال بأس به، حتى انتهيت إىل الكلب، فقال: رجس نجس ال 
تتوضأ بفضله، وأصبب ذلك املاء، واغسله بالرتاب أول مرة، ثم املاء»(١) فإن التمهيد 
للحكم بعدم الوضوء باملاء وصبهـ  الذي يسـتفاد منه نجاسـته وعدم االنتفاع بهـ  بأنه 

رجس نجس ظاهر يف تعليله بذلك.   
لكن استشكل يف ذلك بعض مشاخينا تارة: بعدم وضوح ورود التمهيد املذكور 
يف مقام التعليل، بل ال جمال للبناء عىل ذلك، حيث ال إشكال يف عدم وجوب التعفري 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب األسئار حديث:٤. 
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لكل مالق للنجس.
وأخر: بأن التمهيد املذكور كام تضمن أنه نجس تضمن أنه رجس، وإطالق 
النجـس عـىل املتنجس وإن كان شـايعاً، إال أن إطالق الرجس عليـه غري معهود، فال 

جمال للتعدي له بمقتىض التعليل املذكور لو تم.
ويندفـع األول بأن ظاهـر التمهيد لبيان احلكم بيشء كونـه علة له، واملعلل يف 
املقام هو حكم السـؤر املسـؤول عنه، ال حكم اإلناء، وبيانهA حلكم اإلناء تفضل 

مبتدأ بعد استكامل بيان احلكم املسؤول عنه الذي سيق التعليل له. 
والثـاين بأن عدم معهودية اسـتعامل الرجـس يف املتنجس إنام هو لعدم شـيوع 
اسـتعامله يف النجاسة اخلبيثة املعهودة، ال ألن الرجس خمتص بنجس العني، والنجس 
أعـم منـه ومن املتنجس. وإال فالرجـس والنجس بمعنى واحد، ومهـا يف أصل اللغة 

بمعنى اخلبيث، وإطالقهام يف مورد النجاسة اخلبيثة الرشعية حادث. 
عـىل أنه لو سـلم اختالفهـام معنـى وأن الرجس أخص من النجـس، فتعقيب 
الرجـس بالنجس البد أن يكون لكفايـة النجس يف التعليل، ال لكوهنام معاً علة بنحو 

التقييد، بحيث البد من اجتامعهام، للغوية تقييد األخص باألعم.
وباجلملـة: الظاهر وفاء الصحيحني بالتعليل املبتني عىل االرتكاز الذي أشـار 

إليه سيدنا املصنفP بنحو ينهض باالستدالل يف املقام.
عـىل أنه بعد ثبـوت تنجيس املتنجس يف اجلملة من النصـوص املتقدمة يصلح 
االرتكاز املذكور قرينة إللغاء خصوصية مواردها وفهم عموم تنجيس املتنجس منها 

حتى لو غض النظر عن التعليل املذكور. فالحظ.
هذا وقد ذهب الكاشـاين إىل عدم تنجيس املتنجس وربام نسب للسيد املرتىض 

وابن إدريس وبعض متأخري املتأخرين. وال ختلو النسبة عن إشكال أو منع.
وقد استدلP تارة: باألصل، لعدم الدليل عىل التنجيس، ومقتىض األصل 
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طهارة املالقي. واألخر: بالنصوص الدالة عىل عدم التنجيس.
ويظهر اندفاع األول مما سـبق، حيث تنهض النصوص السـابقة باخلروج عن 
األصل، وأما الثاين فال يظهر حاله إال بعد النظر يف النصوص التي أشـار إليها، والتي 

ذكرها غريه مستدلني هبا له. وهي مجلة من النصوص.
منها: صحيح العيص: «سـألت أبا عبد اهللاA عن رجل بال يف موضع ليس 
فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه. قال: يغسل ذكره وفخذيه. وسألته 

عن من مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: ال»(١).
فإن مقتضاه عدم تنجس الثوب باليد املتنجسـة بالبول عند مسـح الذكر. لكن 

ينايف ذلك صدره املتضمن غسل للفخذين ملالقاهتام للذكر املتنجس بالبول. 
ودعـو: أنـه ليس املفـروض يف الصدر مسـح الذكـر باحلجر قبـل عرقه مع 
الفخذيـن، بـل مع سـبق العرق ألن الـوارد يف املقـام حالية، وذلك مسـتلزم لتنجس 
العـرق بالبول قبل مسـحه، فينجـس الذكر والفخذيـن، بناء عىل ما تقـدم من بعض 
مشـاخيناـ  عند الكالم يف موثق عامر الثاين ونحوه من نصوص النجاسـةـ  من االتفاق 
عـىل تنجيس املتنجس قبل جفافه، وخروجه عن حمل الكالم. وحينئذ ال يكون الذيل 

الذي فرض فيه عرق اليد بعد مسح الذكر هبا منافياً للصدر. 
: بأن ذلك مسـتلزم للغوية ذكر مسـح الذكـر، ألن العرق حينئذ  مدفوعـة أوالً
: بأن العرق مهام بلغ من الكثرة ال ينجس بتامم سطوحه  يتنجس بخروج البول. وثانياً
بمامسـة بعضـه ملوضع البـول، ليكون منجسـاً للفخذين. ومـن هنـا كان الظاهر من 
السـؤال هـو عرق الذكـر والفخذين بعد مماسـة بعضها ببعض عند القيام بعد مسـح 
الذكـر، كام هـو املتعارف، والـواو يف املقام عاطفـة ال حالية، ومن هنـا ال مناص عن 
التدافـع بني الصدر والذيـل. فإن كانا رواية واحدة كانت جمملـة، وإن كانا روايتني ـ 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ وقد ذكر صدر احلديث يف باب:٣١ من أبواب النجاسات حديث:١، وذيله يف ج:٢ 

باب:٦ من أبواب النجاسات حديث:٢. 
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كام هو غري بعيد بلحاظ تكرار قول: «وسـألته» كانتا متعارضتني وتعني تساقطهام. إال 
أن حيمل الذيل حينئذ عىل مسـح الذكر من دون بول لدفع توهم وجوب غسـل اليد 

حينئذ. 
عىل أنه قد حيمل الذيل ـ سـواءً كانا روايـة واحدة أم روايتني ـ عىل إصابة اليد 
للثـوب مـن دون يقني بكـون موضع اإلصابة فيهـا هو املوضع الذي أصـاب البول، 
ويكون منشـأ السـؤال عن ذلـك توهـم أن العلم اإلمجايل بالنجاسـة منجـز الحتامل 
النجاسـة يف مالقـي بعض أطرافـه، ويكون احلكم بعدم غسـل الثـوب ظاهرياً لدفع 
االحتامل املذكور، ال واقعياً لبيان عدم تنجيس املتنجس، فال ينايف الصدر وخيرج عن 
حمل الكالم. وحينئذ ال ينهض الذيل باالستدالل، ويبقى الصدر دليالً عىل التنجيس 

من دون معارض.
ومنها: موثق حنان بن سـدير: «سمعت رجالً سأل أبا عبد اهللاA فقال: إين 
. فقال: إذا بلت فامسـح ذكرك بريقك،  ربام بلت فال أقدر عىل املاء، ويشـتد ذلك عيلّ

فإن وجدت شيئاً فقل: هذا من ذاك»(١).
واالستدالل به موقوف عىل كون موضع مسح الذكر بالريق هو موضع خروج 
البـول منـه املتنجس بـه، حيث يـدل حينئذ عىل أن الريـق ال ينجس بمالقـاة املوضع 

املذكور وال ينجس ما يصيبه من البدن والثياب. وال شاهد عىل ذلك. 
». إذ ليس منشـأ الشدة هو  بل هو ال يناسـب قول السـائل: «ويشـتد ذلك عيلّ
توقـع خروج البول منـه، لظهور عدم الفرق يف ذلك بني وجـدان املاء وعدمه. ومثله 

خروج البلل منه من دون استرباء، بل املناسب حينئذ تنبيهه لالسترباء وإرشاده له.
ومن هنا كان الظاهر أن منشأ الشدة هو توقع نزول البلل املحكوم بالطهارة ذاتاً 
بلحاظ مالقاته ملخرج البول الباقي عىل النجاسـة بسـبب عدم وجدان املاء، فيتنجس 
بذلك، أو مماسـة موضع البول من الذكر للشـاب أو الفخذين من التعرق، فينجسها. 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٣ من أبواب نواقص الوضوء حديث:٧. 
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وعىل كال االحتاملني يدل عىل مذهب املشهور من تنجيس املتنجس. 
وحينئذ ال يصلح مسح الذكر بالريق حللّ املشكلة إال إذا كان املوضع املمسوح 
منـه غري خمرج البـول، حيث يبقى الريق عىل الطهارة، ويرتدد األثر الذي جيده يف بدنه 
وثيابه بني أن يكون من البلل أو العرق املتنجس وأن يكون من الريق الطاهر، ويكون 

مقتىض األصل طهارته.
ومنهـا: موثـق سـامعة: «قلت أليب احلسـن موسـىA: إين أبول ثم أمتسـح 
باألحجـار فيجـيء مني البلل ما يفسـد رساوييل. قـال: ليس به بـأس»(١) لظهوره يف 

طهارة البلل املذكور مع مالقاته ملوضع البول املتنجس به عادة. 
ويندفـع بأنـه كام يمكن ابتناء طهـارة البلل املذكور عىل عـدم تنجس املتنجس 
يمكـن ابتنـاؤه عـىل إجزاء التمسـح باألحجار يف التطهـري من البول، كـام عن مجهور 

العامة. 
وأما اإلشكال فيه بضعف السند، لعدم توثيق احلكم بن مسكني واهليثم بن أيب 
مرسوق النهدي. فيندفع بثبوت وثاقتهام من وقوعهام يف أسانيد كتاب كامل الزيارات، 
ومن رواية ابن عمري والبزنطي عن األول، ومن رواية أمحد بن حممد بن عيسىـ  الذي 
أخـرج الربقـي عن قم ألنه يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسـيلـ  عن الثاين معتضداً 
بقـول النجايش عنه: «قريب األمر»، وقول محدويه عنه وعن أبيه: «سـمعت أصحايب 

يذكروهنام [بخري خ.ل]. كالمها فاضالن».
ومنها: خرب حفص بن األعور «قلت أليب عبد اهللاA: الدن يكون فيه اخلمر 
ثـم جيفـف جيعل فيه اخلل؟ قال: نعم»(٢). لكن يف موثق عـامر(٣) أنه ال جيعل  فيه اخلل 
(٤). فإن أمكن تنزيله عليهام  حتى يغسل معتضداً بموثقه يف اإلناء القذر أنه يغسل ثالثاً

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٣ من أبواب نواقص الوضوء حديث:٤. 
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب النجاسات حديث:٢، ١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٣ من أبواب النجاسات حديث:١. 



٢٦...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٩

فهـو، وإال فكـام يمكن ابتناؤها عىل عـدم تنجيس املتنجس يمكـن ابتناؤه عىل طهارة 
اخلمر. بل لعل الثاين أظهر، لبعد محل التجفيف فيه عىل صورة عدم بقاء أجزاء مخرية 

فيه. ولذا سبق منا عده من نصوص طهارة اخلمر، فيجري فيه ما جر فيها.
ومنها: خرب عيل بن جعفر عن أخيهA: «سألته عن الكنيف يصب فيه املاء، 

فينضح عىل الثياب، ما حاله؟ قال: إذا كان جافاً فال بأس»(١).
واالستدالل به مبني عىل ما سبق من بعض مشاخينا من اختصاص القول بعدم 
تنجيـس املتنجـس بام إذا كان جافـاً ومل يبق فيه الرطوبة التي نجسـته، حيث قد يدعى 
حينئـذ داللتـه عىل عدم تنجيس املاء بمالقاة الكنيف اجلاف وإن كان متنجسـاً بام يقع 

فيه من القذر، إذ لوال تنجس به ال منشأ لإلشكال والسؤال. 
لكـن ظاهر اخلـرب اعتبار اجلفاف حني صـب املاء الذي كان منـه االنتضاح ال 
جفاف الرطوبة املنجسـة لـه، ومقتضاه أنه لو كان رطباً لتنجـس املاء املذكور حتى لو 
كان سـبب الرطوبـة ماء قد أصابـه بعد جفاف الرطوبة التي نجسـته، وحيث ال قائل 
بالتفصيـل املذكور يتعني طرح اخلـرب، أو محله عىل ما ال ينايف األدلة األخر وإن كان 

خمالفاً لظاهره. 
عىل أن اخلرب ـ لو هنض باالستدالل ـ خمتص باملالقاة غري املستقرة، والبناء عىل 
عدم االنفعال فيها ال يستلزم البناء عىل عدم االنفعال يف املالقاة املستقرة، كام أشار إىل 
ذلك سيدنا املصنفP وغريه. وإن كان التحقيق حصول االنفعال هبا، كام تقدم يف 

مسألة انفعال املاء القليل من مباحث املياه.
ومنهـا: صحيح حكم بـن حكيم: «قلت أليب عبـد اهللاA: أبول فال أصيب 
املـاء، وقد أصـاب يدي يشء من البول، فأمسـحه باحلائط وبالـرتاب، ثم تعرق يدي 

فأمسح [فأمس] به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثويب. قال: ال بأس»(٢). 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٠ من أبواب النجاسات حديث:٢. 

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب النجاسات حديث:١. 
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واالسـتدالل بـه مبني عىل أن املفـروض فيه كون موضع العرق املمسـوح من 
اليـد هـو املوضع الـذي أصابه البول منها، ويكون منشـأ السـؤال الشـك يف تنجيس 
املتنجس الذي هو حمل الكالم، أما لو كان السـؤال عن مسـح اليد بالثوب أو اجلسـد 
حـال تعرقهـا مـن دون يقني بإصابـة موضع البول منهـا برطوبة هلـام، لتوهم منجزية 
العلـم اإلمجايل بنجاسـة اليـد يف املقام، الحتامل النجاسـة يف مالقيها، نظـري ما ذكرناه 
يف صحيح العيص، فيكون أجنبياً عام نحن فيه. وال قرينة عىل األول وإن اسـتوضحه 

.Pسيدنا املصنف
بـل ال يبعـد الثاين بمالحظـة ما عليه كثـري من املتفقهـني والعوام مـن ترتيب 
أثـر النجاسـة عىل متام املوضـع بتنجس بعضه، إمـا جهالً باحلكم الرشعـي أو تورعاً 
واحتياطاً يبلغ االلتزام. ولعله لذا حكي عن الكاشاين يف الوايف ذكر االحتاملني معاً يف 

توجيه الصحيح، وعدم اجلزم بإرادة األول منه.
ومنهـا: صحيح عيل بن مهزيار: «كتب إليه سـليامن بن رشـيد خيربه أنه بال يف 
ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول مل يشك أنه أصابه ومل يره، وأنه مسحه 
بخرقة ثم نيس أن يغسـله، ومتسـح بدهن فمسـح بـه كفيه ووجهه ورأسـه، ثم توضأ 
وضـوء الصـالة فصىل. فأجابه بجـواب قرأته بخطـه: أما ما تومهت ممـا أصاب يدك 
فليـس بيشء إال ما حتقق، فإن حققت ذلـك كنت حقيقاً أن تعيد الصالة اللوايت كنت 
صليتهـن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن يف وقتها، وما فات وقتها فال إعادة عليك 
هلـا، مـن قبـل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسـاً مل يعـد الصالة إال مـا كان يف وقت، وإذا 
كان جنبـاً أو صىل عىل غري وضوء فعليه إعادة الصلوات املكتوبات اللوايت فاتته، ألن 
الثـوب خالف اجلسـد، فاعمـل عىل ذلك إن شـاء اهللا»(١).  فإن مـا تضمنه من صحة 

الوضوء املستلزم لعدم نجاسة مائه إنام يتجه بناء عىل عدم تنجيس املتنجس.
وقد استشـكل فيه بعض مشـاخينا بـأن إضامره مانع من التعويـل عليه، فإنه ال 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:١. 
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اعتبـار باملضمرات إال إذا ظهر من حال السـائل أنه ممن ال يسـأل غري اإلمام، كزرارة 
وحممـد بن مسـلم وعيل بن مهزيار، وال يعلم ذلك يف سـليامن بن رشـيد، إذ لعله من 
أكابر العامة وقد سـأل مسـألته هذه من فقهائهم. غايته أن عيل بن مهزيار ظن بطريق 

معترب عنده أو اطمأن بأن املسؤول هو اإلمام، وذلك ال جيدي يف حق غريه.
لكنه كام تر، فإن عيل بن مهزيار قد أخرب جازماً بأن سليامن قد سأله، وأنه قد 
 Aقـرأ اجلواب بخطه، وحيث كان ظاهره أن املسـؤول هو اإلمام، وأن اخلط خطه
فالبـد مـن تصديقه فيه بعد وثاقتـه، ألنه خرب قابل للصدق، واألصل اسـتناده فيه إىل 
احلـس أو احلدس القريـب منه. بل اإلنصاف أن احتامل كون املسـؤول غري اإلمام لو 

حصل فهو من سنخ الوسواس الذي ال يعتد به.
ر يف املقام ليس هو سليامن بن رشيد، بل عيل بن مهزيار  وبعبارة أخر: املضمِ

.Gاملفروض أنه ممن ال يعتد بكالم غري األئمة
ومنـه يظهـر اندفاع ما ذكره يف املعترب من جهالة املكاتـب إذ لو أراد به املكاتب 
بالفتـح فقـد عرفت أنه اإلمام. وإن أراد به املكاتب بالكرس فال تقدح جهالته بعد نقل 

 . عيل بن مهزيار للمكاتبة بنحو يظهر منه اإلطالع عليها حساً
 Gعـىل أن روايـة األصحـاب للمكاتبة يف الكتـب املعدة ألحاديـث األئمة
شـاهد بنسـبتها هلـمG، وحيـث يمكن إطالعهـم عىل ذلـك عن طريـق احلس أو 

احلدس القريب منه تعني قبول ذلك منهم.  
نعم قد يشـكل متن الصحيح بأن النجاسـة اخلبيثة املفروضة فيه والتي تقتيض 
إعادة الصالة يف الوقت دون القضاء خارجه إن كانت هي نجاسة املوضع الذي أصابه 
البول من الكف فقط، فالغسل الوضوئي قد يصلح لتطهريه، كام لو كان قد غسل يده 
قبل الوضوء من حدث البول اسـتحباباً، ليتم به مع غسـلها يف الوضوء غسـلتان. بل 
لـو كان املوضع املتنجس باطن الكف لغسـل يف نفس الوضوء مرتني مرة عند غسـله 
ومرة عند الغسل به، عىل أنه كثرياً ما يتعرض الكف ألن يغسل يف غري حال الوضوء. 
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فإطـالق احلكـم ببطـالن الصالة من حيثيـة النجاسـة اخلبيثة من دون تنبيـه لذلك ال 
يناسـب إرادة خصوص النجاسـة املذكورة، بل النجاسة الشـاملة احلاصلة بالتدهني 
التي يظهر من تنبيه السائل للتدهني اهتاممه هبا. بل قد يظهر منه مفروغيته عنها، فإهنا 

هي التي ال تزول بالغسل الوضوئي. 
لكنها مبنية عىل تنجيس املتنجس، حيث ينجس الدهن باليد املتنجسـة بالبول 
ثـم ينجس األعضـاء املدهونة به، وحينئذ يتعني تنجيس اليـد واألعضاء املذكورة ملاء 
الوضوء، فيبطل الوضوء، بل يكفي يف بطالن الوضوء نجاسة أعضاء الغسل والرأس 
بسبب التدهني، أو خصوص املوضع الذي أصابه البول منها، بناء عىل ما هو املعروف 
من اشـرتاط طهـارة أعضاء الوضوء يف صحته. ومن الظاهـر أن بطالن الوضوء يأباه 

ذيل احلديث.
عىل أن املنسـاق من قولهA: «اللوايت صليتهـن بذلك الوضوء» كون اخللل 
يف الوضوء، وهو ال يناسب ذيل احلديث، كام ذكرنا، بل املناسب له بطالن الصلوات 

اللوايت صالهن من دون تطهري. 
ومن ثم كان احلديث مضطرباً، وعن الكاشـاين أنه يشـبه أن يكون قد وقع فيه 

غلط من النساخ. ومع ذلك يصعب االستدالل به يف املقام. 
هذه عمدة النصوص املستدل هبا لعدم تنجيس املتنجس، كام قيل. وقد ظهر مما 

سبق وهن االستدالل هبا، ملا سبق من جهات اإلشكال فيها.
هـذا كلـه مضافاً إىل أنـه لو أمكن تتميـم داللة بعض هـذه النصوص، وغض 

النظر عام سبق من اإلشكال فيها إال أنه ال جمال لالستدالل هبا من جهتني:
األوىل: معارضتهـا بالنصـوص املتقدمة دليـالً لتنجيس املتنجـس، والتي هي 
كثرية جداً، مشهورة مضموناً، مقبولة عند األصحاب. فالبد من تنزيل هذه النصوص 

عليها مجعاً، ومع تعذره يتعني طرحها.
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الثانية: ظهور هجر األصحاب هلذه النصوص وإعراضهم عنها، لظهور تساملهم 
عىل تنجيس املتنجس ومفروغيتهم عنه، كام سـبق التنبيه عليه واإلشارة لكلامهتم فيه، 

حيث يوجب ذلك الريب يف هذه النصوص بنحو تسقط معه عن احلجية.
نعم قد أنكر بعض من قارب عرصنا ذلك، مدعياً عدم العثور عىل من أفتى من 
القدماء بالنجاسـة، كام ذكر ذلك أيضاً بعض مشـاخيناP، منبهاً عىل عدم حتريرهم 

للمسألة مع كثرة االبتالء هبا يف اليوم والليلة والقر واألرياف.
لكن شـيوع االبتالء باملسألة يسـتلزم عادة السـؤال عن حكمها لو كان خفياً، 
ولو وقع السـؤال عنهـا لكثرت النصوص بذلك. ومن الظاهـر عدم وجود مثل هذه 
النصـوص يف املقـام، غاية األمر وجود بعض النصوص التي يسـتفاد منها احلكم تبعاً 

من دون أن ترد لذلك، بحيث يكون هو املقصود منها باألصل.
والبـد أن يكـون ذلـك لوضـوح احلكـم املذكـور عنـد املترشعـة مـن عمـل 
املعصومنيG، أو بياناهتم العامة، أو تسامل أهل الفتو، أو املرتكزات أو غري ذلك، 

ويف مثل ذلك يمتنع عادة خطأ املشهور يف احلكم. 
وال ينبغـي التأمـل يف ذهـاب املشـهور لعموم االنفعـال، كام يظهر مـن رواية 
األصحـاب للنصـوص الكثرية الدالة عليه، وظهور تسـاملهم عىل قبوهلـا والعمل هبا 

والتعويل عليها.
وهـو الذي يظهر من الكاشـاين نفسـه، حيث قـال بعد احلكم بعـدم االنفعال 
باملتنجس واالستدالل عليه: «إال أن هذا احلكم مما يكرب يف صدور الذين غلب عليهم 
التقليد من أهل الوسـواس...»، ومن الظاهر أن التقليد إنام يكون لقدماء األصحاب 

وأعاظمهم. 
كـام أن املحقـق يف املعترب حينام أشـار ملا تقـدم يف مبحث نجاسـة امليتة عن ابن 
إدريس من أن اإلناء إذا القى جسـد امليت وجب غسـله. لكن ال جيب غسـل مالقيه. 
ه: «ملا اجتمعت األصحاب عىل نجاسة اليد  ومحل املالقي عىل اإلناء قياس، قال يف ردّ
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املالقية للميت وأمجعوا عىل نجاسة املائع إذا وقعت فيه نجاسة لزم من جمموع القولني 
نجاسـة ذلك املائع، ال بالقياس عىل نجاسـة اليد... اللهم إال أن يقول إن امليت ليس 
». كام ذكر أيضـاً إن إناء الولوغ لو وقـع يف ماء قليل  بنجـس وإنام جيب الغسـل تعبـداً
نجس، وقال  يف وجه اسـتحباب أن حيفر ملاء غسـل امليت حفرية: «ألنه ماء مستقذر، 

فيحفر له ليؤمن من تعدي قذره».
ويظهـر ذلك أيضاً ممـا ذكروه يف حكم غسـالة الولوغ، حيـث حكم يف املعترب 
بنجاستها وتنجيسها ملا تصيبه، ألهنا ماء قليل القى نجاسة، فيجب أن ينجس، خالفاً 
للشيخ يف اخلالف، حيث ذكر عدم وجوب غسل مالقيها، حمتجاً بأهنا لو كانت نجسة 
لـزم نجاسـة املتخلف منهـا يف اإلناء، فينجس به ماء الغسـلة الثانيـة وهكذا، والزمه 
امتناع تطهري اإلناء، ومن الظاهر رجوع احلجة املذكورة إىل أن مقتىض القواعد األولية 
النجاسـة والتنجيس، إال أنه البد من اخلروج عنه يف املورد، ألن العمل عليه مسـتلزم 

المتناع تطهري اإلناء.
كام هو مقتىض ما ذكر يف اخلالف أيضاً قبل ذلك يف وجه نجاسة غسالة الغسلة 
األوىل لتطهري الثوب من أهنا ماء قليل معلوم حصول النجاسـة فيه، فوجب أن حيكم 
بنجاسـته... إىل غـري ذلك ممـا جيده املتتبع يف كلامهتـم املتفرقة التي يضيـق الوقت عن 
استقصائها. ويظهر من جمموعها مفروغيتهم عن أن عموم االنفعال بالنجاسة يشمل 

نجاسة املتنجس. 
وكأنه ألن املتنجس قد محل صفة النجاسـة بتنجسـه، فيلحقه حكمها، ملا سبق 
مـن االرتكاز املعتضد بالتعليل يف حديثي معاويـة بن رشيح والبقباق من أن الرسيان 
من أحكام مطلق النجاسة. ولعل ذلك هو الوجه يف عدم حتريرهم املسألة مستقالً مع 

شيوع االبتالء هبا.
وأمـا مـا تقدم من ابـن إدريس فالظاهـر ابتناؤه عىل دعو أن نجاسـة املالقي 
للميت حكمية، ال عينية، مع مفروغيته عن رسيان نجاسة مالقي النجاسات العينية، 
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كام يظهر من كالمه. وهو املناسـب ملا رصح من أنه جيب غسـل ما أصابه املاء النجس 
مـن البدن، كام أنـه قال يف أحكام الولـوغ: «واملاء الذي ولغ فيه الكلـب واخلنزير إذا 
أصاب الثوب وجب غسله، ألنه نجس، وإن أصابه من املاء الذي يغسل به اإلناء من 

الغسلة األولية جيب غسله...». وهو مناسب ملا عليه األصحاب. 
كام أن نسبة القول بعدم االنفعال للسيد املرتىضP قد تبتني عىل ما ينسب له 
من عدم انفعال املالقي للنجاسة هبا، وإنام جيب غسله إلزالة عينها، فإذا أمكن إزالتها 
باملسـح من دون غسـل ـ كام يف األجسـام الصيقلية ـ أجزأ. فإن مرجعه إىل أن املالقي 

للنجاسة إذا مل حيمل عينها ال ينجس مالقيه، لطهارته، ال ألن املتنجس ال ينجس.
ومـن ثم مل يظهـر القول بعدم تنجيـس املتنجس من أحد القدمـاء، بل الظاهر 
منهـم التسـامل عـىل التنجيس. وذلك وحـده كاف يف وهـن األخبار املسـتدل هبا عىل 
عدمه، ويف البناء عىل تنجيس املتنجس بعد ما سـبق من شـيوع االبتالء باملسـألة بنحو 

يمتنع معه خطأ املشهور يف حكمها. 
وأمـا دعو أن البنـاء عىل التنجيس مسـتلزم للهرج واملرج، لكثـرة االبتالء، 
باملتنجس وصعوبة توقي العامة منه، لكثرة وجوهه وعدم انضباطها، وتسـامح عامة 
النـاس فيها، بنحو يسـتلزم اسـتيعاب النجاسـة ألكثر مـا يبتيل به اإلنسـان من طعام 

ورشاب ولباس ومكان وغري ذلك. 
فيظهـر اندفاعها مما تقدم يف مسـألة انفعال املاء القليـل، حيث يظهر مما ذكرناه 
هناك ابتناء هذا الوجه ونحوه عىل املبالغة والتهويل، وعدم رجوع ذلك إىل حمصل خيرج 
به عن مقتىض النصوص اخلاصة والعامة ومرتكزات املترشعة وتسامل األصحاب. بل 

هو هنا أهون منه هناك، ألن تطهري املاء بوجه غري مقصود أصعب من تطهري غريه.
نعم ال إشـكال يف وقوع املخالفة من عامة الناس يف ذلك كثرياً، بسـبب الغفلة 
عـن احلكم أو املوضوع أو التسـامح فيهـام. إال أن ذلك ال يبلغ حداً يمنع من الرجوع 
لألصـل يف غـري موارد العلـم التفصييل أو اإلمجـايل الذي ال خيرج بعـض أطرافه عن 
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االبتالء ـ عىل ما تقتضيه القاعدة ـ من دون أن يلزم من ذلك اهلرج واملرج، وال العرس 
. واحلرج النوعي. فراجع وتأمل جيداً

(١) أشـار بذلـك إىل مـا قـد يدعى مـن التفصيل بـني املتنجس بعـني النجس 
فينجـس، واملتنجـس باملتنجس فال ينجس. وربام نسـب ذلك للسـيد الصدر شـارح 
الوافيـة. وهـو الذي جر عليه بعض مشـاخينا يف غري املاء، أما يف املـاء فقد ذهب إىل 
عموم االنفعال يف مبحث كيفية رساية النجاسة، وعدل عام سبق منه يف مبحث انفعال 

. القليل من جريان التفصيل املذكور فيه أيضاً
وكيف كان فقد سـبق منا يف مبحث انفعال املاء القليل تقريب عموم االنفعال 
فيه. ومن القريب جداً إلغاء خصوصيته، ملا أرشنا إليه يف أول أدلة االنفعال من أولوية 

املاء بعدم االنفعال بسبب كونه أظهر املطهرات. 
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من تقريب احتامل خصوصيته، بلحاظ لطافته 

وتأثره بام ال يتأثر به غريه. ومن هنا اهتم الشارع األقدس بالتحفظ عليه ونظافته. 
فهـو كام تـر، إذ ال دخل للطافـة باالنفعال تبعـاً للمرتكزات، بـل هي تابعة 
للرطوبة املرسية، وال يظهر من الشارع امتياز املاء عن غريه يف زيادة قابليته لالنفعال. 
واهتاممـه بالتحفظ عليه إنام هو مقدمة للحفاظ عىل طهوريته، كاهتاممه بحفظ الثوب 
عـن مالقاة النجاسـة أو تطهريه منها للحفاظ عىل صحـة الصالة به، وال دخل لذلك 

بقابليته لالنفعال.
عـىل أنه يكفى يف عموم االنفعال يف املـاء وغريه ما أرشنا إليه آنفاً من االرتكاز 
املعتضـد بالعمـوم املسـتفاد من التعليـل يف احلديثـني املتقدمني، خصوصاً بعـد البناء 
عـىل عمـوم االنفعال للمتنجس يف اجلملة، ألن التفكيك بني املتنجسـات أصعب من 
التفكيـك بـني النجـس واملتنجـس يف التأثري، فضالً عـن التفكيك بني املـاء وغريه يف 

من دون فرق بني املتنجس بواسطة واحدة وبوسائط(١).
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االنفعال والتأثر. بل كل ذلك مغفول عنه عرفاً، فلو كان التفصيل ثابتاً للزم التنبيه له 
يف النصوص وحتديد املراتب املتنجسة من غريها واألجسام املتنجسة وغريها. 

ومـن ثـم كان ظاهر األصحـاب املفروغية عن العموم. والسـيام بمالحظة ما 
تقدم من الكالم يف غسـل الثوب من غسـالة الولوغ، مع وضوح أن الغسالة متنجسة 
باإلنـاء املتنجـس باملاء املتنجس بالولـوغ، حيث ظهر منهم املفروغيـة عن أن مقتىض 

عموم االنفعال هو نجاسة الثوب، وإنام الكالم يف املخرج عن ذلك.
وأما دعو: أن النجاسـة ختف بتعدد الوسـائط، وذلك يناسب عدم الرسيان 

مع تعدد الوسائط، خصوصاً مع كثرهتا وتراميها. 
: بأن النجاسـة حكـم رشعي تعبـدي ختفى علينا ضوابط شـدته  فتندفـع أوالً
وضعفـه، فمـع عمـوم األدلة املسـتفاد مما تقدم ال طريـق إلحراز خفتـه بالنحو الذي 
يناسـب عدم الرسيان. وال جمال لقياسه بالقذارة العرفية، فإن إدراك العرف هلا مالزم 
إلدراكهـم شـدهتا وضعفهـا. غايـة ما سـبق دعـواه أن املناسـبات االرتكازية تصلح 
لتفسـري األدلة يف النجاسـة اخلبيثة بنحو يناسـب القذارة العرفية يف الرسيان ورشوطه 
كالرطوبة وعدم التدافع ونحو ذلك، ال أن الرساية يف النجاسة اخلبيثة مطابقة للرساية 

يف القذارة.
: بـأن اجلهـات االرتكازية املدعـاة كام تقتـيض خفة النجاسـة مع تعدد  وثانيـاً
الوسـائط تقتـيض اختالف مراتبها باختالف النجاسـات وباختالف املتنجسـات من 
حيثيـة أنواعهـا ومراتبهـا، ومـع اختالف مرتبة النجاسـة مـن هذه اجلهـات يصعب 
التحديد بحسب املرتكزات، وذلك مانع من اتكال الشارع واملترشعة عىل املرتكزات 
يف التحديد، بل حيتاج معه لضوابط رشعية تعبدية، وحيث ال أثر لذلك يف النصوص 
كشـف عن عدم دخل النجاسـة يف املانعية من االنفعال، وأن النجاسة بجميع مراتبها 

ترسي كام يظهر التسامل بني األصحاب عىل ذلك.
وباجلملة: بعد أن كان مقتىض االرتكاز واألدلة الرشعية رسيان النجاسة حتى 
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مـن املتنجـس فلو كان ذلك منوطـاً بمرتبة خاصة لزم حتديدها تعبـداً ببيانات رشعية 
واضحة، لشـدة احلاجة لذلك بعد امتناع االتكال عىل االرتكاز يف التحديد، اللتباس 
احلدود عىل االرتكاز يف األمور املقولة بالتشكيك، فعدم التعرض لذلك يف النصوص 
مـع شـدة احلاجـة إليه مناسـب لعموم الرسيـان، لكون ذلـك مقتىض طبع النجاسـة 
ارتكازاً، بنحو يؤكد ما سـبق من عموم دليل االنفعال، وظهور تسامل األصحاب عىل 
. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. ومنه نستمد العون  العموم. فالحظ وتأمل جيداً

والتسديد.
(١) كـام لعلـه املعـروف بـني األصحـاب لعمـوم حجيـة البينـة، الـذي تقدم 

االستدالل عليه يف املسألة التاسعة عرشة من مباحث االجتهاد والتقليد. 
وعن رصيح القايض وظاهر عباريت الشـيخ والكاتـب عدم حجيتها يف إثبات 
النجاسـة. ألهنـا ال تفيـد العلم، فال خيرج هبا عن عموم مـا دل عىل أن كل يشء طاهر 

حتى يعلم أنه قذر(١).
وفيـه: أن مقتـىض اجلمع بني الدليلني محل العلـم يف النصوص عىل أنه طريقي 
يقوم مقامه سـائر الطرق، ومنها البينة. وذلك هو املناسـب ملعترب عبد اهللا بن سـليامن 
عـن أيب عبـد اهللاA يف اجلبـن «قـال: كل يشء لـك حـالل حتـى جييئك شـاهدان 
يشـهدان أن فيه امليتـة»(٢). ويأيت متام الكالم يف ذلك يف املسـألة الثانيـة واألربعني من 

فصل املطهرات.
(٢) لبنـاء العقـالء عـىل حجيـة إخبـار ذي اليـد فيـام حتت يـده. نعـم الظاهر 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦٠ من أبواب األطعمة املباحة حديث:٢.

(مسـألة٢٥): تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلني(١)، وبإخبار 
ذي اليد(٢).
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اختصـاص بنائهم عىل ذلك بصورة عدم التهمة. وقد يسـتدل عليـه بصحيح معاوية 
بـن عامر: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل من أهل املعرفـة باحلق يأتيني بالبختج 
ويقـول: قـد طبخ عىل الثلث وأنا أعرف أنه يرشبه عىل النصف أفأرشبه بقوله؟ فقال: 
ال ترشبه. قلت: فرجل من غري أهل املعرفة ممن ال نعرفه يرشبه عىل الثلث وال يستحله 
عىل النصف، خيربنا أن عنده بختجاً عىل الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يرشب منه؟ 

قال: نعم»(١) ونحوه غريه. 
لكن االسـتحالل عىل النصـف ال يوجب التهمة يف اإلخبـار بذهاب الثلثني، 
غاية األمر أنه قد يوجب التوقف يف األخبار باحللية، الحتامل ابتنائه عىل االسـتحالل 

املذكور. 
 ، نعم يمكن  أن يسـتأنس له بخرب العال بياع السابري فيمن أودعت رجالً ماالً
وأقرت عنده أن املال المرأة معينة، فلام ماتت أراد الورثة استحالفه عىل أنه ليس عنده 
هلا يشء، حيث قالA: «إن كانت مأمونة عنده فليحلف هلم، وإن كانت متهمة فال 
حيلـف»(٢) ويف صحيح أيب بصري يف مضـارب وىص أن ما تركه ألهل املضاربة، حيث 

 .(٣)« سئلA عن نفوذ وصيته فقال: «نعم إذا كان مصدقاً
وعـىل مـا ذكرنـا يشـكل حجيـة إخبـار الوسـوايس بالنجاسـة، ألن احلديثني 
املتقدمـني وإن كانـا ظاهرين يف االئتامن من تعمد الكـذب، إال أن بناء العقالء أخص 
مـن ذلـك، لعدم بنائهم عىل التعويل عىل خربه مع عـدم االئتامن من حيثية اخلطأ. وال 
أقـل من عدم وضوح بنائهم عىل حجيته حينئذ، فيكون املرجع أصالة الطهارة. ويأيت 

يف متام الكالم يف ذلك يف املسألة الثانية واألربعني من فصل املطهرات.

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٦ من أبواب أحكام الوصايا حديث:٢، ١٤.
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(١) لألصل.
(٢) فيحكم بنجاسته بناء عىل نجاستهم. وكذا إذا علم بإمساسهم له نجساً أو 

متنجساً برطوبة كامليتة وحلم اخلنزير وما القامها.
(٣) بال إشكال ظاهر. ويقتضيهـ  مضافاً إىل األصل املتقدمـ  النصوص الكثرية 

الواردة يف ثياهبم(١) املتقدم بعضها يف مبحث نجاسة الكافر.
(٤) بـال خـالف أجده فيـه كام يف اجلواهر. ويف كشـف اللثـام: «اتفاقاً إال ممن 

جيري الظن جمر العلم». والوجه فيه األصل املتقدم. 
نعـم تضمنت مجلة مـن النصوص النهي عـن األكل يف آنيتهـم(٢). لكن حيث 
ال يمكـن محلـه عىل عموم احلرمـة الواقعية ـ الـذي هو مقتىض اجلمود عـىل مفادها ـ 
فكام يمكن محله عىل احلرمة الظاهرية عند الشـك يف طهارهتا، يمكن محله عىل احلرمة 
الواقعية عند العلم بنجاستها كام هو الغالب، أو عىل عموم الكراهة. وال ملزم باألول، 
ليخـرج عن مقتىض األصل املتقدم. والسـيام مع تأيـده باإلمجاع املدعى و بالنصوص 

. الواردة يف الثياب املشار إليها آنفاً

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٣، ٧٤ من أبواب النجاسات.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٥٤ من أبواب النجاسات. 

(مسـألة٢٦): مـا يؤخـذ مـن أيـدي الكافرين مـن اخلبـز، والزيت، 
والعسـل، ونحوهـا مـن املائعـات، واجلامـدات طاهـر(١)، إال أن يعلـم 
بمبارشهتـم لـه بالرطوبة املرسيـة(٢). وكذلـك ثياهبـم(٣) وأوانيهم(٤)، 

والظن بالنجاسة ال عربة به.
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(١) قـال يف اجلواهر: «باإلمجاع حمصله ومنقولـه يف الرسائر واخلالف واملعترب 
وغريهـا. بـل والنصوص الدالـة عىل إعادة الصـالة من البول واملنـي واخلمر والنبيذ 

والدم وعذرة اإلنسان والسنور والكلب ونحوها، املتممة بعدم القول بالفصل». 
بل الظاهر اسـتفادة العموم من نفس النصـوص املذكورة، إللغاء خصوصيته 
مواردهـا، حيث يسـتفاد مـن جمموعها كـون املانع هـو النجاسـة، تبعـاً للمرتكزات 

املترشعية. 
والسيام بمالحظة مثل قوله يف صحيح زرارة يف الثوب الذي أصابه دم رعاف 
أو غريه أو يشء من مني: «قلت: فإين قد علمت أنه قد أصابه ومل أدر أين هو فأغسله. 
قال: تغسل من ثوبك الناحية التي تر أنه [قد خ.ل] أصاهبا حتى تكون عىل يقني من 
طهارتك [طهارته]»(١) وقولهA يف صحيح عبد اهللا بن سنان يف الثوب الذي يستعريه 
الذمـي: «فإنـك أعرته إياه وهو طاهر ومل تسـتيقن أنه نجسـه، فال بـأس أن تصيل فيه 
 Aحتى تستيقن أنه نجسه»(٢) وما تقدم يف نصوص عدم تنجيس املتنجس من قوله

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٧ من أبواب النجاسات حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٤ من أبواب النجاسات حديث:١.

الفصل الثالث
يف أحكام النجاسة

(مسألة٢٧) يشرتط يف صحة الصالة(١)
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يف صحيـح عـيل بن مهزيار: «من قبَل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسـاً مل يعد الصالة إال 
ما كان يف وقت»(١)... إىل غري ذلك مما قد جيده املتتبع. 

هذا واملنرصف من األدلة املتقدمة أن النجاسة مانعة من الصالة، بل هو مقتىض 
اجلمود عىل مفاد أكثرها. وهو املناسـب للمرتكـزات املترشعية الصاحلة لتنزيل ما قد 
يظهـر منه رشطية الطهارة عىل ذلك. فتأمـل. عىل أنه ال أثر لذلك بعد أصل الطهارة، 

. حيث حيرز به الطهارة يف مورد الشك، كام حيرز عدم النجاسة باألصل أيضاً
ثم إنه ال فرق يف ذلك بني الكثري والقليل عدا الدم عىل ما يأيت. لكن يف املختلف 
عـن ابن اجلنيد: «كل نجاسـة وقعت عىل الثوب وكانت عينها فيه جمتمعة أو متفشـية 
[منبسطة خ.ل] دون سعة الدرهم ـ الذي يكون سعته كعقد اإلهبام األعىل ـ مل ينجس 
الثـوب بذلك. إال أن يكون النجاسـة دم حيض أو منياً فإن قليلهام وكثريمها سـواء». 
وكأنه هو الوجه فيام سبق يف مبحث نجاسة الدم من نسبة القول بعدم نجاسة ما دون 

الدرهم من النجاسات له. وتقدم ضعفه.
ومثله ما محل عليه كالمه يف املختلف من العفو عن كل نجاسـة دون الدرهم. 
إذ ينحرص الدليل عليه بالقياس عىل الدم، الذي ال جمال له عندنا. والسـيام مع ظهور 
بعـض النصـوص يف عمـوم مانعيـة النجاسـة يف بعض النجاسـات غري الـدم واملني 
للقليـل، كصحيح عبد الرمحن بن احلجاج: «سـألت أبـا إبراهيمA عن رجل يبول 
بالليل، فيحسـب أن البول أصابه فال يسـتيقن فهل جيزيه أن يصـب عىل ذكره إذا بال 
وال يتنشـف؟ قال: يغسـل ما اسـتبان أنه أصابه، وينضح ما يشـك فيه من جسـده أو 
ثيابه، ويتنشـف قبل أن يتوضأ»(٢) وغريه. واملنسـاق منهـا أن األمر بالتطهري من أجل 
الصالة. بل نصوص االستنجاء كالرصحية يف ذلك، لوضوح أن ما يصيب الذكر حني 
البول وحيتاج لالستنجاء قليل جداً ال يبلغ الدرهم. وقد تضمنت مجلة من النصوص 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١١ من أبواب أحكام اخللوة حديث:١.
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لزوم االستنجاء من البول من أجل الصالة(١).
عىل أن الظاهر من كالمه املتقدم نجاسـة القليل وعدم تنجيسـه، ال العفو عنه 
مـع التنجيـس. وحينئذ يظهر ضعفه كام سـبق أيضـاً، فإن دليل عـدم العفو دليل عىل 
التنجيس ومثله يف اإلشـكال ما عن مياه فارقيات السـيد ـ كام يف اجلواهر ـ من العفو 
عن البول إذا ترشش عند االستنجاء. لعدم الدليل عىل ذلك بعد عموم دليل النجاسة 
ودليل مانعيتها للمرتشـش، كام سـبق تقريبه. ولعله لذا قد حيمـل كالمه عىل إرادة ما 
يرتشـش من ماء االسـتنجاء من البول. والسـيام بلحاظ أنه هو الذي يرتشـش حال 

االستنجاء، ال البول نفسه، كام ال خيفي.
(١) إمجاعاً ادعاه سيدنا املصنفP. والوجه فيه: أن املستفاد من أدلة القضاء 
 Aكـون املأيت به بعد الصالة هـو اجلزء املنيس فيها، ال واجب أخر بدالً عنه، كقوله
»(٢) ونحوه غريه. وحيث كان  يف صحيح عبد اهللا بن سنان: «فاصنع الذي فاتك سواءً
مرجـع رشطيـة الطهارة اخلبثية يف الصـالة إىل رشطيتها يف أجزائهـا تعني رشطيتها يف 

اجلزء املتدارك.
(٢) تقـدم يف مبحث رشطية الوضوء للصالة من الفصل السـابع من مباحث 

الوضوء الكالم يف اشرتاط سجود السهو برشوط الصالة، وتقدم أن األظهر عدمه.
(٣) فإنه املتيقن من األدلة املتقدمة.

(٤) قـد يظهـر من عدم تنبيه األصحـاب له املفروغية عنـه، لفهمه من إطالق 
مانعية النجاسـة من الصالة. وال جمال لقياسـه بالطهارة احلدثيـة، حيث مل يريدوا من 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٩، ١٠ من أبواب أحكام اخللوة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢٦ من أبواب اخللل الواقع يف الصالة حديث:١.

وأجزائهـا املنسـية(١)، بل سـجود السـهو عىل األحـوط(٢) طهـارة بدن 
املصيل(٣) وتوابعه ـ من شعره(٤) 
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إطالق غسـل البدن ما يشـمل الشـعر. للفرق بأن مرجع عدم وجوب غسـل الشـعر 
، وال جمال لذلك هنا، لعدم  يف الطهـارة احلدثيـة إىل قصور موضوع احلدث عنه عرفـاً
اإلشـكال يف محلـه انفعاله بمالقاة النجس ومحله للنجاسـة اخلبثيـة. ومنه يظهر قرب 

 . فهمه مما دل عىل اعتبار طهارة البدن يف الصالة، لتبعيته له عرفاً
وأمـا مـا ذكره سـيدنا املصنـفP من اسـتفادته ممـا دل عىل مانعية نجاسـة 
الثوب. فال خيلو عن إشكال، لقصور دليله مانعية الثوب ونحوه عام ال تتم به الصالة. 

فالحظ.
. (١) بال إشكال، لكونه من أجزاء البدن عرفاً

(٢) كـام هو معقد اإلمجاع املتقدم وقد تضمنته النصوص الكثرية. والظاهر أن 
املراد به مطلق اللباس، إما ألنه مطابق للثوب لغة، أو إلحلاقه به عرفاً، بحيث يستفاد 
حكمـه منه تبعاً، كام يسـتفاد مما تضمن اسـتثناء ما ال تتم به الصـالة مع عدم كونه من 
. والسـيام بمالحظة مثل صحيح زرارة عـن أحدمهاA: «قال: كل ما  الثيـاب قطعاً
كان ال جتـوز الصـالة فيه وحده ال بأس بـأن يكون عليه الـيشء...»(١). فإنه ظاهر يف 
مانعية النجاسة إذا كانت عىل ما جتوز الصالة فيه وحده، ومرجع ذلك إىل أن موضوع 

مانعية النجاسة هو ما يصىل فيه، وذلك يصدق عىل ما يلبس.
. إلطالق النص والفتو». ويسـتفاد  (٣) قال سـيدنا املصنـفP: «إمجاعاً

أيضاً مما تضمن استثناء ما ال تتم به الصالة.
هـذا ويف اجلواهر: «نعم ال عـربة بالزائد عىل القامة مـن اللباس زيادة خارجة 
عن املعتاد خيرج هبا عن اسـم امللبوس أو املحمول، وفاقاً للمحكي عن رصيح مجاعة 
ومستحسـن املعـامل وظاهـر اخلالف بـل رصحيه. إذ ال دليـل عىل اعتبـار طهارة ذلك 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب النجاسات حديث:١.

وظفره(١) ونحومهاـ  وطهارة ثيابه(٢)، من دون فرق بني الساتر وغريه(٣).
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الزائـد، رضورة انـرصاف األدلـة إىل غريه». وقـد رصح بعدم مانعية ذلـك يف املعترب 
والتذكرة، بل مقتىض إطالق كالمها عدم مانعية نجاسة ما زاد عن القامة وإن مل خيرج 

يف طوله عن املعتاد. 
وال خيفى أنه حيث ال يراد بام تضمن مانعية نجاسـة الثوب نجاسـته بتاممه، بل 
نجاسة جزء منه فال ريب يف شمول إطالقه لنجاسة اجلزء املذكور، لعدم خروجه عن 
اجلزئيـة بزيادتـه عن القامة. فليس يف املقام إال دعـو االنرصاف عنه، وهو حيتاج إىل 

لطف قرحية.
(١) كـام عـن األكثر، بـل يف اخلـالف والغنية اإلمجـاع عليه. ملعتـرب يونس بن 
يعقوب: «قلت أليب عبد اهللاA: رأيت يف ثويب شيئاً من دم وأنا أطوف قال: فاعرف 

املوضع، ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن طوافك»(١) ونحوه خربه اآلخر(٢). 
نعم يف مرسـل البزنطي عن أيب عبـد اهللاA: «قلت له رجل يف ثوبه دم مما ال 
جتـوز الصـالة يف مثله فطاف يف ثوبه، فقال: أجزأه الطواف، ثم ينزعه ويصيل يف ثوب 
طاهر»(٣). لكن ملا مل يكن السؤال فيه عن حكم إيقاع الطواف بالثوب النجس، بل عن 
حكـم الطواف بعد وقوعه، فهـو إن مل يكن ظاهراً يف عدم تعمد إتباع الطواف به، فال 

أقل من لزوم محله عىل ذلك، مجعاً مع احلديثني األولني.
ومنه يظهر ضعف ما يف الوسيلة من كراهة الطواف مع نجاسة الثوب والبدن، 
ومـا عن ابـن اجلنيد من كراهة الطـواف يف ثوب أصابه دم ال يعفى عنـه ومال إليه يف 
املـدارك. ومـن مجيع النصـوص املتقدمة يظهر صحـة الطواف مع النجاسـة من دون 

تعمد. 
كـام إن مقتىض إطالق احلديثني األولني العموم للدم القليل. نعم قد يظهر من 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٥٢ من أبواب الطواف حديث:١، ٢، ٣.

(مسألة٢٨): الطواف الواجب واملندوب كالصالة يف ذلك(١).
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السـؤال يف األخـري املفروغية عن عدم قدح ما يعفـى عنه يف الصالة. لكن يف االكتفاء 
بذلك يف اخلروج عن اإلطالق إشـكال، بل منع. والسيام مع قوة إطالق األول بنحو 

يشمل القليل. ومتام الكالم يف حمله.
(١) فإن النصوص وإن اشتملت عىل عنوان الثوب، إال أهناـ  كام تقدمـ  حممولة 
عـىل كل مـا يصدق عليه اللبس، وهو ال يصدق يف مثـل اللحاف إال مع اإللتفاف به. 
وأمـا ما ذكره السـيد يف العروة الوثقى من االحتياط بإحلـاق اللحاف بالثوب إذا كان 
سـاتراً، دون ما إذا كان الساتر غريه. فهو غري ظاهر الوجه. والسيام مع ترصحيه بعدم 
الفرق يف اللباس الذي يعترب طهارته بني الساتر وغريه. عىل أنه لو فرض دخل التسرت 
فيه فاملراد به فعلية الساترية وإن كان هناك ساتر غريه، فمن لبس ثوبني كل منهام ساتر 

يف نفسه البد يف صحة صالته من طهارهتام معاً، ال طهارة أحدمها، كام هو ظاهر.
(٢) كـام هـو املعروف مـن مذهب األصحـاب املدعى عليه اإلمجـاع يف الغنية 
واملعتـرب والتذكـرة واملختلـف واملنتهى والذكـر والتنقيح وجامـع املقاصد وحمكي 

إرشاد اجلعفرية وجممع الربهان ورشح الشيخ نجيب الدين وغريها. 
نعم قد يظهر من بعضهم يف مبحث مطهرية الشمس جواز السجود عىل املوضع 
الذي جتففه مع بقائه عىل النجاسـة. لكنه ليس لعدم اعتبار طهارة مسـجد اجلبهة، بل 
للعفو عن النجاسـة مع جتفيف الشمس هلا، ولذا رصحوا بعدم جواز السجود عىل ما 

جف بغري الشمس. ومن ثم كان الظاهر التسامل عىل اعتبار طهارة مسجد اجلبهة. 
وقد يسـتدل عليه مـن النصوص بصحيح زرارة: «سـألت أبا جعفرA عن 
البول يكون عىل السطح أو يف املكان الذي يصيل فيه. فقال: إذا جففته الشمس فصل 

(مسـألة٢٩): الغطـاء الـذي يتغطى به املصـيل إيـامء إن كان ملتفاً به 
املصيل بحيث يصدق أنه صىل فيه وجب أن يكون طاهراً وإال فال(١).

(مسـألة٣٠): يشـرتط يف صحـة الصـالة طهـارة حمل السـجود(٢)
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عليه، فهو طاهر»(١)، وصحيح ابن حمبوب: «سـألت أبا احلسنA عن اجلص يوقد 
عليه بالعذرة وعظام املوتى، ثم جيصص به املسـجد، أيسجد عليه؟ فكتب إيل بخطه: 

إن املاء والنار قد طهراه»(٢).
وقد استشـكل سـيدنا املصنفP يف األول بأن السـؤال فيـه عن الصالة يف 

املكان، وهو أمر آخر غري السجود عليه. ويف الثاين بتعذر العمل بظاهره. 
وكأنه بلحاظ أن اإليقاد عىل اجلص بالعذرة وعظام املوتى ال يوجب نجاسـته 
ليحتـاج للتطهـري، ألن الظاهـر أن الوقود منفصـل عن اجلص، ولو اتصـل به فهو ال 
ينجسه، جلفافه حني اإليقاد. والسيام مع أن العظام من مستثنيات امليتة. واشتامهلا عىل 

املخ السائل وسيالنه عىل اجلص غري مفروضني يف السؤال. 
ولـو فـرض أن اجلص قـد تنجس هبـام فاملاء والنـار ال يطهراه، لعـدم مطهرية 
النـار إال مع االسـتحالة غري احلاصلة يف اجلص بطبخه. ومحلـه عىل مطهريتها للعذرة 
والعظام املحروقة السـتحالتها رماداً خمالف لظاهر نسبة التطهري للجص نفسه بسبب 
، لعدم غسـله ألكثره، ألنه  . كام أن املاء ال يطهر اجلص لو كان نجسـاً املـاء والنـار معاً
ينفذ فيه حتى يكون كالوحل، وال ينغسـل به، وعدم انفصال غسـالته لو غسـله. عىل 
أن مالقـاة املـاء له بعد مالقاة النـار بمدة طويلة، وااللتزام حينئذ باسـتناد التطهري هلام 
معـاً بنحو الترشيـك يف غاية الغرابة. ومنه يظهر اإلشـكال يف مجلـة من كلامت بعض 

مشاخيناP يف املقام.
نعم يمكن اجلواب عام ذكره سيدنا املصنفP بأن السؤال يف صحيح زرارة 
وإن كان عـن الصـالة يف املكان، إال أن اجلواب قد تضمـن جواز الصالة عىل املكان، 
فيكـون ظاهـراً يف إناطة جـوازه بالطهارة، واملتيقـن من ذلك مسـجد اجلبهة. فتأمل. 
وتعـذر العمـل بصحيح ابن حمبـوب يف تطهري املاء والنار للجـص ال يمنع من العمل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب النجاسات حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٨١ من أبواب النجاسات حديث:١.
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بظهـوره يف توقف صحة السـجود عليه عىل طهارته، بل ظاهر السـؤال فيه املفروغية 
عن ذلك، وهو املناسـب لالتفاق املدعى ممن سـبق. وكفى بذلك بمجموعه دليالً يف 

املقام.
هذا ويف البحار أن ظاهر بعض النصوص عدم اشرتاط طهارة مسجد اجلبهة. 
وكأنه يشري للنصوص اآلتية املتضمنة جواز الصالة عىل املوضع النجس أو يف املوضع 
النجـس. إال أهنـا ـ مع معارضتها بغريها مما يأيت ـ ال تنهض دليالً يف املقام، ألن جواز 
الصـالة يف املوضـع النجـس أو عليـه أعم من جواز السـجود عليه، فال خيـرج به عام 

تقدم. فالحظ.
(١) فال مانع من نجاسة ما زاد عليه وإن كان مماساً للجبهة، فالطهارة يف املقام 
رشط فيام جيب السـجود عليه، ال يف متام ما يسـجد عليه وإن كان زائداً عىل الواجب، 
كام يناسـبه ذكرهم له يف سـياق وضع اجلبهة عىل ما يصح السـجود عليه. وال أقل من 
إمجـال معقد إمجاعهم، امللـزم باالقتصار فيه عىل املتيقن. وكـذا احلال يف الصحيحني. 

فال خمرج عن أصل الرباءة من اعتبار طهارة ما زاد عن ذلك أو مانعية نجاسته.
(٢) كـام هو املعروف بني األصحاب املدعى عليه اإلمجاع من غري أيب الصالح 

احللبي فقد حكي عنه اعتبار الطهارة يف مجيع املساجد السبعة. 
وقد يسـتدل له بالنبوي: «جنبوا مسـاجدكم النجاسـة»(١). وبإطالق صحيح 

زرارة املتقدم املستفاد منه عدم جواز الصالة عىل املكان النجس. 
وهو كام تر، لضعف النبوي باإلرسـال، والحتامل محله عىل بيوت اهللا تعاىل، 
كـام فهمـه بعـض الناقلني لـه يف مقام االسـتدالل به، ولـو محل عىل مسـاجد الصالة 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٤ من أبواب أحكام املساجد حديث:٢. 

وهـو مـا حيصـل بـه مسـمى وضـع اجلبهـة(١)، دون غـريه مـن مواضـع 
. السجود(٢)، وإن كان أحوط استحباباً
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فاملنـرصف منهـا أو املتيقن مسـجد اجلبهـة، نظري قولـه8: «جعلت يل األرض 
»(١). وكأنه ألنه ركن السجود املأخوذ يف مفهومه لغة. وأما الصحيح  مسجداً وطهوراً

فهو جممل من هذه اجلهة، واملتيقن منه اعتبار مسجد اجلبهة، كام تقدم.
هذا وعن املرتىض اعتبار طهارة متام مكان املصيل أو خصوص ما يالقي بدنه. 
وقد يسـتدل له بام تضمن النهي عن الصالة عىل الشـاذكونة(٢) التـي أصابتها اجلنابة، 
كموثـق ابن بكري: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الشـاذكونة يصيبهـا االحتالم أيصىل 
عليهـا؟ فقـال: ال»(٣). وما تضمـن النهي عن الصالة عىل املـكان القذر، كموثق عامر 
عنهA: «سئل عن املوضع القذر يكون يف البيت أو غريه فال تصيبه الشمس، ولكنه 
قـد يبس املوضع القذر، قال: ال يصىل عليه...»(٤) وغريه. ومنه ما تضمن إناطة جواز 

الصالة بإصابة الشمس، كصحيح زرارة املتقدم.
لكـن النصوص املذكورة معارضة بغريها مما تضمن الرتخيص يف الصالة عىل 
الشـاذكونة، واملكان القذر، كصحيح زرارة أو موثقه عن أيب جعفرA: «سألته عن 
الشـاذكونة يكـون عليهـا اجلنابة أيصـىل عليها يف املحمـل قال: ال بـأس»(٥). وقريب 
منـه خـرب ابن أيب عمري(٦)، وصحيح عيل جعفر عـن أخيهA: «عن البيت والدار ال 
تصيبهام الشمس ويصيبهام البول ويغتسل فيهام من اجلنابة، أيصىل فيهام إذا جفا؟ قال: 
نعم»(٧)، وصحيحه اآلخر عنهA: «سـألته عن البواري يبل قصبها بامء قذر أيصىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التيمم.  
(٢) هي بالفتح ثياب غالظ مرضبة تعمل باليمن، جممع البحرين. 

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب النجاسات حديث:٦. 
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب النجاسات حديث:٤. 
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب النجاسات حديث:٣. 

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب النجاسات حديث:٤، وج:٣ باب:٣٨ من أبواب مكان املصيل 
حديث:٤.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب النجاسات حديث:١. 
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عليـه؟ قال: إذا يبسـت فـال بأس»(١) ونحوهـا غريها. فالبد مـن اجلمع بني نصوص 
الشاذكونة باحلمل عىل الكراهة.

وربام حيمل موثق ابن بكري املانع عىل صورة الرطوبة، التي ال إشكال يف قصور 
اخلربين املجوزين عنها. لكنه بعيد جداً، حيث يبعد خفاء احلكم مع الرطوبة عىل مثل 

ابن بكري حتى يسأل عنه. واألمر سهل. 
وأما نصوص املكان والبواري فيمكن اجلمع بينها باحلمل عىل الكراهة أيضاً، 

أو باحلمل عىل غري موضع السجود بقرينة ما تضمن اعتبار طهارته. 
وأمـا اجلمـع بينها بحمل نصـوص النهي عىل صـورة إصابـة املوضع النجس 
بأجـزاء البـدن، ومحـل نصوص اجلـواز عىل صورة عـدم إصابتـه. فال شـاهد عليه. 
وباجلملـة: ال شـاهد للقول املذكـور، بل مقتىض أصالة الرباءة عدم اشـرتاط ذلك يف 

الصالة.
(١) لتنجز احتامل التكليف يف كل منهام بسبب العلم اإلمجايل املذكور، بناء عىل 
ما هو املشهور املنصور من حجية العلم اإلمجايل بنحو يقتيض املوافقة القطعية، عىل ما 

حققناه يف األصول. 
، كاملانعية من  نعـم الظاهر اختصاص ذلك باآلثار املرتتبة عىل النجاسـة فعـالً
لبسـه أو السـجود عليـه يف الصالة، وحرمـة األكل والرشب ونحوهـا. للعلم به تبعاً 
، دون اآلثار التعلقية التي ترتتب عليه بتوسط أمر غري حاصل  للعلم بالنجاسـة إمجاالً
، كنجاسـة املالقـي املوقوفة عىل املالقـاة، إذ بعد فـرض عدم حتقـق ذلك األمر  فعـالً
، فال موجـب لتنجزه بالعلم  حـني العلم بالنجاسـة ال يعلم بحصـول التكليف إمجاالً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب النجاسات حديث:١. 

(مسـألة٣١): كل واحـد مـن أطـراف الشـبهة املحصـورة بحكـم 
النجس، فال جيوز لبسـه يف الصالة، وال السـجود عليه(١)، بخالف ما هو 
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بالنجاسة. 
ومن ثـم كان التحقيق عدم االجتناب عن مالقي أحـد أطراف العلم اإلمجايل 
بالنجاسـة. إال أن يكـون بنفسـه طرفاً لعلم إمجـايل منجز، كام لو القـى كل طرف من 

أطراف العلم اإلمجايل ثوباً، حيث يعلم حينئذ بنجاسة الثياب املالقية. 
والظاهر أن ذلك هو مراد سيدنا املصنفP، وإن أوهم كالمه عموم تنزيل 
أطـراف العلم اإلمجايل بالنجاسـة منزلة النجس بنحو يشـمل ذلـك، بل بنحو يقتيض 
ترتـب آثـار النجس عىل كل منهام، فال تصح الصالة لو كررها املكلف بكل منهام، مع 
أن ذلـك غري مـراد له قطعاً، وليس املـراد إال تنجز احتامل النجاسـة يف كل منهام، فال 
جتـزي الصـالة به وحده، من دون أن يمنع من صحة الصـالة هبام معاً التي يعلم معها 

بتحقق الصالة بالطاهر.
(١) وكـذا إذا كان بعـض األطراف خارجاً عن االبتالء، فإن العلم اإلمجايل ال 
يكـون منجزاً ولو مع انحصار الشـبهة، كام لو علم إمجاالً بنجاسـة ثوبه أو ثوب غريه 
ممـن ال يأذن بالصـالة يف ثوبه، حيث ال يكون العلم اإلمجـايل منجزاً حينئذ، وال يمنع 
من الرجوع إىل أصالة الطهارة يف ثوبه. ومتام الكالم يف ذلك، ويف ضابط الشـبهة غري 

املحصورة، يف علم األصول.
(٢) الظاهـر أن مـراده باحلكم الوضعي هو نجاسـة األمر النجس، كنجاسـة 
عـرق اجلنـب من احلرام، ونجاسـة الكافـر، وباحلكـم التكليفي مانعية النجاسـة من 

الصالة التي هي منتزعة من التكليف بالصالة املقيدة بعدم النجاسة. 
وقد أشار بذلك إىل الكالم يف عموم املانعية لصورة اجلهل باحلكمني املذكورين 
أو بأحدمهـا، كـام لو صىل يف الثـوب املالقي للمتنجـس بتخيل طهارتـه، للجهل بأن 

من أطراف الشبهة غري املحصورة(١). وال فرق بني العلم باحلكم التكليفي 
أو الوضعي واجلاهل هبام(٢)
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املتنجس ينجس، أو صىل بالثوب املالقي لقليل من املني عاملاً بنجساته لتخيل أن املني 
كالـدم يعفـى عن القليـل منه، حيث وقع الـكالم منهم يف عموم املانعيـة لذلك بنحو 
يقتـيض بطالن الصالة يف الفرضني املذكوريـن أو قصورمها عنها فتصح الصالة فيهام 

معاً، أو التفصيل بينهام.
ال ينبغـي التأمل يف أن مقتىض إطالق أدلة رشطية الطهارة أو مانعية النجاسـة 
عمـوم الرشطيـة أو املانعية حلـال العلم باحلكـم التكليفي والوضعـي واجلهل هبام أو 
بأحدمهـا، ألن موضوع احلكم هو الطهارة والنجاسـة الواقعيان دون احرازمها، ولذا 
ثبت بطالن الصالة بالنجاسـة نسـياناً وإن كان النايس قد حيرز الطهارة، وال إشـكال 

ظاهراً يف صحة الصالة واقعاً لو صادفت الطهارة وإن مل حترز حينها.
كام ال ريب يف أن مقتىض أصل الطهارة واستصحاهبا جواز الدخول يف الصالة، 
ومقتىض اسـتصحاب النجاسـة عدمه، مع أن املحرز باألصل هو الطهارة والنجاسـة 
بذاهتام، ال بعنوان كوهنام حمرزتني. وقد أطلنا الكالم يف ذلك عند الكالم يف االستدالل 

بصحيحة زرارة الثانية عىل االستصحاب من كتابنا (املحكم يف األصول). فراجع.
ودعـو: امتنـاع تكليف اجلاهل، ألن الغرض مـن التكليف إحداث الداعي 

للعمل، وال يصلح التكليف للداعوية مع اجلهل به. 
مدفوعـة بأن عـدم داعوية التكليف مع اجلهل به ليس لقصور يف مالكه وال يف 
موضوعـه وال يف متعلقـه، بل لتوقف داعوية الداعيـ  يف رتبة متأخرة عن ثبوتهـ  عىل 
اإللتفـات إليـه، ومثل ذلك ال يقتيض قصور التكليف، وال اإلجزاء. ولذا ال إشـكال 
يف وجـوب التـدارك يف الوقت وخارجه مع ترك االمتثـال للجهل بأصل التكليف أو 
الغفلـة عنه. وبعبـارة أخر: مثل هذا القصور يف الداعويـة ال يقتيض قصور الداعي 

يف نفسه.
واحلاصـل: أنـه ال إشـكال يف أن مقتـىض إطالقات أدلـة الرشطيـة أو املانعية 
العمـوم لصورة اجلهل باحلكم الوضعي والتكليفي. ومقتضاه عدم االجتزاء بالصالة 
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الواقعة مع النجاسة حينئذ. وهو احلال يف سائر األجزاء والرشائط، فإن مقتىض أدلتها 
العموم لصورة اجلهل باحلكم الرشعي املستلزم لعدم االجتزاء مع اإلخالل باجلزء أو 

الرشط حينئذ.
نعم قد يدعى لزوم اخلروج عن ذلك بحديث: «ال تعاد الصالة...» املشـهور، 
وهـو صحيـح زرارة عـن أيب جعفرA: «أنـه قال: ال تعـاد الصالة إال من مخسـة: 
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسـجود. ثم قال: القراءة سـنة، والتشـهد سـنة، 
وال تنقض السـنة الفريضة»(١)، بناء عىل ما هو الظاهر ـ وعن املشـهور ـ من أن املراد 
بالطهور اإلشـارة للطهارة مـن احلدث، دون الطهارة من اخلبث، لعدم اإلشـكال يف 

صحة الصالة مع اإلخالل بالطهارة من اخلبث لالضطرار أو اجلهل.
والسـيام مـع تعليل اإلعادة مع اإلخالل هبا نسـياناً بالعقوبة يف موثق سـامعة: 
«سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل ير يف ثوبه الدم، فينسـى أن يغسله حتى يصيل. 
قال: يعيد صالته كي هيتم باليشء إذا كان يف ثوبه عقوبة لنسـيانه...»(٢). فإن التعليل 
بالعقوبـة، وإغفـال التعليـل بأنـه مـن أركان الصالة، مناسـب جـداً لعـدم كونه من 

األركان.
مضافاً إىل ما نبه له بعض مشاخيناP من أن ما تضمنه الذيل من أن القراءة سنة 
والتشهد سنة وال تنقض السنة الفريضة. راجع للتفريق بني األركان اخلمسة املذكورة 
وغريها من واجبات الصالة بأن األركان فريضة وغريها سنة. واملراد بالفريضة ذلك 
ما فرض يف الكتاب، وبالسـنة ما وجب بالسـنة. والذي تضمنـه الكتاب هو الطهارة 

احلدثية دون اخلبثية، وإنام استفيد اعتبارها من الصالة من النصوص ال غري.
نعم ذكر يف جممع البيان يف الوجه األول لتفسري قوله تعاىل: ﴿وثيابك فطهر﴾(٣) 

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٢٩ من أبواب القراءة يف الصالة حديث:٥. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:٥. 

(٣) سورة املدثر اآلية: ٤ 
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أنـه تطهري الثياب من النجاسـة للصالة، وقد يناسـبه قوله تعاىل قبـل ذلك: ﴿وربك 
فكرب﴾. 

إال أن النصوص قد تظافرت بتفسـري تطهري الثياب يف اآلية الرشيفة بتقصريها 
وتشـمريها(١) ويف خرب عبد الرمحن بن عثامن: «قال أبو احلسـنA: أن اهللا عز وجل 

قال لنبيه: وثيابك فطهر وكانت ثيابه طاهرة، وإنام أمره بالتشمري»(٢).
وحينئـذ يكون مقتىض عموم احلديث عـدم اإلعادة يف املقام ونحوه من موارد 
اإلخـالل باجلزء أو الرشط للجهل باحلكم الرشعي. وهو ال ينايف ما سـبق من عموم 
اجلزئية والرشطيـة واملانعية حلال اجلهل باحلكم الرشعي، ألن االجتزاء بالناقص بعد 
وقوعه ال يتوقف عىل حتقق االمتثال به، ليسـتلزم كون متعلق األمر املتمثل هو ما يعم 
الناقـص، ومرجعه إىل قصور دليـل اجلزئية أو الرشطية عن حال اجلهل، بل قد يكون 
لالجتزاء بالناقص حينئذ تفضالً من املوىل أو لتعذر استيفاء مصلحة التام بعد اإلتيان 
بالناقص. كام هو احلال يف النسيان أيضاً، حيث ال إشكال يف االجتزاء معه بالناقص يف 
كثـري مـن املوارد. وهو يبتني عىل ما ذكرنا، وال يتوقف عىل قصور اجلزئية أو الرشطية 
عن حال النسيان، فإنه خمالف إلطالق أدلة اجلزئية والرشطية أيضاً من دون أن ينافيه 

دليل اإلجزاء لو تم يف مورد.
هـذا وعن بعض األعاظم دعـو اختصاص حديث: «ال تعاد...» بالنسـيان 
لوجه ذكره بعض مشـاخينا يف املقام، وقد يرجع ملا ذكره سـيدنا املصنفP يف أوائل 
فصل اخللل يف الصالة وقد أطاال يف مناقشـته ودفعه بام يغني عن التعرض له. بل هو 
ال يرجـع إىل حمصل ظاهر بعد وضوح صدق اإلعادة مع اجلهل كالنسـيان بلحاظ أن 

األمر املعاد من سنخ املأيت به.
نعم قد يدعى لزوم محله عىل خصوص النسيان ألحد األمرين:

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٢ من أبواب أحكام املالبس.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٢ من أبواب أحكام املالبس حديث:٨. 
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األول: اإلمجـاع املدعى عـىل أن اجلاهل باحلكم بحكم العامـد. لكنه ـ لو تم ـ 
ليس بنحو يصلح للخروج عن مقتىض إطالق احلديث، لعدم وضوح ابتنائه عىل تعبد 
رشعـي مل يصـل إلينا، بل قد يبتني عـىل مالحظة القواعد العامة مـن دون خصوصية 
للصـالة، مـع الغفلة عن إطالق احلديث فيها املخرج عـن القواعد املذكورة، أو ختيل 
اختصاصه بالنسـيان بسـبب النصوص الـواردة فيه باخلصوص، مـع الغفلة عن عدم 

منافاهتا لعمومه للجهل.
والسيام مع أن الترصيح بذلك إنام حصل يف عرص حترير الفتاو منفصالً عن 
النصوص، أما القدماء الذين كانت فتاواهم تعرف من طريق روايتهم للنصوص فال 
طريـق إلحراز ذهاهبم إىل اختصاص احلديث بالنسـيان مـع روايتهم له من دون تنبيه 

منهم لتقييده بذلك.
مضافـاً إىل ذهـاب مجاعة كثرية إىل اإلجزاء يف العبـادات أو مطلقاً مع اختالف 
التقليـد، والعـدول مـن جمتهـد إىل آخر بأحد األسـباب املسـوغة للعـدول، فإنه وإن 
كان بينـه وبـني املدعى يف مفـاد احلديث عموم من وجهـ  الختصـاص املدعى بام عدا 
األركان من أجزاء الصالة ورشوطها، مع عمومه للخلل السـهوي وللجهل من غري 
جهـة اختـالف التقليد، كاجلهل التقصـريي، واختصاص ما ذكـروه باخللل من جهة 
اختـالف التقليـد، مع عمومه ألركان الصالة وغريها وسـائر ما يعترب يف العبادات أو 
مطلقاً ـ إال أن حتديد سور القضية املستفادة من اإلمجاع يف غاية الصعوبة واإلشكال.

الثاين: ما ذكره سـيدنا املصنفPـ يف مباحث اخللل من كتاب الصالة ـ من 
أن ظاهـر ذيـل الصحيح كون الوجه يف نفي اإلعادة أن ماعدا اخلمسـة سـنة، فيجب 
تقييـده بـام دل عىل وجوب اإلعادة برتك السـنة تعمداً، كصحيح حممد بن مسـلم عن 
أحدمهـاA: «إن اهللا عـز وجل فرض الركوع والسـجود، والقراءة سـنة، فمن ترك 
القـراءة متعمداً أعاد الصـالة، ومن نيس القراءة فقد متت صالتـه وال يشء عليه»(١). 

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٢٧ من أبواب القراءة يف الصالة حديث:٢. 
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وإطالق الرتك التعمدي يشمل الرتك للجهل باحلكم.
وقـد أجـابP عن ذلك بام حاصلـه: أن الرتك العمـدي ينرصف إىل الرتك 
عـن علم باحلكم، فهو يبتنـي عىل تعمد املخالفة وإنقاص الصـالة. وال ينافيه مقابلته 
بالنسيان املشعر بانحصار األمر هبام، لقرب كون ذكر النسيان ألنه أحد أفراد العذر أو 

أظهرها وأشيعها، ال خلصوصية فيه من بينها، بحيث ينحرص عدم اإلعادة به. 
وإن شـئت قلت: لو فـرض ظهور املقابلة بني العمد والنسـيان يف االنحصار، 
فالتنازل عن خصوصية النسـيان وتعميم اإلعـادة جلميع موارد العذر اإلثبايت، ومنها 
اجلهـل باحلكـم، أقرب عرفاً مـن محل التعمد عىل ما يعمّ اجلهل باحلكم. والسـيام مع 
بنائهم عىل عدم اإلعادة مع الرتك العمدي لنسـيان احلكم أو لتخيل اإلتيان باجلزء أو 
الـرشط أو لقيام احلجة عليهـام خطأ. وكذا مع اجلهل باملوضـوع كالصالة يف النجس 
أو فيام ال يؤكل حلمه لعدم علمه بلبسـه. وال أقل من اإلمجال وعدم هنوض الصحيح 

باالستدالل وتقييد إطالق حديث: «ال تعاد...».
ومثله يف ذلك مجيع ما تضمن املقابلة بني التعمد والنسيان. وكذا موثق منصور 
بـن حازم: «قلـت أليب عبد اهللاA: إين صليـت املكتوبة فنسـيت أن أقرأ يف صاليت 
كلهـا. فقال: أليس قد أمتت الركوع والسـجود؟ قلت: بىل. قـال قد متت صالتك إذا 
»(١). فإنـه من القريب سـوق الرشطية للحرص اإلضـايف يف مقابل العمد،  كان نسـياناً
أو كوهنا غري مسـوقة للمفهوم بل ملجرد التأكيد عىل مورد السـؤال. ويناسـبه بناؤهم 
عـىل عـدم اإلعادة مع نسـيان احلكم وغريه مما تقدم، كام أشـار إىل بعض ذلك سـيدنا

.Pاملصنف
نعـم يف صحيـح ميـرس عـن أيب جعفرA: «قـال: شـيئان يفسـد الناس هبام 
صالهتـم قـول الرجـل: تبارك اسـمك وتعـاىل جدك، وال إلـه غريك. وإنـام هو يشء 
قالتـه اجلـن بجهالـة فحكـى اهللا عنهم. وقـول الرجل: السـالم علينا وعـىل عباد اهللا 

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٢٩ من أبواب القراءة يف الصالة حديث:٢.
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الصاحلني»(١) وقريب منه مرسـل الصدوق. مـع وضوح أن الناس من العامة إنام تأيت 
بالتسليم يف التشهد األول جهالً بمبطليته.

لكـن ال يبعـد كـون املراد باإلفسـاد إنقاص الصـالة واإلتيان هبـا عىل خالف 
الوجـه املأمور به، من دون نظر لإلعادة، ملا سـبق من أن نقـص العمل وعدم مطابقته 
للمأمور به جيتمع مع عدم وجوب اإلعادة، والسـيام وإن قول: تبارك اسمك... ذكر 
يبعـد وجوب إعـادة الصالة معـه فاحلديثـان واردان لبيان عـدم مرشوعية الكالمني 
املذكوريـن يف الصـالة، ال لبيـان وجوب اإلعادة هبام، فال ينافيـان عموم حديث: «ال 

تعاد...»  للجاهل باحلكم.
عىل أهنام خمتصان بموردمها، فلو فرض البناء عىل اإلعادة فيه ختصيصاً للحديث 

فال مانع من العمل به يف غري الكالمني املذكورين. 
ومن ثم ال خمرج عن إطالق احلديث، وال ملزم بحمله عىل خصوص النسيان 

وقصوره عن اجلهل باحلكم ونحوه من األعذار.
ـل يف وجوب اإلعـادة مع اجلهـل باحلكم بني  ثـم إن بعض مشـاخيناP فصّ
القـارص واملقـرص، فحكم بعدم وجـوب اإلعـادة يف األول، عمالً بإطـالق احلديث 
الرشيف، وبوجوب اإلعادة يف الثاين، ألن إطالق احلديث الرشيف وإن كان شـامالً 
لـه بدواً، إال أنه البد مـن البناء عىل قصوره عنه، لئال يلزم محل أدلة اجلزئية والرشطية 
واملانعيـة عىل خصـوص صورة اإلخالل العمـدي مع العلم باحلكـم، وهو محل عىل 
الفـرد النادر، بل غري املتحقق ألن اإلقدام عىل االمتثال بام يعلم بعدم متاميته ال يصدر 
إال مـن الالعـب العابث، وال يمكـن التقرب به إذا كان عباديـاً إال عىل وجه الترشيع 

املحرم.
لكنـهـ  كام تـرـ  يبتني عىل أن االجتزاء بالناقص وعدم اإلعادة معه مسـتلزم 
لكونه امتثاالً للتكليف الراجع لقصور أدلة اجلزئية والرشطية واملانعية عن مورد عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:١٢ من أبواب التشهد حديث:١. 
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اإلعادة وتقييدها بغريه. وقد عرفت آنفاً املنع من ذلك، وأن عدم اإلعادة مع النقصان 
قـد يكون لالجتـزاء بالناقص تفضالً من املوىل، أو لتعذر اسـتيفاء مالك التام معه من 
دون أن ينايف عموم مطلوبية التام، ويكون الغرض من ترشيع التام مطلقاً احلث عليه، 

وجعله مورداً ملسؤولية املكلف ويف عهدته.
مع أنه إذا تم عموم حديث: «ال تعاد...» يف نفسـه للنايس واجلاهل بقسـميه، 
ولزم من إبقائه عىل عمومه محل أدلة اجلزئية والرشطية واملانعية عىل الفرد النادر ـ كام 
ذكرهPـ  فحيث ال شاهد من احلديث وال غريه عىل التفصيل بني القارص واملقرص، 
بـل هو مغفول عرفاً، يلزم البناء عىل إمجال احلديث، أو محله عىل خصوص النسـيان، 

ألنه املتيقن لإلمجاع عىل إرادته منه ولألدلة الكثرية الواردة عىل عدم اإلعادة معه.
وباجلملـة: ال جمـال للتفصيل املذكور بعد عدم الشـاهد عليـه، وهو كغريه من 
التفصيالت التربعية، بل البد إما من البناء عىل اختصاص احلديث بالنسيان ـ كام هو 
املشـهور ـ أو البناء عـىل عمومه لغريه من األعذار اإلثباتية، كاجلهل باحلكم ونسـيانه 

وغريمها، كام هو الظاهر.
أما سيدنا املصنفP فهو مع التزامه بعموم احلديث للجاهل باحلكم بقسميه 
قد ذكر أنه البد من اخلروج عنه يف خصوص املقام بام تضمن وجوب اإلعادة عىل من 
صىل عاملاً بالنجاسـة، كصحيح عبد اهللا بن سـنان: «سألت أبا عبد اهللاA عن رجل 
أصـاب ثوبـه جنابـة أو دم. قال: إن كان قـد علم أنه أصاب ثوبه جنابـة أو دم قبل أن 
يصيل، ثم صىل فيه ومل يغسـله، فعليه أن يعيد ما صىل، وإن كان مل يعلم به فليس عليه 
إعادة»(١). ويف صحيح حممد بن مسلم يف الدم يكون يف الثوب: «وإذا كنت رأيته وهو 
أكثـر مـن مقدار الدرهم، فضيعت غسـله وصليت فيه صالة كثـرية، فأعد ما صليت 
: «وإن كان أكثر من  فيه»(٢) ويف حديث إسامعيل اجلعفي يف الدم يكون يف الثوب أيضاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:٤. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٦. 
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قـدر الدرهـم وكان رآه فلم يغسـله حتى صىل فليعد صالتـه...»(١)، ويف خرب عيل بن 
جعفـر: «إن كان رآه فلـم يغسـله فليقـض مجيع ما فاتـه عىل قدر مـا كان يصيل...»(٢) 

ونحوها غريها. 
وتوضيح ما ذكره: أنه ال جمال حلمل هذه النصوص عىل خصوص صورة العلم 
بالنجاسة واملانعية، إما لوضوح وجوب اإلعادة فيها بنحو يستغنى معه عن السؤال كام 
ذكـرهP، وإمـا لعدم اإلقدام عىل االمتثال بام يعلم بعدم متاميته إال من العابث، وال 
 .Pيمكن معه التقرب إال عىل وجه الترشيع املحرم، نظري ما تقدم من بعض مشاخينا
وحينئذ تكون هذه النصوص أخص من حديث «ال تعاد...»، لورودها يف خصوص 

النجاسة وعمومه لغريها من غري اخلمسة.
وقـد أجـاب عن ذلـك بعض مشـاخينا بأن األمـر باإلعادة يف هـذه النصوص 
لإلرشـاد إىل رشطيـة الطهارة أو مانعية النجاسـة، فهي كسـائر ما تضمـن بيان أجزاء 

الصالة ورشوطها حمكومة حلديث «ال تعاد...»، وال تنهض بتخصيصه.
ويندفع بأن النصوص املذكورة ليسـت واردة لإلرشـاد إىل رشطية الطهارة أو 
مانعيتها وإن اسـتفيد منها ذلك، بل هي واردة لبيان حكم وقوع الصالة مع النجاسـة 
بعد املفروغية عن مانعيتها يف اجلملة، كام يشهد به تعرضها لصورة إيقاع الصالة جهالً 
بالنجاسـة، فهي مسـاوقة حلديث: «ال تعاد...» ويف مرتبته، وال وجه حلكومته عليه، 

خصوصاً بمالحظة ما سبق من امتناع محلها عىل خصوص صورة العلم باحلكم.
فالعمـدة يف اجلواب عن هـذه النصوص: أنه مل يفرض فيهـا العلم واإللتفات 
للنجاسة حني الصالة، بل رصيح مجلة منها فرض العلم هبا قبل الصالة، وهو حمتمل 
الباقي أو الظاهر منه، وال شـاهد عىل محلهـا عىل صورة اإللتفات لذلك حني الصالة 
ـ إما مع سـبق العلم هبا أو حصوله حني الصالة ـ مع كون العذر هو اجلهل باملانعية، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:١٠. 
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بل هو حيتاج إىل كلفة وتنبيه، بل هي تنرصف إىل صورة الغفلة والنسيان حني الصالة، 
ألن ذلـك هو العذر الشـايع عند الناس الذي تكرر ذكـره يف النصوص. وال أقل من 
اإلمجـال املوجب لالقتصار يف اخلروج عن إطـالق حديث: «ال تعاد...» عىل املتيقن، 

وهو نسيان النجاسة.
 . ودعـو: أن مقتـىض إطالق النصوص احلمـل عىل األعم مـن األمرين معاً
مدفوعة بأن تعليل اإلعادة مع النسيان بالعقوبة يف موثق سامعة السابق، والتعبري معه 
بتضييع الغسـل يف صحيح حممد بن مسلم السابق أيضاً، مناسبان لكون العلم السابق 
بالنجاسـة مقتضيـاً للعمل، لفرض العلـم باملانعية، إذ مع اجلهـل باملانعية ال موضوع 
للعقوبـة والتضييـع. فمع فرض شـمول هـذه النصوص للعلم السـابق مع النسـيان 
املفـروض معـه العلم باملانعيـة ال يمكن عرفاً شـمول إطالقها لصـورة العلم املقارن 

. للصالة مع اجلهل باملانعية، لعدم اجلامع بني األمرين عرفاً
ومنـه يظهـر أنه ال جمـال لدعو: أن مقتـىض إطالق ما تضمن إعـادة الصالة 
بالنجاسـة نسـياناً العموم لصـورة اجلهل باحلكم الوضعـي أو التكليفي، وحيث كان 
أخـص مـن حديث: «ال تعـاد...» تعني العمـل بإطالقـه، وإذا كان العلم بالنجاسـة 
السـابق عىل الصالة مع النسـيان موجباً لإلعادة مع اجلهل باحلكـم فالعلم هبا املقارن 

للصالة أوىل بأن يكون موجباً هلا مع اجلهل املذكور. 
الندفاعها بأن التعبري بالتضييع والتعليل بالعقوبة ال يناسبان اإلطالق املذكور، 
بل يتعني ألجلهام محله عىل خصوص صورة العلم باحلكم. بل اإلنصاف أن اإلطالق 
املذكـور منرصف إىل ذلك مع غض النظـر عن التعليل والتعبري املذكورين، النرصافه 
إىل ما إذا كان النسـيان هو السبب يف الصالة مع النجاسة، بحيث لواله مل تقع الصالة 
معهـا، وذلـك إنام يكـون مع العلم باحلكم، أمـا مع اجلهل به فالصالة تقع بالنجاسـة 

حتى مع العلم هبا واإللتفات إليها، وال أثر للنسيان.
وقـد حتصـل من مجيع مـا تقدم أنه ال خمـرج عن إطالق حديـث: «ال تعاد...» 
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املقتىض لإلجزاء مع اجلهل باحلكم التكليفي والوضعي يف النجاسة وغريها، فالالزم 
البناء عليه. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

(١) يعنـي: يف اشـرتاط الطهـارة يف البـدن واللباس، وطهارة مسـجد اجلبهة، 
وجريـان حكم العلم اإلمجايل، فال يفرق فيها بني العلـم باحلكم الوضعي والتكليفي 

 .Pواجلهل هبام أو بأحدمها. هذا هو الذي يظهر من سياق كالمه
لكـن عموم ذلك لطهارة مسـجد اجلبهة ال خيلو عن إشـكال بناء عىل ما ذكره 
مـن أن املخـرج عن إطالق حديث «ال تعاد...» هو ما تضمن إعادة الصالة مع العلم 
بالنجاسـة، الختصاصه بنجاسة الثوب والبدن، وعدم وروده يف مسجد اجلبهة وكذا 
احلال فيام دل عىل بطالن الصالة مع نسـيان النجاسـة. وإحلاق مسجد اجلبهة بالثوب 
والبـدن حيتـاج إىل دليل، فال خمرج فيه عن إطالق حديث: «ال تعاد...» مع النسـيان، 

فضالً عن اجلهل باحلكم التكليفي أو الوضعي.
، إذ مع اجلهل  كـام أن جريـان حكم العلـم اإلمجايل ال خيلو عن إشـكال أيضـاً
بأحـد احلكمني ال يتنجز العلم اإلمجايل بالنجاسـة، وال يمنع مـن االمتثال. فإذا صىل 
، وهو ال ير نجاسـته أو ال  املكلـف بأحد الثوبني املعلوم مالقاة أحدمها للكافر مثالً
ير مانعية النجاسة، ثم علم بذلك بعد الفراغ من الصالة، فإن تبني أن الثوب الذي 
صـىل فيه هو الثوب الطاهر فال إشـكال يف صحة صالتـه، ملطابقتها للمأمور به وتأيت 

قصد القربة منه بسبب جهله باحلكم حينها. 
وإن تبـني أنه الثـوب النجس فالظاهـر البناء عىل صحة صالتـه أيضاً حتى لو 
تـم ما سـبق منـهP يف اجلاهـل باحلكم، لعدم شـمول ما تضمن بطـالن الصالة يف 
الثوب الذي علم بنجاسـته له، ألن الذي سـبق العلم به هو نجاسـة أحد الثوبني، ال 

يف مجيع ذلك(١).
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خصـوص الثـوب الذي صىل فيـه، فال خمرج عن حديث: «ال تعـاد...». بل ذلك هو 
مقتىض إطالق ما تضمن صحة الصالة بالثوب جهالً بنجاسته. 

وال جمال لقياسـه بام إذا صىل فيه مع العلم باحلكم، النرصاف اجلهل بالنجاسة 
إىل اجلهل املعذر، وال يشـمل اجلهل مع تنجز احتامل النجاسـة بالعلم اإلمجايل. كام أن 
حديث: «ال تعاد...» يقرص عندهم عن صورة الرتدد يف صحة الصالة حني االنشغال 

هبا. 
وأظهـر مـن ذلك ما إذا مل يتبـني أحد األمرين، حيث يتعـني البناء عىل الصحة 
حتـى لو فرض البطالن يف الصورة الثانيـة. لقاعدة الفراغ، بناء عىل ما هو الظاهر من 

عمومها ملا إذا علم بالغفلة حني العمل عن منشأ الشك يف البطالن. فالحظ.
. كـذا يف اجلواهر. وهو  (١) وفاقـاً للمشـهور بني األصحـاب نقالً وحتصيـالً
مقتـىض إطـالق الشـيخ يف مبحث لباس املصيل مـن النهاية، بل هـو كالرصيح منه يف 

مبحث تطهري الثياب والبدن من النجاسات. وكذا يف التهذيبني. 
ويقتضيهـ  مضافاً إىل إطالق حديث: «ال تعاد...» بناء عىل ما تقدمـ  النصوص 
الكثـرية. كصحيح عبد اهللا بن سـنان املتقـدم، وصحيح عبد الرمحن بـن أيب عبد اهللا: 
«سألت أبا عبد اهللاA عن الرجل يصيل ويف ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب 
أيعيـد صالته؟ قـال: إن كان مل يعلم فال يعيـد»(١)، ونحوه صحيح عبد اهللا بن سـنان 
وصحيـح أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «قـال: إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصىل 
فيـه وهـو ال يعلم، فال إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصيل، فنيس وصىل فيه، فعليه 

اإلعادة»(٢)، وغريها مما يأيت بعضه.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:٥، ٧.

(مسـألة٣٢): لـو كان جاهـالً بالنجاسـة ومل يعلم هبا حتـى فرغ من 
صالته فال إعادة عليه يف الوقت(١)
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لكن رصح يف املبسـوط ومياه النهاية بوجوب اإلعـادة إذا علم بوقوع الصالة 
يف النجاسـة يف الوقـت وهـو ظاهره يف اخلـالف، وتبعه عىل ذلك ابن زهـرة يف الغنية 

ومجاعة، بل يف الغنية اإلمجاع عليه. 
قال يف املنتهى: «احتج الشيخ بأنه لو علم يف الصالة اإلعادة، فكذا إذا علم يف 

الوقت». وهو ـ كام تر ـ بالقياس أشبه.
نعم قد استدل له ـ مضافاً إىل األصل ـ بصحيح وهب بن عبد ربه عن أيب عبد 
اهللاA: «يف اجلنابـة تصيـب الثـوب، وال يعلم به صاحبه، فيصيل فيـه، ثم يعلم بعد 
ذلـك. قال: يعيـد إذا مل يكن علـم»(١)، وموثق أيب بصري عنهA: «سـألته عن رجل 
صـىل ويف ثوبـه بول أو جنابة. قال: علم به أو مل يعلم فعليه إعادة الصالة إذا علم»(٢). 
بدعو: أن مقتىض اجلمع بينهام وبني النصوص السـابقة محلهام عىل وجوب اإلعادة 
إذا علـم بالنجاسـة يف الوقت، ومحل النصوص السـابقة عىل نفـي القضاء إذا علم هبا 

بعده.
: أن متن احلديثني ال خيلو عن إشكال، ألن صحيح وهب قد رواه يف  وفيه أوالً
الوسائل عن الشيخ، واملوجود يف التهذيب بطبعتيه القديمة واحلديثة، ويف االستبصار 
بطبعتـه احلديثة روايته هكذا: «ال يعيد إذا مل يكن علم». وهو األنسـب بالرشط الذي 
تضمنـه الصحيح، ألن الـذي يناط بعدم العلم هو عدم اإلعـادة. أما عىل املتن األول 

. فالبد من تنزيل الرشط عىل حمض اإلشارة ملورد السؤال، وهو خالف الظاهر جداً
نعم يف الطبعة القديمة لالسـتبصار روايته كام يف الوسـائل. وهو املناسب ملا يف 
التهذيب من عدّ الصحيح من النصوص املومهة لإلعادة، املحتاجة للتأويل. لكن ذلك 

وحده ال يكفي يف ردّ النسخة األخر واالستدالل بالصحيح لوجوب اإلعادة.
وأما موثق أيب بصري فاالستدالل به موقوف عىل أن يكون قولهA: «علم به 
أو مل يعلـم» قضية رشطية مسـوقة للتعميم يف احلكم بعـدم اإلعادة، وقولهA: «إذا 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:٨، ٩.
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علم» مسـوقاً لبيـان إناطة اإلعادة بالعلم بعـد الصالة بوقوعها حال النجاسـة. ومها 
وإن كانا مناسـبني للتفريع بالفاء يف قولهA: «فعليه اإلعادة»، لدخوهلا عىل جواب 

 . الرشط إذا كان مجلة اسمية، إال أهنام خمالفان للظاهر جداً
أمـا األول فلعـدم ما يثـري احتـامل االختصاص بالعلـم بعد إطالق السـؤال، 

والسيام مع ابتناء التعميم قبل بيان احلكم عىل عناية، وليس هو كتعميمه بعد بيانه. 
وأما الثاين فألن اإلناطة املذكورة راجعة إىل إناطة تنجز احلكم بالعلم بموضوعه 

التي هي عقلية حمضة مستغنية بوضوحها عن تعرض اإلمام هلا يف اجلواب. 
مـع أن متعلق العلم يف الفقرة األوىل إن كان هو العلم حني الصالة بالنجاسـة 
فاإلناطة يف الفقرة الثانية إنام حيتاج إليها عىل الشـق الثاين من التعميم، أما عىل الشـق 
األول فهـي مسـتغنى عنها، ألن العلم حني الصالة بالنجاسـة مسـتلزم للعلم بوقوع 

الصالة حينها.
وإن كان هو العلم قبل الصالة بالنجاسـة مع فرض الغفلة عنها حني الصالة، 
لـزم اختالف متعلق العلـم يف الفقرتني، وهي خمالفة أخر للظاهر. وبذلك يظهر أن 

الوجه الذي يبتني عليه االستدالل باملوثق مستلزم لركاكة متنه.
ومـن هنا ال يبعد محـل قولهA: «علم به أو مل يعلم» عىل االسـتفهام، ومحل 
قولـهA: «فعليـه اإلعادة إذا علم» عىل التفصيل يف اإلعادة بني شـقي االسـتفهام. 
غايـة األمـر أنه قد ال يناسـب ذلـك التفريع بالفـاء، إال أنه أهون مما سـبق عىل الوجه 
األول بكثري. وحينئذ يكون مطابقاً لنصوص املشـهور. وال أقل من اإلمجال املانع من 

االستدالل، أو الذي يلزم معه احلمل عىل الثاين بقرينة نصوص املشهور.
: أنه ال شاهد عىل اجلمع املذكور لعدم اإلشارة للتفصيل املذكور يف يشء  وثانياً
مـن النصوص املتقدمة. وجمرد التعبري باإلعـادة يف صحيح وهب وموثق أيب بصري ال 

يقتيض االختصاص بام إذا علم بالنجاسة يف الوقت، ألن اإلعادة أعم من القضاء.
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لكن ذكر سيدنا املصنفP أن الشاهد عليه ما دلّ عىل عدم وجوب القضاء 
من اإلمجاع وصحيح العيص: «سـألت أبا عبد اهللاA عن رجل صىل يف ثوب رجل 
أياماً، ثم إن صاحب الثوب أخربه أنه ال يصىل فيه. قال: ال يعيد شيئاً من صالته»(١)، 
ونحـوه صحيح عيل بـن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن الرجـل احتجم فأصاب 
ثوبـه دم فلـم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسـله 
فليقـض مجيـع ما فاته عىل قـدر ما كان يصـيل، وال ينقص منـه يشء، وإن كان قد رآه 
وقد صىل فليعتد بتلك الصالة، ثم ليغسـله»(٢) بدعـو: أنه بعد تقييد صحيح وهب 
وموثق أيب بصري املتضمنني لإلعادة بذلك، ومحلهام عىل خصوص اإلعادة يف الوقت، 
يكونان أخص من نصوص عدم اإلعادة، فتقيد هبام وحتمل عىل ما إذا علم بالنجاسـة 

بعد الوقت.               
وفيـه: أنـه ال جمال لدعـو اإلمجاع احلجة بعد ظهـور أن اختالف األصحاب 
يف املسـألة لالختـالف يف مفـاد النصوص واجلمـع بينها، ال للمفروغيـة عن وجوب 
القضاء، والسيام مع ظهور حمكي املنتهى وجود اخلالف، حيث نسب سقوط القضاء 
ألكثر أصحابنا. بل رصح يف اخلالف باختالف أصحابنا يف مسألة من صىل بالنجاسة 
ثم علم بذلك إىل أربعة أقوال، منها: وجوب اإلعادة والقضاء مطلقاً علم بالنجاسـة 

قبل الصالة أو مل يعلم.
بـل القول املذكور هـو ظاهر الصدوق واملفيد، قال يف الفقيـه: «وإن كان الدم 
دون محصة فال بأس بأن ال يغسـل. إال أن يكون دم احليض، فإنه جيب غسـل الثوب 
منه ومن البول واملني قليالً كان أو كثرياً، وتعاد منه الصالة علم به أو مل يعلم». وقال 
يف املقنعة يف أواخر باب أحكام السـهو يف الصالة: «ومن ظن أنه عىل طهارة فصىل ثم 
علم بعد ذلك بأنه كان نجساً ففرط يف صالته فيه من غري تأمل له أعاد ما صىل فيه يف 

ثوب طاهر من النجاسات». 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:٦، ١٠. 
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وأمـا صحيـح العيـص فهوـ  مـع ابتنائه عـىل حجية خرب صاحـب الثوبـ  ال 
خيتص بالقضاء، بل يشمل اإلعادة، لعمومه ملا إذا أخربه الرجل بعد صالته يف يومه أو 
ليلته قبل خروج وقتها. وأما صحيح عيل بن جعفر فلو فرض ظهور صدره املتضمن 
ألمـر بالتـدارك بالقضـاء يف القضاء املقابـل لإلعادة، إال أنه ال إشـكال يف عموم ذيله 

املتضمن لعدم التدارك ملا إذا رآه بعد الصالة قبل خروج وقتها. 
: أن اجلمع املذكور تأباه مجلة من نصوص املشـهور، لقوة ظهورها يف أن  وثالثاً
موضوع عدم اإلعادة الصالة مع اجلهل بالنجاسة، يف قبال الصالة مع سبق العلم هبا، 
 :Aمن دون إشـارة مليض وقتها. والسـيام مثل صحيح حممد بن مسـلم عن أحدمها
«سألته عن الرجل ير يف ثوب أخيه دماً وهو يصيل. قال: ال يؤذنه حتى ينرصف»(١)، 
وصحيـح أيب بصـري عن أيب عبد اهللاA يف رجل صىل يف ثوب فيه جنابة ركعتني، ثم 
علم به. قال: عليه أن يبتدئ الصالة. قال: وسـألته عن رجل يصيل ويف ثوبه جنابة أو 

دم حتى فرغ من صالته ثم علم. قال: مضت صالته وال يشء عليه»(٢).
وصحيـح زرارة: «قلـت: فإن ظننـت أنه قد أصابـه ومل أتيقن ذلـك، فنظرت 
فلـم أر فيـه شـيئاً، ثـم صليت فرأيـت فيه؟ قـال: تغسـله وال تعيد الصـالة. قلت: مل 
ذاك؟ قـال: ألنـك كنـت عىل يقـني من طهارتـك ثم شـككت، فليس ينبغـي لك أن 
»(٣). فإن التعليل فيـه كالرصيح يف أن منشـأ عدم اإلعادة  تنقـض اليقني بالشـك أبـداً
وجود العذر املسـوغ للصالة، وهو ال يناسـب جداً وجوب اإلعادة يف الوقت وعدم 
سـقوطها إال بخروجه. ومن ثم ال جمال للجمع املذكور بعد خلوه عن الشـاهد وإباء 

النصوص له.
هـذا ويف الـدروس: «ولـو جهل النجاسـة فاألقـو الصحة. وقيـل: يعيد يف 
الوقـت. ومحلنـاه يف الذكـر عىل مـن مل يسـتربئ بدنه وثوبه عنـد الظنـة، للرواية». 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤١ من أبواب النجاسات حديث:١. 
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وقـد يسـتفاد ذلك من الصدوق يف الفقيه، حيث أرسـل فيه روايـة بالتفصيل املذكور 
يف املنـي(١). ولعلها رواية ميمون [منصور] الصيقـل عن أيب عبد اهللاA: «قلت له: 
رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلام أصبح نظر فإذا يف ثوبه جنابة. فقال احلمد هللا 
الذي مل يدع شـيئاً إال وله حد. إن كان حني قام نظر فلم ير شـيئاً فال إعادة عليه، وإن 

كان حني قام مل ينظر فعليه اإلعادة»(٢).
وقد يناسـبه مفهوم صحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA قال: «ذكر املني 
فشدده، فجعله أشد من البول. ثم قال: إن رأيت املني قبل أو بعدما تدخل يف الصالة 
فعليـك إعـادة الصالة وإن أنت نظرت يف ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد 
اه يف احلدائق مجعاً بني النصوص املتقدمة،  فال إعادة عليك. فكذلك البول»(٣). وقد قوّ

بشهادة هذه النصوص. بل استظهره من عبارة املقنعة املتقدمة.
لكن املقابلة بني الصدر والذيل يف صحيح حممد بن مسـلم تناسب عدم سوقه 
للمفهـوم، وأن ذكـر النظـر ملجرد حتقـق موضوع عـدم إصابة النجاسـة واجلهل هبا، 

فيشكل جعله شاهداً يف املقام عىل التفصيل املذكور.
نعـم هـو رصيح خـرب الصيقل ومرسـل الصـدوق. إال أهنـام مل يتضمنـا تقييد 
اإلعادة بظن اإلصابة، بل وال يعم الشـك فيها، والبناء عىل إطالقهام ال يناسـب أكثر 
نصوص املشـهور، لقـوة ظهورها يف أن املدار عىل اجلهـل، خصوصاً صحيح العيص 
املتقـدم املتضمـن الصالة يف ثوب الغري من دون إشـارة للسـؤال منه عن أنه هل جتوز 
الصـالة فيـه، وخرب عيل بن جعفر املتقدم املتضمن إصابـة الثوب بالدم عند احلجامة، 
وصحيـح حممد بن مسـلم املتضمن النهي عـن إعالم املصيل بإصابة الـدم لثوبه حتى 

يفرغ من صالته. 
كام أن محل اخلرب واملرسـل عىل خصوص صورة الظن التي يسـهل تنزيل كثري 

. من نصوص املشهور عىل غريها بال شاهد، فيكون اجلمع بذلك تربعياً
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٣، ٢.
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بل هو ال يناسـب ما يف صحيح زرارة، حيـث قال ـ بعدما تقدم فيه من احلكم 
بعـدم اإلعـادة مع اجلهل ـ : «قلت: فهل عيلّ أن شـككت يف أنه أصابـه أن أنظر فيه؟ 

قال: ال، ولكنك إنام تريد أن تذهب الشك الذي وقع يف نفسك»(١).
ومنـه يظهر اإلشـكال فيـام ورد يف احلدائق من أن عدم وجـوب النظر ال ينايف 
وجوب إعادة الصالة معه. لظهور الصحيح يف انحصار فائدة النظر يف إذهاب الشك، 
مـع أنـه لو وجبت اإلعادة لكان من فوائده املهمـة التحفظ عىل صحة الصالة وجتنب 
وجوب إعادهتا لو ظهر له بعد ذلك نجاسـة الثوب. ومن ثم يتعني اجلمع بينهام وبني 

نصوص املشهور بحملهام عىل االستحباب.
بقي يف املقام أمران:

األول: أن مقتـىض مـا يأيت يف مبحث العفو عن الـدم دون الدرهم عن ابن أيب 
عقيـل أنـه ير أن الصـالة يف الدم إنام جتـزي مع اجلهـل إذا كان الدم بقـدر الدينار. 
ويظهر ضعفه مما سبق، لظهور عموم بعض نصوصه ملا زاد عن قدر الدينار والدرهم 
مـن الدم، كرصاحة مجلـة منها يف العموم لغري الدم من النجاسـات. وكذا مما يأيت من 

نصوص العفو عن الدم دون الدرهم، لرصاحتها يف الصحة مع العلم.
الثاين: أنه ورد يف حديث أيب بصري عن أحدمهاA: «قال: ال تعاد الصالة من 
دم ال [مل] تبرصه غري دم احليض، فإن قليله وكثريه يف الثوب إن رآه أو مل يره سواء»(٢). 
وعن بعض نسخ الكايف روايته هكذا: «من دم تبرصه». وكيف كان فمقتضاه وجوب 
إعـادة الصالة يف الثـوب الذي أصابه دم احليض وإن مل يعلم بإصابته له، اسـتثناء من 

عموم نصوص املشهور املتقدمة.
وقد يستشكل فيه من وجهني:

األول: أن احلديـث املذكـور ضعيف السـند، ألن يف سـنده أبا سـعيد املكاري 
(١) هامش وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤١ من أبواب النجاسات ذيل احلديث:١. 

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب النجاسات حديث:١. 
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الـذي ال نـص عىل توثيقه. بل قد يكون يف قول النجايش يف ترمجة ابنه احلسـني: «كان 
هو وأبوه وجهني يف الواقفة وكان [احلسـني.ظ] احلسـن ثقة يف حديثه» إشـعار بعدم 

.Pوثاقة أبيه، كام ذكر ذلك بعض مشاخينا
ويندفع بأن اقتصار النجايش عىل بيان وثاقة ابنه ال يشعر بذلك بعد قرب كون 
منشـئه أن ابنه هو صاحب الرتمجة. بل ترصحيه بأهنام وجهني يف الواقفة مناسـب جداً 
لكوهنام وجهني يف أصحابنا، ألن الواقفة فرقة منشـقة عىل أصحابنا، والوجه فيها هو 
الوجه يف أصحابنا قبل االنشـقاق. والسيام مع رواية األجالء عنه، كأيب أيوب اخلزاز 

وأبان ومعاوية بن وهب وحييى احللبي.
بل يكفي يف وثاقته رواية ابن أيب عمري وصفوان عنه، مؤيداً أو معتضداً برواية 
أمحد بن حممد بن عيسى عنه، وهو الذي أخرج الربقي من قم ألنه يروي عن الضعفاء 

ويعتمد املراسيل، كام تكرر منا التعرض لذلك. 
عىل أنه يكفي يف انجبار سند احلديثـ  لو تم ضعفه يف نفسهـ  اعتامد األصحاب 
عليه يف استثناء دم احليض من عموم العفو عن الدم القليل. ومن ثم ال ينبغي التوقف 

يف احلديث من هذه اجلهة. 
الثـاين: ظهـور إعراض األصحاب عـن احلديث يف هذا احلكـم، حيث أمهلوا 
اسـتثناء الـدم املذكور من عموم عـدم إعادة الصالة يف النجـس، واإلعراض املذكور 
وإن مل يقـدح يف أصالـة الصـدور فال ينايف ما تقـدم من حجية اخلـرب، إال أنه يقدح يف 

أصالة الظهور أو اجلهة، ويمنع من التمسك هبام. 
اللهم إال أن يقال: قد يبتني عدم االستثناء منهم عىل محل قولهA يف احلديث: 
«ال تبـرصه» وقولـه: «مل يره» عىل الكناية عن القلـة، ولو لصعوبة اخلروج عندهم عن 
عموم النصوص الكثرية املتضمنة عدم اإلعادة مع اجلهل بالنجاسـة، والسيام مع قوة 

تأثر املشهور بآراء الشيخP وتأويالته.
عىل أن الكليني قد أودع احلديث املذكور يف باب الرجل يصىل يف الثوب وهو 
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، بنحو يظهر منه التعويل عليه يف متام مضمونه. ولعل ذلك  غـري طاهـر عاملاً أو جاهالً
رأي أمثاله ممن تعرف فتاواهم من رواياهتم يف كتبهم املعدة للعمل.

مضافاً إىل أن مثل الصدوق واملفيد ممن ير لزوم اإلعادة والقضاء مع الصالة 
ـ  الذي تقدم من اخلالف أنه أحد األقوال يف املسـألةـ  مسـتغن عن  يف النجـس جهـالً
االسـتثناء. بل رصح الصدوق باالسـتثناء فيام تقدم من كالمه، كـام رصح به يف الفقه 
الرضوي(١)، الذي ال يبعد كونه كتاباً ألحد األصحاب، والسيام مع ظهور اضطراب 

. األصحاب (رضوان اهللا عليهم) كثرياً يف مسألة الصالة يف النجس جهالً
وباجلملة: من الصعب جداً مع كل ذلك استيضاح سقوط احلديث عن احلجية 

يف هذا احلكم. وال أقل من االحتياط، كام جرينا عليه.
(١) قال يف اجلواهر: «بال خالف، كام يف الرسائر وعن التنقيح وكشف الرموز. 
بـل يف املـدارك والذخرية واحلدائق أن ظاهـر األصحاب االتفاق عليـه. بل يف الغنية 
واملفاتيـح وعـن املهذب اإلمجاع عليـه». لكن تقدم أن رصيح اخلـالف وظاهر حمكي 
املنتهـى وجود قول من أصحابنا بوجوب القضاء، وأن القول املذكور هو ظاهر املفيد 
يف املقنعـة. ومـن الغريب بعد ذلك ردّ القول املذكـور يف اجلواهر باإلمجاع املدعى مع 

إلتفاته لذلك. 
فالعمـدة يف رده النصوص الكثرية التي تقدم االسـتدالل هبا للمشـهور الدالة 

بإطالقها بل فحواها عىل نفي القضاء، بل هو رصيح بعضها.
نعم يف موثق عبد اهللا بن بكري: «سـألت أبا عبد اهللاA عن رجل أعار رجالً 
ثوبـاً، فصـىل فيه وهو ال يصىل فيـه. قال: ال يعلمه. قلت: فإن علمـه؟ قال: يعيد»(٢). 

(١) الفقه الرضوي ص:٦. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٧ من أبواب النجاسات حديث:٣. 

وال القضاء يف خارجه(١).
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وظاهـره إرادة اإلعالم بعـد الصالة، ال حني إعارة الثوب، وهو شـامل لإلخبار بعد 
الوقـت، بل هـو كاملتيقن من فرض كثرة الصلوات التـي صالها يف الثوب. وال جمال 
حلملـه عـىل امتناع الصـالة فيه ألمر غري النجاسـة، ككون الثوب حريـراً، أو من غري 

مأكول اللحم. ألن أظهر أفراد املانعية من الصالة وأشيعها النجاسة. 
ومن ثم يصلح املوثق شـاهداً عىل للقول املذكور. كام قد يستشـهد له بإطالق 
صحيـح وهـب وموثق أيب بصري اللذين سـبق االسـتدالل هبام للتفصيـل بني القضاء 

واإلعادة، بناء عىل ما سبق من عدم هنوضهام به.
لكن يظهر مما سـبق اإلشـكال يف االسـتدالل بصحيح وهب وموثق أيب بصري 
لوجـوب التـدارك. فلـم يبـق إال موثق عبـد اهللا بن بكـري، وال جمال للخـروج به عن 
نصوص املشـهور، بل يتعني محله من أجلها عىل االسـتحباب. وكذا احلال يف صحيح 
وهـب وموثـق أيب بصري لو فرض هنوضهام بدواً باالسـتدالل عـىل وجوب التدارك، 

وغض النظر عام سبق فيهام.
(١) كام يف املفاتيح والرياض، وظاهر الوحيد يف حاشيته عىل املدارك القول به. 
بل مقتىض ما تقدم من املنتهى عن الشـيخ يف وجه وجوب اإلعادة يف املسـألة السابقة 
املفروغية عنه. لصحيح زرارة الطويل فيمن أصاب ثوبه دم رعاف أو غريه أو يشء من 
مني: «قلت: إن رأيته يف ثويب وأنا يف الصالة؟ قال: تنقض الصالة وتعيده إذا شككت 
يف موضع منه ثم رأيته، وإن مل تشك ثم رأيته رطباً، قطعت الصالة وغسلته، ثم بنيت 
عىل الصالة، ألنك ال تدري لعله يشء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقني 
»(١). لظهور صدره يف كون ما رآه يف أثناء الصالة هو ما شك فيه قبلها، كام  بالشك أبداً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٤ من أبواب النجاسات حديث:١. 

(مسـألة٣٣): لـو علـم يف أثنـاء الصـالة بوقـوع بعـض الصـالة يف 
النجاسـة، فـإن كان الوقـت واسـعاً بطلـت يف واسـتأنف يف الصـالة(١)،
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هو املناسب لتعليل عدم اإلعادة يف الذيل باحتامل وقوعه عليه يف األثناء. 
وصحيـح أيب بصـري عن أيب عبـد اهللاA: «يف رجل صىل يف ثـوب فيه جنابة 
ركعتني، ثم علم به. قال: عليه أن يبتدئ الصالة»(١). وقولهA يف صحيح حممد بن 
مسـلم املتقدم: «إن رأيت املني قبل أو بعدما تدخل يف الصالة فعليك إعادة الصالة، 
وإن أنـت نظرت يف ثوبك فلم تصبـه ثم صليت فيه ثم رأيته فال إعادة عليك فكذلك 
البول»(٢) فإنه إن مل خيتص بصورة العلم بسـبق النجاسة، الستبعاد وقوع املني والبول 

يف األثناء، فال أقل من كوهنا متيقنة من إطالقه. 
وقد يسـتدل أيضاً بصحيحه األخر عنهA: «سألته عن الرجل ير يف ثوب 
أخيه دماً وهو يصيل. قال: ال يؤذنه حتى ينرصف»(٣)، بحمل النهي فيه عن اإلعالم يف 
األثناء عىل اإلرشاد عىل املحافظة عىل صحة الصالة، وذلك ال يكون إال مع البطالن 
لـو علم بالنجاسـة يف األثناء. لكنه غري ظاهر، المكان ورود النهي املذكور لإلرشـاد 
إىل عـدم إحراجـه بتكليف نزع الثـوب يف األثناء لو أمكن والبطالن مـع تعذر نزعه. 

فالعمدة الصحاح الثالثة األول.
قال سيدنا املصنفP: «وهبا خيرج عام دل عىل نفي اإلعادة يف اجلاهل، سواءً 
كان داالً عـىل حكـم املقام باإلطالق أم باألولويـة». وظاهره املفروغية عن هنوض ما 
دل عىل صحة الصالة بالنجاسة جهالً بصحتها يف املقام، كام هو ظاهر اجلواهر وغريه 

. أيضاً
لكـن ال جمـال السـتفادته مـن إطالقه بعـد اختصـاص أدلته باإللتفـات   بعد 
الصـالة. كام ال جمال السـتفادته منه باألولوية، ألن االجتـزاء بالناقص مع الغفلة عن 
نقصـه وعدم اإللتفـات إليه إال بعد إكامل العمل ال يسـتلزم االجتزاء به مع اإللتفات 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤١ من أبواب النجاسات حديث:٢. 
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:١. 
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إليـه يف األثنـاء، بحيث له البناء عىل ما مىض منه وإكامله. نظـري االجتزاء بالناقص مع 
عدم اإللتفات لنقصه إال بعد الوقت، بحيث ال جيب القضاء، فإنه ال يستلزم االجتزاء 

به مع اإللتفات إليه يف الوقت بحيث ال جتب اإلعادة. 
نعم يتجه اإلطالق واألولوية من حيثية مقدار النقص، فإن ما دل عىل االجتزاء 
بالصالة يف النجاسـة جهالً كام يشـمل إيقاعها بتاممها يف النجاسة يشمل إيقاع بعضها 
فيها، بل الثاين أوىل باالجتزاء به. لكن البد من اشرتاك الكل يف عدم اإللتفات للنقص 

إال بعد الفراغ من الصالة، وهو خارج عن حمل الكالم. 
كام أنه لو كان االجتزاء بالصالة يف النجاسـة جهالً مبنياً عىل أن املانع ليس هو 
النجاسـة الواقعيـة، بل إحرازهـاـ  فتكون الصالة املذكورة من أفـراد املأمور به التامة 
التي يتحقق هبا االمتثال ـ يتجه اإلطالق واألولوية أيضاً، فمع اإللتفات للنجاسـة يف 
أثنـاء الصـالة ال نقص فيام وقع منها، كام ال نقص فيها لو وقعت بتاممها مع النجاسـة 

، فيتعني االجتزاء به والبناء عليه وإكامل الصالة خالية من املانع املذكور. جهالً
نعم خيتص ذلك بام إذا كان االلتفات له بعد التخلص منه، كام لو صىل يف ثوب 
نجس جهالً ركعتني، ونزعه، ثم علم بنجاسـته. أمـا إذا التفت إليه قبل التخلص منه 
ونزعه، فقد يشكل بلحاظ العلم بلبس النجس يف الصالة من حني االلتفات للنجاسة 

إىل حني التخلص منها بالنزع.
عىل أنه سـبق ضعف املبنى املذكور وأن االجتزاء بالصالة مع النجاسـة جهالً 
. وحينئذ حيتمل اختصاص ذلك  ليس لكوهنا امتثاالً تاماً بل لالجتزاء بالناقص تفضالً
بـام إذا كان اإللتفات للنقـص بعد الفراغ من الصالة الذي هو مفاد األدلة، وال طريق 

لتعميمه ملا إذا كان اإللتفات إليه يف أثنائها، كام ذكرنا.
وقد ظهر بذلك أن ما تضمنته الصحاح املذكورة مطابق ملقتىض القاعدة، وهو 
، كي  عـدم إجزاء الناقـص من دون أن ينايف ما تضمن صحة الصالة بالنجاسـة جهالً

يدعى أهنا هي املخرجة عنه، كام تقدم من سيدنا املصنفP وجر عليه غريه. 
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ومنه يظهر احلال فيام لو علم يف أثناء الصالة بعد التخلص من النجاسة بوقوع 
بعـض الصـالة معها، كام لـو نزع ثوبه يف أثنـاء الصالة فظهر له بعد نزعـه قبل الفراغ 
. فإنه وإن كان خارجاً عـن مورد الصحاح املتقدمة، إال أن  مـن الصالة أنه كان نجسـاً
بطـالن الصالة حينئذ هو مقتىض القاعدة األولية، من دون أن تنهض نصوص صحة 

الصالة مع النجاسة جهالً باخلروج عنها، ملا سبق.
اللهم إال أن خيرج عن القاعدة املذكورة بعموم حديث: «ال تعاد الصالة...»، 
بنـاء عىل ما تقـدم يف املسـألة الواحدة والثالثني مـن اختصاص الطهور املسـتثنى فيه 

بالطهارة احلدثية.
ح املحققP يف مورد الكالم بأنه إن أمكنه إلقاء الثوب النجس  هذا وقد رصّ
والتسـرت بغـريه من دون فعل منـاف للصالة وجب، وإال اسـتأنف الصـالة، وحكاه 
يف مفتـاح الكرامـة عنه وعـن العالمة يف كتبهام. وسـبقهام إىل ذلك الشـيخ يف مبحث 
لباس املصيل من النهاية. ويف اجلواهر: «بال خالف أجده يف يشء من ذلك بني أجالء 
القائلـني بمعذورية اجلاهل مطلقاً إىل مـا بعد الفراغ». بل قال بعد تقريب عدم الفرق 
يف معذرية اجلهل بالنجاسة ـ عىل القول به ـ بني متام الصالة وبعضها: «ولذا مل يعرف 
خالف بني األصحاب عىل هذا التقدير، بل نفى عن اإلشـكال عنه يف الذكر ونسبه 
إىل الوضوح يف جممع الربهان». وهو مبتن عىل ما سبق من اإلطالق واألولوية الذين 

عرفت اإلشكال فيهام. 
وأشـكل من ذلك جري الشيخ يف املبسـوط عىل التفصيل املذكور مع ترصحيه 
فيه قبل ذلك بوجوب إعادة الصالة مع اإللتفات للنجاسة بعد الفراغ منها قبل خروج 

الوقت، كام تقدم.
 :Aوكيف كان فقد يسـتدل هلم بصحيح عبد اهللا بن سـنان عن أيب عبد اهللا
«قال: إن رأيت يف ثوبك دماً وأنت تصيل ومل تكن رأيته قبل ذلك، فأتم صالتك، فإذا 
انرصفت فاغسـله. قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصيل فلم تغسله، ثم رأيته بعد وأنت 
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 :Aيف صالتك فانرصف فاغسـله وأعد صالتك»(١). وموثق داود بن رسحان عنه
«يف الرجل يصيل فأبرص يف ثوبه دماً قال: يتم»(٢). 

بحملهـام عـىل املـيض يف الصالة مـع التخلـص عن النجاسـة بنـزع الثوب أو 
تطهـريه، ومحـل الصحاح السـابقة عىل صورة تعـذر التخلص عنه، بشـهادة صحيح 
حممد بن مسلم: «قلت له الدم يكون عيلّ وأنا يف الصالة. قال: إن رأيته وعليك ثوب 
غـريه فاطرحـه وصل يف غريه، وإن مل عليك ثوب غريه فامض يف صالتك، وال إعادة 
عليـك، ما مل يزد عىل مقدار الدرهـم. وما كان أقل من ذلك فليس بيشء رأيته قبل أو 
مل تره...»(٣)، حيث تضمن جواز امليض يف الصالة مع إمكان التخلص من النجاسـة، 
وعدم جوازه بدونه، إال أن تكون النجاسـة معفواً عنها، لكوهنا دون الدرهم، فيكون 

شاهداً للجمع بني الطائفتني املتقدمتني.
: بأن االستشـهاد بالصحيح املذكـور موقوف عىل كون موضوع  ويشـكل أوالً
الرشطيـة األوىل هـو الـدم الكثري، حيـث يتعني حينئذ محـل األمر بطـرح الثوب عىل 
الوجـوب، وهو خالف الظاهر جداً بعد كون موضوع الثانية خصوص القليل بقرينة 
قوله: «ما مل يكن...» فالبد إما من كون موضوع الرشطية األوىل خصوص القليل بأن 
يرجع القيد يف قوله: «ما مل يكن...» للرشطيتني معاً، كام هو الظاهر، فيكون أجنبياً عن 
املقـام، ويتعني محل األمـر بطرح الثوب ونزعه عىل االسـتحباب، أو كون موضوعها 
األعـم من القليـل والكثري بأن يرجع القيـد يف قوله: «ما مل يكـن...» للرشطية الثانية 
فقط، فيتعني محل األمر بطرح الثوب ونزعه عىل األعم من الوجوب واالسـتحباب، 

فال ينهض بإثبات وجوب النزع يف الكثري، ليكون شاهد مجع بني الطائفتني. 
نعم رو الشيخP يف التهذيب الصحيح املذكور بسنده عن الكليني هكذا: 
«وال إعـادة عليك وما مل يزد عـىل مقدار الدرهم من ذلك فليس بيشء». ومقتضاه أن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٤ من أبواب النجاسات حديث:٣، ٢. 
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٦. 
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موضوع الرشطيتني معاً الدم الكثري، فتدل الرشطية األوىل عىل وجوب الطرح والنزع 
مع االمكان وصحة الصالة حينئذ كام عليه املشـهور، ويكون احلديث شـاهد مجع بني 
الطائفتني. وأما الرشطية الثانية املتضمنة صحة الصالة مع تعذر الطرح والنزع، فالبد 
من طرحها، ملخالفتها التفاق األصحاب، وال متنع من االسـتدالل بالرشطية األوىل، 

كام يف اجلواهر.
لكـن يف هنوض االتفاق املدعى بإسـقاط إحد الرشطيتني عـن احلجية دون 
األخـر مـع ظهـور االرتبـاط بينهام إشـكال. عىل أن الـذي هيون األمر هو سـقوط 
روايـة الشـيخ يف التهذيب عـن احلجية بمعارضتها لروايته هلا يف االسـتبصار بسـنده 
عـن الكليني أيضاً بالوجه األول. فال تنهض بمعارضـة رواية الكايف والفقيه بالوجه 
األول. والسـيام مـع ظهـور كوهنام أضبط. بل حصـول التحريف يف روايـة التهذيب 

حينئذ كاملقطوع به.
: بـأن اجلمع املذكور مما تأباه كلتا الطائفتني، فمن الطائفة األوىل صحيح  وثانياً
زرارة املتضمـن ذيله األمر بغسـل الثوب والبناء عـىل ما مىض من الصالة عند احتامل 
وقوع النجاسـة يف األثناء، حيث ال جمال معـه حلمل احلكم ببطالن الصالة يف الصدر 

عىل خصوص صورة تعذر التخلص من النجاسة، كام هو ظاهر. 
كـام أن التأكيـد عـىل عـدم الفرق بني رؤيـة النجاسـة قبل الصـالة وعدمها يف 
قولـهA يف صحيـح حممد بن مسـلم املتقدم: «وما كان أقل مـن ذلك فليس بيشء، 
رأيته قبل أو مل تره» مشعر أو ظاهر يف عدم كون الغفلة عن النجاسة منشأ للعفو عنها 
مع العلم هبا يف أثناء الصالة، بل منشؤها أمر آخر. ولعله ما ذكرنا من فرض كون الدم 

دون الدرهم. فالحظ. 
وأمـا الطائفـة الثانية فاألمر فيها بامليض يف الصـالة من دون تنبيه للتخلص من 
النجاسة ظاهر جداً يف عدم وجوب التخلص منها. والسيام صحيح عبد اهللا بن سنان، 
فإن قولهA يف ذيله: «فإذا انرصفت فاغسله» كالرصيح يف عدم وجوب غسله حال 
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الصالة. بل التعرض فيه لذلك مع وضوح خروجه عن حكم الصالة املسؤول عنه ال 
يناسب إمهال وجوب الغسل لو كان رشطاً فيها. 

وبذلـك ظهر أنه ال جمـال للجمع املذكور بذلك، ال بشـهادة صحيح حممد بن 
مسـلم، وال بشـهادة اإلمجـاع عىل عدم جـواز املـيض يف الصالة مـن دون ختلص من 

النجاسة.
نعـم لـو أمكـن محـل الطائفـة الثانية عىل املـيض يف الصـالة مـع التخلص من 
النجاسـة، ولو بقرينـة اإلمجاع املدعى، ألمكـن اجلمع بينها وبني الطائفـة األوىل، إما 
بحمل الطائفة األوىل عىل اسـتحباب اإلعـادة، أو محل هذه الطائفة عىل احتامل وقوع 
الـدم يف أثنـاء الصالة، وحيث ال مرجـح ألحد الوجهني تعني سـقوط الطائفتني معاً 
باملعارضـة، والرجـوع للقاعـدة املقتضية لإلعادة، كام سـبق. لكن سـبق تعذر احلمل 

. املذكور عرفاً
ومن ثم تسقط هذه الطائفة بمخالفتها لإلمجاع املذكور، وتنفرد الطائفة األوىل 

باحلجية، معتضدة بالقاعدة املذكورة. ويتعني وجوب االستئناف. 
وأما ما يف اجلواهر من أن ذلك يكاد يكون خرقاً لإلمجاع، إذ مل نعرف أحداً قال 

بمعذورية اجلاهل إىل ما بعد الفراغ وأوجب االستئناف هنا. 
فهـو كام تـر! لالطمئنـان بعدم رجوع ذلـك إىل إمجاع تعبدي عـىل املالزمة، 
لينهـض باخلـروج عن مفـاد األدلة، بـل هو مبني عىل كـون ذلك مقتـىض اجلمع بني 
النصـوص، فمع ظهور خطئهم فيه يتعني العمل عىل مـا تقتضيه القاعدة والنصوص 
املعتربة، وهو ما تقدم، والسـيام مع ما سـبقت اإلشارة إليه من ظهور اضطراهبم كثرياً 

يف هذه املسائل.
بقي يشء: وهو أن مقتىض املقابلة يف صحيح زرارة بني العلم بسـبق النجاسـة 
عـىل الصالة واحتـامل وقوعها يف األثنـاء وإن كان هو الصحة مـع وقوعها يف األثناء 
حتى لو وقع بعض الصالة بالنجاسـة، كام لو علم وهو يف الركعة الرابعة بوقوعها يف 
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الركعـة الثالثـة. إال أن املناسـبات االرتكازية تقتيض محله عـىل خصوص صورة عدم 
وقوع يشء من أجزاء الصالة مع النجاسة كي ال يلزم فقد الصالة لرشطها. 

وإن شئت قلت: حيث مل يكن املحذور هو الصالة مع العلم بالنجاسة، لفرض 
عـدم العلـم يف املقام، فالبد مـن كون املحذور هو الصالة مع النجاسـة واقعاً ولو مع 
اجلهـل هبـا. وال فـرق ارتكازاً بـني متام ما مىض مـن الصالة وبعضـه يف ذلك. وذلك 
يقتـيض محـل قوله: «ألنك ال تدري لعله يشء أوقع عليك» عـىل إيقاعه يف األثناء من 

دون أن يقع يشء من الصالة يف النجاسة، ألنه مقتىض ارتكازية التعليل. 
ولـو فـرض أمجال التعليـل من هـذه اجلهـة كان املرجع إطـالق قولهA يف 
صحيـح حممد بن مسـلم: «وإن رأيـت املني قبـل أو بعدما تدخـل يف الصالة فعليك 

إعادة الصالة» املعتضد بالقاعدة املقتضية للبطالن كام تقدم. 
وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن الصحة مقتىض إطالق صحيح حممد 

بن مسلم اآلخر املتضمن لطرح الثوب وموثق داود بن رسحان. 
فيظهر اندفاعه مما سبق من محل صحيح حممد بن مسلم عىل الدم دون الدرهم، 
أو إمجالـه من هذه اجلهة، ومن سـقوط موثق داود بن رسحان عـن احلجية بام تضمنه 
مـن جـواز امليض يف الصالة مـع النجس. عىل أنه لو تم حجيـة إطالقهام كان معارضاً 
بإطالق صحيح حممد بن مسـلم األول، ومع التساقط فاملرجع القاعدة التي سبق أهنا 

تقتيض البطالن.
نعـم قد يتجـه العفو عن مقارنة النجاسـة ملا يقبل التدارك، كالقـراءة والذكر، 
فضالً عن املسـتحبات، كالقنوت، وما ليس بجزء كاجللوس من السـجود. إذ بعد أن 
كان املستفاد من صحيح زرارة عدم مبطلية عروض النجاسة يف الصالة، وأهنا ليست 

كاحلدث، يتعني كوهنا مبطلة ألجزائها، فمع إمكان تدارك اجلزء ال وجه للبطالن.
والسيام أنه من الصعب جداً محل إطالق قولهA: «لعله يشء أوقع عليك» 
عـىل خصوص إيقاعـه مقارنـاً لاللتفات إليه، بحيـث مل يقع يشء من أجـزاء الصالة 
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ـ املبتنية بطبعها عىل االستمرار واإلرساع ـ حال حصول النجاسة.
عـىل أن التعليـل املذكور قـد ال يبتني عىل مـا ذكرنا آنفاً من كـون املحذور هو 
وقوع أجزاء الصالة مع النجاسـة، بل عىل كون املحذور هو الدخول يف الصالة حال 
النجاسـة، فمع فرض صحة الدخول فيها، للعلم بعدم وجود النجاسـة قبل الصالة، 
. بل هو أنسـب باإلطالق.  تصح الصالة وإن وقع بعض أجزائها مع النجاسـة جهالً

وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
(١) بنـاءً عىل ما عليـه األصحاب من االجتزاء يف إدراك الوقت بإدراك ركعة، 
وقد تقدم الكالم فيه يف املسـوغ السابع من مسـوغات التيمم. وتقدم هناك أن الدليل 
عـىل ذلـك إنام يقتيض وجـوب إمتام الصالة لـو أدرك ركعة منهـا يف الوقت، ال جواز 
تأخريها حتى يبقى من الوقت مقدار ركعة، بل مقتىض ما دل عىل لزوم إيقاع الصالة 

يف الوقت عدم جواز التأخري حينئذ. 
وعىل ذلك قد يدعى يف املقام االجتزاء بام وقع من الصالة يف النجاسة مع ضيق 

الوقت عنها بتاممها، وال يعترب فيه ضيقه حتى عن إدراك ركعة منها. 
لكـن حيـث كان االجتـزاء بام وقـع من الصالة يف النجاسـة ليـس لكونه فرداً 
اختياريـاً، بل لكونه فرداً اضطراريـاً فاملتيقن من ترشيعه صورة تعذر إدراك ركعة من 
الصـالة يف الوقـت، وال طريـق إلحراز ترشيعـه بمجرد تعذر إيقاع متـام الصالة فيه. 

فالحظ.
(٢) كام يف العروة الوثقى ومجلة من رشوحها وحواشيها. وقد يستدل له بأحد 

وجهني:
األول: أن ما دل من النصوص املتقدمة عىل بطالن الصالة مع العلم بالنجاسة 

وإن كان الوقـت ضيقـاً حتى عـن إدراك ركعة(١)، فإن أمكـن التبديل أو 
التطهري بال لزوم املنايف فعل ذلك وأتم الصالة(٢)، 



٧٨...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٩

يف األثناء ووجوب اسـتئنافها ينرصف عن مثل املقام مما يتعذر معه اسـتئناف الصالة 
التامة يف الوقت. 

لكـن النصـوص املذكورة مسـوقة لبيان بطـالن الصالة حينئـذ، كبطالهنا مع 
نسـيان النجاسـة، ووجـوب اإلعادة إنام هـو تابع لذلك، مـن دون أن يكـون قيداً يف 

البطالن، فضالً عن أن يكون القيد خصوص اإلعادة يف الوقت. 
ومـن ثـم ال يظن منهـم االلتزام بذلـك مع نسـيان النجاسـة وااللتفات هلا يف 
األثناء لو تعذر استئنافها يف الوقت، مع سوق العلم بالنجاسة قبل الصالة ويف أثنائها 
يف مسـاق واحـد يف صحيـح حممد بن مسـلم من تلـك النصوص. عىل أنـه لو فرض 
قصـور النصوص املذكورة عن شـمول الفرض كفى يف البناء عـىل البطالن القاعدة، 

بناء عىل ما تقدم.
الثـاين: أن الوقت أهم من الطهارة اخلبثية، فيسـقط اعتبار الطهارة إذا أد إىل 

فوات الصالة يف الوقت. 
وفيه: أن ذلك إنام يقتيض سـقوط اعتبار الطهارة يف األجزاء الباقية من الصالة 
لـو تعـذرت الطهارة فيها، أمـا األجزاء السـابقة فحيث كان إيقاعهـا عند الرشوع يف 
، فـال مزامحة بني رشطية  الصـالة مع الطهـارة ممكناً، وإنام أوقعت مع النجاسـة جهالً
وقوعهـا بالطهـارة ووجـوب إيقاعها يف الوقت، لتكون أمهية الوقت منشـأ لسـقوط 

رشطية الطهارة فيها بل هي قد وقعت باطلة، وال تصح بتعذر تداركها بعد ذلك.
نعـم يتجه االسـتدالل بذلك فيام إذا وقعت النجاسـة يف أثنـاء الصالة وتعذر 
إزالتها وضاق الوقت عن اسـتئناف الصالة، حيث تصح األجزاء األوىل لوقوعها مع 
الطهارة، واألجزاء الباقية لسقوط رشطية الطهارة باملزامحة للوقت، كام يأيت يف املسألة 

الالحقة. 
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP من أن إحلاق اجلهل بالتعذر يف إجراء حكم 
التزاحـم مما يسـاعده املـذاق العريف. فهو غريـب جداً، بل مل يلتـزم هوP بذلك يف 
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النسـيان الـذي هـو نظري اجلهـل يف املعذرية. ومن ثـم كان الظاهر بطـالن الصالة يف 
الفرض.

نعم بناء عىل ما عليه املشـهور من صحة األجزاء السـابقة بسـبب اجلهل يتعني 
البنـاء عىل الصحـة يف املقام، لفرض املحافظـة عىل الطهارة يف باقـي األجزاء، كام هو 

احلال مع سعة الوقت.
(١) هـذا يتـم بناء عـىل صحة األجزاء السـابقةـ  إما مطلقاً كام عليه املشـهور، 
أو يف خصـوص ضيق الوقت عن االسـتئناف كام سـبق منـهP ـ ألن مقتىض أمهية 
الوقت من الطهارة اخلبثية سقوط اعتبارها يف األجزاء الباقية بعد اإللتفات للنجاسة، 
كـام أرصّ عليـه يف اجلواهر، رداً عىل مـا يف املدارك من التشـكيك يف األمهية املذكورة، 
فـإن الظاهـر أن التشـكيك يف ذلك يف غري حملـه، كام يظهر مما ورد يف انحصار السـاتر 

بالنجس. بل الظاهر مفروغية األصحاب (رضوان اهللا عليهم) عن ذلك.
هـذا كلـه بنـاءً عىل أنه مـع انحصار السـاتر يف النجـس جيب الصـالة فيه، أما 
بنـاء عـىل أنه جيـب الصالة عاريـاً فالالزم النـزع إذا كانت النجاسـة يف الثوب إال مع 
االضطرار للبس الثوب، فيجوز لبسـه حينئذ. ويأيت الكالم يف ذلك يف املسـألة الثامنة 

والثالثني إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) يعني: من دون أن يقع بعض الصالة حال النجاسة. بل يكفي عدم العلم 
بوقوع بعضها يف احلال املذكور، السـتصحاب عدم النجاسـة حـني اإلتيان باألجزاء 
املاضية من الصالة، أو استصحاب عدم وقوع األجزاء املذكورة مع النجاسة من باب 
اسـتصحاب العدم األزيل. ولذا كان موضوع ما يأيت من املعترب واجلواهر  عدم العلم 

بسبق النجاسة، ال عدم سبقها واقعاً، وال خصوص صورة العلم بعدم سبقها.

. وإال صىل فيه(١). واألحوط استحباباً القضاء أيضاً
(مسـألة٣٤): لو عرضت النجاسـة يف أثناء الصـالة(٢)، فإن أمكن 
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(١) مـن أجـل رفـع النجاسـة املعلومة عـن بقية أجـزاء الصالة، حيث سـبق 
االتفاق عىل مانعيتها من صحتها، كام هو مقتىض القاعدة العامة، والنصوص اخلاصة 

التي يأيت التعرض هلا إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) قال يف اجلواهر: «مل أجد فيه خالفاً هنا، بل الظاهر أنه إمجاعي كام اعرتف هبام 
بعضهم». وممن ذكر اإلمجاع املحقق يف املعترب. وقد استدل له سيدنا املصنف بواجدية 
الصالة بتامم أجزائها للطهارة، والنجاسـة الطارئة إنام هي حال عدم االنشـغال بيشء 
مـن األجزاء، وال دليل عـىل مانعيتها. ولعله إليه يرجع مـا يف اجلواهر قال: «رضورة 

عدم كون عروض النجاسة من املبطالت القهرية كاحلدث ونحوه».
وقد يشكل بأنه إن استفيد من أدلة اعتبار الطهارة يف الصالة أو مانعية النجاسة 
منها أن موضوع الرشطية أو املانعية هو الصالة فال إشكال يف أن األكوان املتخللة هي 

أكوان صالتية، والزم ذلك بطالن الصالة بمقارنتها للنجاسة. 
وإن أسـتفيد منها أن موضوع الرشطيـة أو املانعية هو األفعال الصالتية ـ التي 
هي املرادة من األجزاء يف كالمهمـ  فالالزم البناء عىل صحة الصالة لو وقعت األجزاء 

مع النجاسة سهواً، لكن مع تدارك األجزاء املذكورة إذا مل يستلزم زيادة الركن.
وحيـث ال إشـكال يف عدم البناء عىل ذلك وأن األمـر مردد بني صحة الصالة 
مـن دون تـدارك األجـزاء املذكـورة للعفو عـن النجاسـة حينئذ، وبطالهنـا حتى مع 
تداركهـا لعـدم العفو عنها لزم البنـاء عىل األول، الذي ال يبعد كونه هو املسـتفاد من 
أدلـة الرشطية أو املانعية، لظهورهـا يف أن املوضوع هو الصالة بام أهنا عمل واحد، ال 
أجزاؤهـا بـام أهنا أفعال متفرقة، كام هو احلال يف سـائر الرشوط التـي تضمنتها األدلة 

اللفظية، كالطهارة احلدثية والسرت واالستقبال وغريها.

التطهـري أو التبديـل عىل وجـه ال ينايف الصالة فعل ذلـك(١)، وأتم صالته 
وال إعادة عليه(٢).
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فالعمـدة يف املقـام النصوص منها: قولهA يف صحيـح زرارة املتقدم يف أول 
املسـألة السـابقة: «وإن مل تشـك ثم رأيته رطباً قطعت الصالة وغسـلته ثم بنيت عىل 

الصالة ألنك ال تدري لعله يشء أوقع عليك...»(١).
 :Aومنها: نصوص الرعاف يف أثناء الصالة، كصحيح احللبي عن أيب عبد اهللا
«سـألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو يف الصالة. فقال: إن قدر عىل ماء عنده يميناً 
أو شـامالً أو مـن بني يديه، وهو مسـتقبل القبلة، فليغسـله عنه، ثم ليصـل ما بقي من 
صالتـه، وإن مل يقـدر عىل مـاء حتى ينرصف بوجهـه أو يتكلم فقد قطـع صالته»(٢)، 

ونحوه غريه. ومنها يظهر توقف صحة الصالة عىل عدم لزوم املنايف من التطهري.
نعـم يف صحيـح عيل بن جعفر عـن أخيهA: «سـألته عن الرجـل يكون به 
الثالـول أو اجلـرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو يف صالته أو ينتف بعض حلمه 
مـن ذلـك اجلـرح ويطرحه؟ قال: إذا مل يتخوف أن يسـيل الدم فال بـأس، وإن ختوف 
أن يسـيل الـدم فال يفعله. وعـن الرجل يكون يف صالته، فرماه رجل فشـجه فسـال 
الدم، فانرصف فغسـله ومل يتكلم حتى رجع إىل املسجد، هل يعتد بام صىل أو يستقبل 

الصالة؟ قال: يستقبل الصالة، وال يعتد بيشء مما صىل»(٣). وقريب منه غريه.
لكـن يتعـني محلها عىل صورة توقف التطهري عىل فعل املنايفـ  ومنه اإللتفاتـ  
كـام هـو الغالب بقرينة النصوص املتقدمة، فإنه أقـرب عرفاً من التفصيل بني الرعاف 

وغريه. والسيام بمالحظة صحيح زرارة املتقدم الوارد يف دم الرعاف وغريه واملني.
هـذا وحيث كانت النصوص خمتصة بصورة حصول النجاسـة قهراً، فالتعدي 
عنها لصورة تعمد مالقاة النجاسة، أو لبس النجس، من دون أن ينشغل حاهلا بأفعال 
الصـالة موقوف عىل حتقيق مقتىض القاعدة التي تقدم الكالم فيها يف تعقيب ما سـبق 

.Pمن سيدنا املصنف
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٤ من أبواب النجاسات حديث:١. 

(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٢ من أبواب قواطع الصالة حديث:٦، ١٥.
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(١) بال إشكال ظاهر، وقد رصح باإلمجاع عليه يف اجلواهر. ويقتضيه ـ مضافاً 
إىل القاعـدة ـ بعض نصوص الرعاف، ومنها قولهA صحيح احللبي املتقدم: «وإن 

مل يقدر عىل ماء حتى ينرصف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صالته»، ونحوه غريه.
(٢) ألن الوقـت أهـم مـن مانعية النجاسـة اخلبثية، كـام تقدم يف آخر املسـألة 

السابقة.
(٣) إنـام يتجـه ذلك بناءً عىل أنه مـع انحصار السـاتر يف النجس جيب الصالة 
فيـه. أما بناء عىل أنه جيب الصالة عارياً مع االمـكان وعدم االضطرار للبس الثوب، 
فيجب نزع الثوب إذا كانت النجاسة فيه ال يف البدن، والصالة عارياً، كام تقدم نظريه 
يف املسـألة السـابقة. ولعل االحتياط االسـتحبايب الذي ذكرهP يبتنـي عليه. ويأيت 

الكالم يف ذلك يف املسألة الثامنة والثالثني إن شاء اهللا تعاىل.
(٤) كام هو املعروف من مذهب األصحاب، ونفى اخلالف فيه يف الرسائر، بل 

يف الغنية وحمكي رشح اجلمل اإلمجاع عليه. 
للنصـوص املسـتفيضة الواردة يف نجاسـة الثوب، كصحيـح زرارة: «قلت له 
أصـاب ثـويب دم رعاف أو غريه أو يشء من مني، فعلمت أثـره إىل أن أصيب له املاء، 
فأصبت وحرضت الصالة، ونسيت أن بثويب شيئاً وصليت، ثم إين ذكرت بعد ذلك. 

وإذا مل يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسـعاً اسـتأنف الصالة بالطهارة(١). 
وإن كان ضيقـاً، فمـع عدم إمكان النزع لربد ونحـوه ـ ولو لعدم األمن من 
الناظر ـ يتم صالته، وال يشء عليه(٢). ولو أمكنه النزع وال سـاتر له غريه 

. فال يبعد أيضاً وجوب اإلمتام فيه(٣). واألحوط استحباباً القضاء أيضاً
(مسـألة٣٥): إذا نيس أن ثوبه نجس وصـىل فيه كان عليه اإلعادة إن 

ذكره يف الوقت(٤).
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قال: تعيد الصالة وتغسـله»(١)، وموثق سـامعة: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل 
ير يف ثوبه الدم، فينسـى أن يغسـله حتى يصيل. قال: يعيد صالته، كي هيتم باليشء 
إذا كان يف ثوبه عقوبة لنسيانه»(٢)، وغريها مما تقدم مجلة منه يف املسألة الثانية والثالثني 

والثالثة والثالثني. 
ومثلهـا يف ذلـك النصوص الواردة يف نجاسـة البدن، كصحيح ابن مسـكان: 
«بعثـت بمسـألة إىل أيب عبد اهللاA مـع إبراهيم بن ميمون، قلت: سـله عن الرجل 
يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله، فيصيل، ويذكر بعد ذلك أنه مل يغسـلها. قال: 
يغسـلها ويعيد صالته»(٣)، ونحوه حديث احلسـن أو احلسـني بن زياد(٤)، ونصوص 
نسـيان االسـتنجاء، كصحيـح عمـرو بـن أيب نرص: «قلـت أليب عبـد اهللاA: أبول 
وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت. قال: اغسل ذكرك، وأعد صالتك، 

وال تعد وضوءك»(٥) وغريه.
ومـال يف املعتـرب إىل عدم وجـوب اإلعادة، وحـكاه يف التذكرة عن الشـيخ يف 

موضع، وجزم به يف املدارك، وحكي عن غريه.
لصحيح العالء عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عـن الرجل يصيب ثوبه اليشء 
ينجسه، فينسى أن يغسل، فيصيل فيه، ثم يذكر أنه مل يكن غسله، أيعيد الصالة؟ قال: 
ال يعيد، قد مضت الصالة، وكتبت له»(٦). قال يف املعترب: «قال الشيخ: هذا خرب شاذ 
ال يعـارض بـه األخبار التي ذكرناها. وجيوز أن يكون خمصوصاً بنجاسـة معفو عنها. 
وعندي أن هذه الرواية حسـنة، واألصول يطابقهـا، ألنه صىل صالة مرشوعة مأمور 
هبا، فيسقط هبا الفرض. ويؤيد ذلك قولهA: عفي ألمتي عن اخلطأ والنسيان. لكن 

القول األول أكثر، والرواية به أشهر».
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:٢، ٥.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٦.

(٥) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٨ من أبواب نواقص الوضوء حديث:٣. 
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:٣. 
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ويشكل بأن ما تضمنه الصحيح خمالف لألصل، لعدم مرشوعية الصالة املأيت 
هبـا واقعاً بعـد فقدها للرشط، ومقتىض األصل عدم االجتزاء هبا. وحديث العفو عن 
اخلطـأ والنسـيان إنام يقتيض عدم العقاب، ال صحة العمـل الناقص واالجتزاء به بعد 

ظهور احلال. 
نعم هو مقتىض عموم حديث: «ال تعاد الصالة...» الذي ال إشكال يف شموله 
للنسـيان، بناء عىل ما تقدم يف املسـألة الواحدة والثالثني من أن الطهور املسـتثنى فيه 

خيتص بالطهارة احلدثية.
لكن النصوص التي اعتمدها املشهور تنهض بتخصيص العموم املذكور لوال 

معارضة الصحيح هلا. ومن ثم البد من عالج املعارضة املذكورة. 
وقد يدعى أن مقتىض اجلمع بينه وبينها محلها عىل استحباب اإلعادة، الذي هو 

نحو من اجلمع العريف يرتفع معه التعارض، وعليه جر يف املدارك.
وقد استشكل فيه بعض مشاخينا بأن ذلك إنام يتم لو كان األمر باإلعادة ونفيها 
يف النصـوص املذكورة مولويـني، أما حيث كانا إرشـاديني إىل بطالن الصالة وعدمه 

فهامً متعارضان، للتنايف بني الفساد وعدمه.
لكنـه يندفـع بأن األمر اإلرشـادي باإلعادة كـام يمكن أن يكـون إلزامياً كناية 
عن فسـاد الصالة، يمكن أن يكون اسـتحباباً كناية عن نقص يف الصالة ال يبلغ مرتبة 
الفسـاد وعـدم االجزاء، واألول وإن كان هو الظاهر من األمـر باإلعادة بدواً، إال أن 

ورود الترصيح بعدم اإلعادة صالح للقرينية عرفاً عىل محله عىل الثاين.
ومثلـه مـا ذكـره سـيدنا املصنـفP مـن أن اشـتامل بعض النصـوص عىل 
التفصيـل بني اجلاهل والنـايس باألمر باإلعادة يف الثـاين دون األول، يأبى محل األمر 

باإلعادة للنايس عىل االستحباب، ألن اجلاهل أيضاً تستحب له اإلعادة. 
الندفاعه بأن االسـتحباب ذو مراتب، فيمكن اجلمع بحمل التفصيل املذكور 
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عـىل كون اسـتحباب اإلعـادة يف النايس بمرتبة أشـد. عىل أن الدليل عىل اسـتحباب 
اإلعادة يف اجلاهل ليس بذلك الوضوح. فالحظ.

فالعمدة يف وهن اجلمع املذكور ما أشار إليهP من أن اشتامل موثق سامعة(١) 
عىل تعليل األمر باإلعادة بالعقوبة ال يناسب االستحباب، لعدم حتقق العقوبة به.

مضافاً إىل أن تعليل عدم اإلعادة مع الشـك يف صحيح زرارة باالسـتصحاب 
بعد احلكم باإلعادة مع النسـيان، مع اشـرتاكهام يف فقد الرشط ال عن عمد، راجع إىل 
أن االسـتصحاب عذر رشعي، بخالف النسـيان ولو يف خصوص املقام، وعدم كون 
النسـيان يف املقام عذراً رشعياً يناسـب وجوب اإلعادة، دون استحباهبا. وكذا التعبري 
يف مجلـة مـن نصوص املشـهور بأن عليه اإلعادة بمفاد اجلملة االسـمية، والسـيام مع 
ورود بعضهـا يف فرض كثرة الصلوات وخروج وقتهـا(٢). فتأمل. باجلملة: التأمل يف 

جمموع نصوص اإلعادة ال يناسب محلها عىل استحباهبا.
ومـن ثـم كان الظاهر اسـتحكام التعارض بـني الصحيح ونصوص املشـهور 
فالـالزم النظـر يف املرجحات حينئذ. وقد سـبق من املعترب عن الشـيخ رمي الصحيح 
بالشـذوذ. فـال يعارض األخبـار األول الكثـرية املشـهورة رواية، ملا هـو املعلوم من 

مرجحية الشهرة يف الرواية، بل هي أول املرجحات.
وهـو إن كان تامـاً بمالحظـة حال الصحيـح وحده، إال أنه قـد ال يتم بلحاظ 
اعتضـاده بجملـة من النصوص يف نسـيان االسـتنجاء، كمعترب هشـام بن سـامل: «يف 
الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال. قال: يغسل ذكره وال يعيد الصالة»(٣)، 
وصحيـح عـيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن رجل ذكر وهـو يف صالته أنه مل 
يستنج من اخلال. قال: ينرصف ويستنجي من اخلال ويعيد الصالة، وإن ذكر وقد فرغ 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:٥. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٦، وباب:٤٠ منها حديث:١٠.  

(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٠ من أبواب أحكام اخللوة حديث:٢.  
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 Aمن صالته فقد أجزأه ذلك وال إعادة عليه»(١)، وموثق عامر: «سمعت أبا عبد اهللا
يقول: لو أن رجالً نيس أن يستنجي من الغائط حتى يصيل مل يعد الصالة»(٢)، وصحيح 
عمرو بن أيب نرص: «قلت أليب عبد اهللاA: إين صليت فذكرت أين مل أغسـل ذكري 

بعد ما صليت، أفأعيد؟ قال: ال»(٣).
لكن النصوص املذكورة معارضة بجملة من النصوص يف موردها قد تضمنت 

األمر بإعادة الصالة، كام سبق. ومن ثم يتعني النظر يف اجلمع بني الطائفتني. 
ومـن القريـب محل صحيح عمرو بـن أيب نرص عىل عدم إعـادة الوضوء، فإنه 
وإن كان بعيـداً بـدواً، إال أنه قد يتعـني بلحاظ صحيحه املتقـدم املفصل بني الوضوء 

والصالة، وموثقه اآلخر املقترص فيه عىل عدم إعادة الوضوء(٤). 
كام أن موثق عامر يقرب محله عىل عدم االستنجاء من الغائط باملاء مع االستنجاء 
باألحجار، بقرينة موثقة اآلخر عنهA: «يف الرجل ينسـى أن يغسل دبره باملاء حتى 
صىل، إال أنه قد متسح بثالثة أحجار قال: إن كان يف وقت تلك الصالة فليعد الصالة، 
وليعـد الوضوء، وإن كان قد مـىض وقت تلك الصالة التي صىل فقد جازت صالته، 
وليتوضـأ ملا يسـتقبل من الصـالة»(٥). فإنه رصيح يف ذلك. غايـة األمر أنه يتعني محل 

األمر باإلعادة فيه عىل االستحباب. 
بـل قـد يصلح ذلك قرينـة عىل تنزيل صحيح عـيل بن جعفر عليـه أيضاً، ولو 

للجمع بني النصوص. 
وأما معترب هشام بن سامل فمتنه ال خيلو عن اضطراب، ألن السؤال فيه إنام كان 
عـن الوضوء، ومل تفرض فيه الصالة، ليناسـب اجلواب فيه بعدم إعادة الصالة. ومن 
ثـم قد يكون لفظ الصالة يف اجلواب مصحفاً عـن الوضوء الذي اختلفت النصوص 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٠ من أبواب أحكام اخللوة حديث:٤، ٣.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٨ من نواقص الوضوء حديث:٦، ٥.

(٥) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٠ من أبواب أحكام اخللوة حديث:١. 
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يف إعادته مع نسيان االستنجاء. 
اللهـم إال أن يراد بالوضوء يف السـؤال غسـل الغائط باملاء، كـام هو غري بعيد، 
فريتفـع االضطـراب بذلك، ويبقـى دليالً عىل عـدم وجوب إعادة الصـالة، ويكون 

عاضداً لصحيح العالء املتقدم يف الثوب.
لكنـه ـ لـو تم ـ ال يمنع من شـذوذ احلديثـني معاً يف مقابـل النصوص الكثرية 
املتقدمـة والسـيام مع خمالفتها للمشـهور بـني األصحاب. بل مل ينسـب عدم وجوب 
اإلعادة مع نسـيان االسـتنجاء ألحد من األصحاب، وإنام اخلـالف بينهم يف وجوب 

إعادة الصالة وحدها أو مع الوضوء.
كـام أنـه مل يظهر القـول بعدم وجـوب اإلعادة مـع الصالة يف الثـوب النجس 
نسـياناً قبل املحقق يف املعترب يف كالمه السـابق عىل تردد منه ظاهر. ونسبته يف التذكرة 
للشيخ يف موضع ال يناسبه كالمي الشيخ واملحقق املتقدمني، وال كالم الشيخ يف كتبه 

املعروفة. ومن ثم يشكل التعويل عىل النسبة املذكورة. 
كام يشكل التعويل عىل احلديثني مع إعراض مجهور األصحاب عنهام، وشيوع 
االبتـالء باملسـألة، حيـث يبعد جداً خطؤهم فيهـا. وال أقل من حصـول الريب فيهام 
امللزم بالتوقف فيهام وسـقوطهام عن احلجية. وتنفرد نصوص املشـهور باحلجية بنحو 

يلزم بالعمل هبا. 
وأما دعو ترجيحها بمخالفته العامة، كام يظهر من بعض مشـاخيناP. فال 
جمال له بعد ظهور اخلالف بينهم، واختالف النقل عنهم، كام يظهر بمراجعة اخلالف 

والتذكرة. والعمدة ما ذكرنا. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
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(١) كـام هو املعروف بني األصحـاب أيضاً املنفي عنه اخلـالف واملدعى عليه 
اإلمجاع يف كالم من سبق يف لزوم اإلعادة يف الوقت. 

ومل يعرف اخلالف فيه إال من الشيخ يف االستبصار، حيث ذكره وجهاً للجمع 
بني نصوص اإلعادة وصحيح العالء املتقدم، بشـهادة صحيح عيل بن مهزيار املتقدم 
ـح  يف أدلـة عـدم تنجيس املتنجـس، والوارد فيمن نيس تطهري كفه من البول حتى متسّ
بدهـن وتوضأ وصـىل، حيث قالA فيه: «فـإن حتققت ذلك كنت حقيقـاً أن تعيد 
الصـالة التي كنـت صليتهن بذلـك الوضوء بعينه مـا كان منهن يف وقتهـا، وما فات 
وقتها فال إعادة عليك له، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسـاً مل يعد الصالة إال ما 
كان يف وقت»(١). وقد تقدم هناك تقريب سـند احلديث ووافقه عىل ذلك يف الوسـائل 
واملفاتيح، وحكي عن العالمة يف بعض كتبه، ويف احلدائق أنه املشهور بني املتأخرين.
لكـن قد يشـكل مـا ذكروه يف املقام بـأن الصحيح ال يصلح ألن يكون شـاهد 
مجـع بني صحيـح العالء ونصوص املشـهور، حيـث يصعب جداً محل عـدم اإلعادة 
يف صحيـح العالء عىل خصوص القضاء خارج الوقت، والسـيام مع إشـعاره بتاممية 

الصالة وقبوهلا.
نعم حيث سـبق وهن صحيح العالء بشـذوذه وإعراض املشـهور عنه فال هيم 
عـدم مالئمتـه لصحيح ابن مهزيـار، ويكفـي يف التفصيل جعل صحيـح ابن مهزيار 
مقيداً إلطالق نصوص املشهور، وقرينة عىل محلها عىل خصوص اإلعادة يف الوقت. 
لكن تقدم يف مسـألة تنجيس املتنجـس أن متن صحيح ابن مهزيار ال خيلو عن 
إشـكال، لظهـور صـدره يف أن بطالن الصالة خللـل يف الوضوء، وظهـور ذيله يف أن 

بطالهنا من جهة النجاسة. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:١. 

وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء(١).
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ومن ثم قال سـيدنا املصنفP: «لكن يشـكل بأن ذيلـه وإن كان رصحياً يف 
التفصيل بني الوقت وخارجه، لكنه غري ظاهر يف النايس، ومورده وإن كان هو النايس، 
لكنه ال يظهر منه كون الذيل حكامً له، ملا فيه من االضطراب يف املتن فإن ظاهر صدره 
أن اخللل كان من الوضوء، ال من جمرد النجاسة، وذيله ظاهر يف كون اخللل من جهة 
النجاسة، ومع هذا االضطراب ال حيصل الوثوق النوعي بعدم طروء اخللل من جهة 

الزيادة أو النقيصة. بل قيل: إنه يشبه أن يكون وقع فيه غلط من النساخ».
فـإن تم ذلك فهو. وإال أشـكل االسـتدالل به عىل التفصيل املذكور بام أشـار 
إليـه يف اجلواهـر من إباء بعض نصـوص اإلعادة عنه، كقولـهA: يف صحيح حممد 
بـن مسـلم: «وإذا كنت رأيتـه وهو أكثر من مقدار الدرهم، فنسـيت غسـله وصليت 
فيـه صالة كثرية، فأعد ما صليـت فيه»(١). وقولهA يف صحيح عيل بن جعفر فيمن 
احتجـم، فأصـاب ثوبه دم ومل يعلم بـه إال من الغد: «إن كان رآه فلم يغسـله فليقض 

مجيع ما فاته عىل قدر ما كان يصيل، وال ينقص منه يشء»(٢).
حيـث يصعب جـداً أيضاً محلهام عىل وجوب تدارك ذات الوقت واسـتحباب 
سـل املشرتك بني  تدارك ما خرج وقتها، بعد إشـعار األول بأن علة القضاء تضييع الغَ
الكل، والتأكيد يف الثاين عىل عدم إنقاص يشء من الصلوات، ومع فرض الفوت فيه 

. باإلضافة إىل الكل. فتأمل جيداً
(١) ألن املسـتفاد من األمر باإلعادة مع الصالة يف النجس نسـياناً أن ذلك من 
جهة مانعية النجاسة من الصالة، وعدم كون النسيان عذراً موجباً للعفو عنها، وذلك 
كام يقتيض اإلعادة مع اإللتفات بعد الفراغ يقتيض االستئناف مع اإللتفات يف األثناء. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:١٠، البحار ج:١٠ ص:٢٨٢.

وال فرق بني الذكر بعد الصالة ويف أثنائها(١)، مع إمكان التبديل أو التطهري 
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والسيام مع التعليل بالعقوبة يف موثق سامعة املتقدم. 
وال هيم مع ذلك حتقيق قصور إطالق ما تضمن اإلعادة مع الصالة يف النجس 

نسياناً عن صورة وقوع بعض الصالة أو شموله هلا، كام هو غري بعيد. 
مضافاً إىل قولهA يف صحيح عبد اهللا بن سنان: «وإن كنت رأيته قبل أن تصيل 

فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت يف صالتك فانرصف فاغسله وأعد صالتك»(١). 
وأما صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سألته عن رجل ذكر يف صالته أنه 
مل يسـتنج من اخلال. قال: ينرصف ويسـتنجي من اخلال، ويعيد الصالة»(٢)، ونحوه أو 
عينه صحيحه اآلخر(٣). فال جمال لالسـتدالل هبام بعد احتامل أن يكون منشـأ اإلعادة 
فيهام توقف التطهري عىل كشـف العورة املبطل للصالة. وبعد ما سـبق عند الكالم يف 
وجـوب إعـادة النايس إذا ذكر يف الوقت من قرب محل الثاين عىل نسـيان االسـتنجاء 

باملاء مع حتقق التمسح باألحجار. فالعمدة ما سبق.
نعم يف صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن الرجل يصيب ثوبه 
خنزير فلم يغسـله فذكر وهو يف صالته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل يف صالته 
فليمـض، فـإن مل يكن دخل يف صالتـه فلينضح ما أصاب من ثوبـه. إال أن يكون فيه 
أثـر فيغسـله»(٤) حيث يظهـر منه جواز املـيض يف الصالة حتى لو كان فيـه أثر يقتيض 

تنجسه. 
لكن حيث كان ظاهره جواز امليض يف الصالة من غري تطهري، وال قائل بذلكـ  
نظري ما تقدم فيمن علم بالنجاسـة يف األثناء ـ تعني كون موضوع السؤال صورة عدم 
األثر املوجب للتنجيس والذي يسـتحب مع النضح، ويكون قوله: «إال أن يكون فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٤ من أبواب النجاسات حديث:٣. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٩ من أبواب أحكام اخللوة حديث:٢. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٠ من أبواب أحكام اخللوة حديث:٤. 

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب النجاسات حديث:١. 
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أثر فيغسـله» اسـتثناء منقطعاً من اسـتحباب النضح قبل الدخـول يف الصالة، وليس 
استثناء متصالً من موضوع السؤال. فالحظ.

(١) لعمـوم مـا تقدم. نعـم تقدم يف املسـألة الثالثة والثالثني منهP اسـتثناء 
صـورة ضيق الوقـت عن إعادة الصالة مع الدخول فيها جهالً بالنجاسـة، وتقدم منا 

أن ذلك لو تم جيري مع النسيان. فراجع.
(٢) قـالP: «إلطـالق دليل اإلعادة عـىل العامل». وقد تقدم منه يف املسـألة 
الواحدة والثالثني أن مقتىض حديث: «ال تعاد الصالة...» وإن كان هو عدم اإلعادة 
يف اجلاهـل باحلكـم، فضالً عـن النايس، إال أن مـا تضمن وجوب اإلعـادة مع العلم 
بسـبب النجاسـة ملزم باخلروج عن ذلك، وحينئذ فمقتىض إطالق ذلك عدم الفرق 

بني اجلاهل باحلكم والنايس له. 
لكن تقدم منا اختصاص ما تضمن وجوب اإلعادة مع العلم بسـبب النجاسة 
بـام إذا التفـت املكلـف إىل مانعيتـه من الصالة، وال يشـمل صورة اجلهـل باملانعية أو 
نسـياهنا، وحينئـذ يتعـني البناء عىل صحة الصـالة يف املقام، عمالً بعمـوم حديث «ال 
تعـاد». بعـد اختصـاص مـا دلّ عىل اإلعـادة مع النسـيان بنسـيان املوضـوع. كام أنه 
سـبق عـدم الفـرق يف عموم احلديـث املذكور بـني القـارص واملقرص، خالفـاً لبعض 

مشاخيناP. فراجع.
(٣) يظهر احلال مما تقدم هنا يف النايس، وما تقدم يف املسألة الواحدة والثالثني.

وعدمه(١).
(مسـألة٣٦): إذا نـيس أن عـرق اجلنب مثالً نجـس، وصىل يف ثوب 
يعلـم أنه أصابه عرق اجلنب، وجبت اإلعـادة أو القضاء(٢) وكذا إذا كان 

جاهالً أن عرق اجلنب نجس(٣). 
(مسـألة٣٧): إذا طهر ثوبه النجس وصىل فيه ثم تبني له أن النجاسـة 
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(١) ال خيفـى أن موضـوع النصـوص ليـس هو اجلهـل بالنجاسـة، بل اجلهل 
بسببها كإصابة الدم والبول واملني ونحوها، ومن الظاهر أنه ال جهل يف املقام بذلك، 
بل سبق العلم به غايته أن اإلقدام معه ليس للنسيان، بل لتخيل التطهري، نظري اإلقدام 

لتخيل عدم نجاسة اليشء، كعرق اجلنب.
وقد تقدم منهP يف املسـألة الواحدة والثالثني وجوب اإلعادة معه إلطالق 
أدلة وجوهبا مع الصالة يف الثوب مع العلم بتحقق أسـباب النجاسة فيه، والزم ذلك 

البناء عىل اإلعادة هنا لإلطالق املذكور. 
نعـم تقدم منـا عدم وجوب اإلعادة هنـاك النرصاف اإلطـالق إىل ما إذا كان 
األمر املعلوم يقتيض االجتناب، للعلم بكون األمور املذكورة أسباباً للنجاسة، والعلم 
بامنعية النجاسة من الصالة. والسيام بمالحظة التعليل بالعقوبة يف موثق سامعة املتقدم 
يف أول املسألة اخلامسة والثالثني، والتعبري بالتضييع يف صحيح حممد بن مسلم املتقدم 

يف أواخر املسألة املذكورة. وألجله يتعني عدم اإلعادة يف املقام. فالحظ.
هذا ومقتىض ذلك عدم اإلعادة يف مجيع موارد اعتقاد التطهري خطأ، سواءً كان 
للخطـأ يف أصـل التطهري منه أو من غـريه، أم للخطأ يف صحته مـع وقوعه منه أو من 

غريه.
لكن يف صحيح ميرس: «قلت أليب عبد اهللاA: آمر اجلارية فتغسـل ثويب من 
سله فأصيل فيه فإذا هو يابس قال: أعد صالتك. أما إنك لو كنت  املني فال تبالغ يف غَ

غسلت أنت مل يكن عليك يشء»(١).
ومقتضاه التفصيل بني مبارشة املكلف نفسـه للتطهري والتعويل عىل الغري فيه، 
وال يظهـر منهـم الفتو بذلك، لعدم إشـارهتم ملضمون الصحيح، مع شـدة احلاجة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب النجاسات حديث:١. 

باقية فيه، مل جتب اإلعادة وال القضاء، ألنه جاهل بالنجاسة(١).
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لبيانه، لشيوع االبتالء به فيسقط بإعراض األصحاب عنه.
بـل قد يدعى ابتناء احلكم يف الصحيح عىل عدم حجية أصالة الصحة يف عمل 
الغري، ولو يف خصوص التطهري وأن وجوب اإلعادة لوقوع الصالة حال النجاسة من 
دون عذر مربر. وحينئذ ال يناسـب سرية املترشعة عىل التعويل عىل النساء واجلواري 
واخلدم يف ذلك، وعدم مبارشة املكلف بنفسـه التطهـري، وعدم فحصه عن صحته لو 

وقع من الغري.
لكنه يندفع بأنه حيث مل يتضمن الصحيح الردع عن الدخول يف الصالة، فالبد 
أن يبتني الدخول فيها إما عىل حجية قاعدة الصحة عند الشك فيها يف املورد من دون 
ردع ظاهـر، أو عـىل اعتقاد صحة العمـل من دون اعتامد عىل القاعـدة املذكورة، ألن 
االعتامد عليها فرع الشـك يف الصحة. وكيف كان فالبد أن يكون األمر باإلعادة غري 

مبتن عىل عدم حجية أصالة الصحة، بل عىل التعبد املحض.
وحينئـذ إن أحـرز إعراض األصحـاب عام هو ظاهر فيه مـن وجوب اإلعادة 
ـ كـام هـو غري بعيدـ  تعني سـقوطه عن احلجية، أو محله عىل اسـتحباب اإلعادة. وإال 
تعني البناء عىل مضمونه من وجوب اإلعادة من دون أن يرجع ذلك إىل سقوط أصالة 

الصحة يف عمل الغري عن احلجية.
نعـم هو خمتـص باملني، وال جمال للتعدي منه لكل نجاسـة، بـل غاية األمر أن 
يتعـد منـه لكل ما يكـون مثله مما حيتاج فيـه زوال العني إىل عنايـة ومؤنة، ويصعب 

العلم به حال الغسل وبلل الثوب باملاء.
(١) قـوالً واحداً، كـام يف اجلواهر، وظاهر مفتاح الكرامة، حيث أمهل التعليق 
عـىل احلكم بذلـك يف القواعد. ملا هـو املعلوم من أمهية الصـالة يف الوقت، بحيث ال 

(مسألة٣٨): إذا مل جيد إال ثوباً نجساً، فإن مل يمكن نزعه لربد أو نحوه 
صىل فيه(١)، 
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حيتمل سقوطها من أجل تعذر التخلص من النجاسة.
كام أنه املناسـب ملا هو املعلوم من مرشوعية الصالة للمسـلوس واملستحاضة، 
بل كل من ال يسـتطيع إزالة النجاسـة عن بدنه، ومنه الذي جيامع وال ماء عنده، الذي 
رصح يف اآليتـني الرشيفتـني بأنه يصـيل بتيمم، حيث يصعب جـداً محلهام عىل صورة 
التطهري من اخلبث، مع ما هو املرتكز من أن مانعية النجاسـة يف الثوب مسانخة ملانعية 

النجاسة يف البدن. 
وهـو املناسـب أيضاً للعفو عن الثـوب الذي فيه دم اجلـروح والقروح وثوب 
املربية، حيث إن املرتكز أن منشـأ العفو لزوم احلرج النوعي من التطهري، وهو يقتيض 

العفو عن النجاسة مع تعذر التخلص منها باألولوية العرفية. 
مضافاً إىل ما قيل من أن ذلك هو املتيقن من نصوص الصالة يف الثوب النجس 
مـع االنحصار بـه، من دون أن يعارضهـا فيه نصوص الصالة عاريـاً، لقصورها عن 

صورة تعذر النزع. 
 Aبل قد يدعى أن ذلك رصيح موثق احللبي أو صحيحه: «سألت أبا عبد اهللا
عـن الرجـل جينب يف الثـوب أو يصيبه بـول، وليس معـه ثوب غـريه، وال يقدر عىل 
غسله. قال: يصيل فيه إذا اضطر إليه»(١)، بناء عىل أن املراد باالضطرار إليه االضطرار 
الناشـئ مـن تعذر النزع، ال االضطرار الناشـئ من انحصار السـاتر بـه. ويأيت بعض 

الكالم يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل. فالحظ.
(١) كـام رصح بـه غري واحـد، ويف اجلواهر: «بل هو املشـهور املعروف، بل مل 
نتحقـق فيه خالفاً من غري الشـيخ وعـن ابن اجلنيد». وال ينبغـي التأمل يف أن مقتىض 
األصـل اإلعـادة لو قـدر عىل الثـوب الطاهـر يف الوقـت، ألن املتيقن مـن مرشوعية 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٥ من أبواب النجاسات حديث:٧. 

وال جيب عليه القضاء(١)
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الصالة مع النجاسـة تعذر جتنبها يف متام الوقت، فمع جتدد القدرة يف الوقت ينكشـف 
عـدم مرشوعية الصـالة الواقعة يف النجـس فال جتزئ. ولعله خـارج عن مورد كالم 

املشهور القائلني بعدم اإلجزاء ووجوب اإلعادة. 
نعم لو اعتقد استمرار التعذر يف متام الوقت ومرشوعية الصالة بالنجاسة معه 
فـال يبعـد البناء عىل عدم وجوب اإلعادة، حلديث: «ال تعـاد الصالة...»، بناء عىل ما 
سـبق يف املسألة الواحدة والثالثني من اختصاص الطهور فيه بالطهارة احلدثية، وهذا 
بخالف صورة الشـك، حيث ال حيرز معه مرشوعية الصـالة، ليكون عذراً مصححاً 

لإلقدام. 
ودعـو: جريـان اسـتصحاب بقـاء التعـذر حينئـذ، كـام يظهـر مـن بعـض 

مشاخيناP، فيكون اإلقدام معه عن عذر كاف يف عموم حديث: «ال تعاد...». 
مدفوعة بأن ذلك إنام يتم لو كان موضوع مرشوعية الصالة مع النجاسـة بقاء 
تعذر الصالة يف كل آن إىل متام الوقت، أما إذا كان موضوعه تعذر ماهية الصالة بام هلا 
من أفراد طولية وعرضية يف جمموع الوقت فهو أمر ال حيرز يف أول الوقت. ليستصحب 
وحيث كان دليل مرشوعية الصالة مع النجاسة لبياً فال طريق إلحراز كون املوضوع 

بالوجه األول. فالحظ. هذا كله لو قدر عىل الثوب الطاهر يف الوقت.
أمـا لـو اسـتمر العذر يف متـام الوقت فـال إشـكال يف أن مقتـىض األصل عدم 
القضـاء، الختصـاص أدلة القضاء بمـن مل يصل يف الوقت، وال تشـمل من صىل فيه 

صالة مرشوعة وإن كانت اضطرارية. 
 :Aنعم اسـتدل الشـيخ لوجوب إعادة الصالة بموثق عامر عن أيب عبد اهللا
«أنه سـئل عن رجل ليس عليه إال ثوب وال حتل الصالة فيه، وليس جيد ماء يغسـله، 

كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصيل، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصالة»(١).

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٥ من أبواب النجاسات حديث:٨. 
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وقد اختلف كالمهP فقد محله يف االسـتبصار وموضع من التهذيب عىل ما 
نحـن فيه من فرض تعذر نزع الثوب، ومحلـه يف موضع آخر من التهذيب عىل صورة 
إمـكان النزع التي يأيت الكالم فيها. لكن ال شـاهد بحمله عىل صورة تعذر النزع، بل 

هي حتتاج إىل عناية ال قرينة يف املوثق عليها. 
مضافاً إىل ما ذكره سيدنا املصنفP من أنه ال يظهر منه كون اإلعادة ألجل 
الصـالة يف النجاسـة، بل لعله ألجل التيمم الذي تضمنـت مجلة من النصوص األمر 

باإلعادة معه(١)، والتي يتعني محلها عىل االستحباب.
اللهـم إال أن يقـال: األمـر باإلعـادة مـع الصـالة بالتيمم وإن تعـني محله عىل 
االستحباب، إال أنه خيتص بام إذا كان نقص الصالة منحرصاً بالتيمم، ملا تضمن إجزاء 
الصالة بالتيمم، وال يشمل املقام ونحوه مما كان النقص فيها من جهة أخر، كنجاسة 
الثوب. وحينئذ ال ملزم بحمل األمر باإلعادة يف املوثق  عىل االستحباب. والسيام مع 

ظهور السؤال يف أن منشأه حيثية نجاسة الثوب، لعدم اإلشارة فيه للتيمم.
وأشـكل من ذلك ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن املوثق وارد فيمن يتيمم 
للصالة صاحبة الوقت وصىل، ثم قدر عىل املاء يف أثناء الوقت، حيث ينكشف حينئذ 
عـدم مرشوعية التيمم وبطـالن الصالة به، فيجب إعادهتا. وعليـه حيمل املوثق، وال 

. قرينة عىل محله عىل كون منشأ اإلعادة هو نجاسة الثوب أيضاً
الندفاعه بأنه ال شاهد يف املوثق عىل كون إصابة املاء قبل خروج الوقت. وجمرد 
التعبري باإلعادة ال يقتضيه، ألهنا أعم. بل من البعيد جداً محله عىل خصوص الوجدان 
يف الوقـت، الحتياجه إىل عناية. والسـيام مع ابتناء االضطـرار ارتكازاً عىل اليأس من 
حتصيل املاء يف متام الوقت. مع أن الظاهر عدم وجوب إعادة الصالة بالتيمم حتى مع 

وجدان املاء يف الوقت، كام تقدم يف أوائل الفصل اخلامس يف أحكام التيمم.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب النجاسات.
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وأما ما سـبق منّا من عـدم القرينة عىل محل املوثق عىل صـورة تعذر النزع فهو 
ال ينايف االسـتدالل بإطالقه عىل وجوب اإلعـادة يف الصورة املذكورة لو أمكن البناء 
عـىل اإلطـالق املذكور، وهو ما يـأيت الكالم فيه يف بيان حكم صـورة إمكان النزع إن 

شاء اهللا تعاىل.
(١) ففـي كشـف اللثام بعد أن جعـل التخيري بني الصـالة يف الثوب والصالة 
عريانـاً أقو من القول بوجوب الصالة عرياناً قـال: «بل األحوط واألقو الصالة 
يف الثوب، وعن املعامل تقويته، ويف املدارك ال ريب أنه األوىل، وعن البيان أنه رجحه. 

بل قد يظهر من الفقيه، حيث اقترص عىل ذكر رواية احللبي اآلتية. 
وكيـف كان فيقتضيه مجلة من النصوص، كموثـق احللبي أو صحيحه وموثق 
عـامر املتقدمـني وصحيح احللبي: «سـألت أبا عبد اهللاA عن رجـل أجنب يف ثوبه 
وليس معه ثوب غريه آخر. قال: يصيل فيه فإذا وجد املاء غسله»(١). ونحوه صحيحه 
اآلخـر يف الثوب الواحد الـذي فيه بول(٢)، وصحيح عبد الرمحن وموثقه أو صحيحه 
 :Aاآلخـر اللذيـن ال يبعـد احتادمها(٣)، وصحيح عـيل بن جعفر عن أخيه موسـى
«سـألته عن رجل عريان وحرضت الصالة، فأصـاب ثوباً نصفه دم أو كله دم، يصيل 
فيـه أو يصـيل عريانـاً؟ قـال: إن وجـد ماء غسـله، وإن مل جيـد ماء صىل فيـه ومل يصل 

.(٤)« عرياناً
لكن املعروف عدم وجوبه، وعن الدالئل أنه لعله مل يذهب أحد من علامئنا إىل 
وجوبه. بل يف املبسوط والنهاية واخلالف والرشايع واإلرشاد وعن الرسائر والكامل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٥ من أبواب النجاسات حديث:١، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٥ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٦.  

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٥ من أبواب النجاسات حديث:٥.  

وإن أمكـن نزعـه فالظاهـر وجـوب الصالة فيـه(١). واألحوط اسـتحباباً 
. اجلمع بني الصالة فيه والصالة عارياً
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والتحريـر وجـوب الصالة عاريـاً، وقد يظهر مـن الكليني، حيث اقتـرص عىل موثق 
سامعة اآليت، ويف الذكر عن غريه أنه املشهور، بل يف اخلالف اإلمجاع عليه. 

لغـري واحد من النصـوص، كصحيح احللبي عن أيب عبـد اهللاA: «يف رجل 
أصابتـه جنابة وهـو بالفالة، وليـس عليه إال ثـوب واحد، وأصاب ثوبـه مني. قال: 
»(١)، وموثق سـامعة: «سـألته  يتيمم ويطرح ثوبه، وجيلس جمتمعاً فيصيل، ويومي إيامءً
عن رجل يكون يف فالة من األرض، وليس عليه إال ثوب واحد، وأجنب فيه، وليس 
»(٢)، ونحوه موثقه  عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم، ويصيل عرياناً قاعداً يومي إيامءً

.(٣)« اآلخر، إال أن فيه: «يتيمم ويصيل عرياناً قائامً يومي إيامءً
واإلشـكال يف األول بـأن يف سـنده حممد بن عبد احلميد العطـار الذي مل يوثق 
رصحياً، فإن النجايش قال يف ترمجته: «حممد بن عبد احلميد بن سامل العطار أبو جعفر. 
رو عبد احلميد عن أيب احلسـن موسـى. وكان ثقة من أصحابنا الكوفيني. له كتاب 

النوادر». وظاهره رجوع التوثيق ألبيه عبد احلميد، ال إليه.
مدفوع بأن كالم النجايش وإن كان ظاهراً بدواً يف رجوع التوثيق لألب، إال أن 
ذلك ال يناسـب كون كتاب النوادر لالبـن، حيث رواه عنه النجايش بطريق احلمريي 

الذي ال يمكن عادة روايته عن األب. 
 مضافـاً إىل اسـتفادة توثيقه مـن كونه من رجـال كامل الزيـارات، وممن رو
عنـه ابن أيب عمري، مؤيـداً برواية مجاعة من األعيان عنه، وبام ذكره النجايش يف ترمجته 
سهل بن زياد من أنه كاتب اإلمام العسكريA عىل يد حممد بن عبد احلميد العطار، 
فإن ظاهره ليس جمرد كونه واسـطة يف إيصال الكتاب، وإال فكل من يكاتب البد من 
أن يستعني بواسطة إليصال كتابه، بل كونه من ذوي االختصاص هبمG املتصدين 
إليصال كتب شـيعتهم إليهمG، نظري السـفراء، وذلك مالزم للوثاقة عادة، وإن مل 

. يكن الزماً هلا رشعاً وال عقالً
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٦ من أبواب النجاسات حديث:٤، ١، ٢.
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ومثله ما ذكره بعض مشـاخيناP من اإلشكال يف املوثقني باإلضامر، إذ ليس 
سامعة يف اجلاللة واالعتبار كمحمد بن مسلم وزرارة وأرضاهبام، كي ال حيتمل سؤاله 

 .Aمن غري اإلمام
الندفاعه بأن سـؤال غري اإلمام ليس ممتنعـاً عادة حتى عىل األئمةG لبعض 
املصالـح، فضـالً عـن أصحاهبـم مهام بلغـت جاللتهـم، إذ ال ينحرص وجه السـؤال 
باالسـتفتاء من أجل العمل، وليسـت القرينة عىل محل املضمرات عىل سـؤال اإلمام 
هي جاللة مقام السائل، بل هي ظهور حال األصحاب الراوين للحديث املدونني له 
يف الكتب املعدة لنقل أخبار األئمةG، حيث يكشـف ذلك عن إطالعهم عىل كون 

املسؤول واملجيب هو األمام. 
وهو يف مثل سامعة من أهل الكتب ميسور جداً، حيث يسهل عليهم العلم بأن 
الكتـاب يف أحاديث األئمةG، بأن يبدأ يف الكتاب بالترصيح باإلمام املسـؤول، ثم 
يضمر بعد ذلك عند اسـتطراد األحاديث التي معـه. عىل أن الرجوع ملا ذكرهP يف 

معجمه يف ترمجة سامعة شاهد بأنه من األعيان من حيثية كثرة رواياته.
مـع أنه يكفي يف الوثوق بالروايات الثالث ظهـور اعتامد األصحاب عليها يف 
البنـاء عىل إجـزاء الصالة عاريـاً أو وجوبه، بحيـث قد يظهر يف إمجاعهـم عىل ذلك، 
حيث يمتنع عادة خطؤهم يف نسبة الروايات املذكورة لألئمةG مع اعتامدهم عليها 

بالوجه املذكور.
ومن هنا البد من النظر يف اجلمع بني الطائفتني، وقد جيمع بينهام بوجهني:

األول: محـل الطائفـة األوىل عىل صورة تعـذر النزع، لربد أو لعـدم األمن من 
الناظـر أو نحومهـا، بشـهادة قولهA يف حديـث احللبي املتقـدم يف الصورة األوىل: 

«يصيل فيه إذا اضطر إليه»، كام أرشنا إليه يف ذيل الكالم يف صورة تعذر النزع. 
لكـن أرشنـا هنـاك أيضـاً إىل ما ذكـره غري واحـد من احتـامل أن يكـون املراد 
باالضطـرار فيـه االضطرار للصـالة فيه من جهة انحصار السـاتر به، فيكـون تأكيداً 
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للمفـروض يف السـؤال، ال قيـداً زائـداً عليه. وهـو وإن كان خالف األصـل، إال أن 
يف كفايـة ذلك يف ظهور احلديث يف األول إشـكاالً أنه بعد اإلشـارة يف السـؤال جلهة 
االضطرار فإطالق االضطرار يف اجلواب ينرصف إليها، ولو كان املراد به غريها لكان 

املناسب التنبيه له.
نعـم لـو فرض إمجال االضطـرار من هذه اجلهـة فال يمنع من كـون الصحيح 
شـاهد مجـع يف املقـام، ألنه حيـث كان املتيقن منه جـواز الصالة فيه مع تعـذر النزع، 
ألهنـا املتيقن من االضطرار فيه، كان صاحلاً لتقييد إطالق الطائفة الثانية بغري الصورة 
املذكـورة، فتكون بعد التقييد أخص من الطائفة األوىل، فتنهض بتخصيصها، ومحلها 
عـىل صورة االضطرار لعـدم النزع. وال يبعد كفاية ذلك عرفاً يف اجلمع بني الطائفتني 

ورفع التنايف بينهام.
ومثله ما ذكره سيدنا املصنفP من أن الطائفة األوىل لو كان موردها تعذر 
النـزع كان املتعني ذكره يف السـؤال، فإنه مما له مزيد دخـل يف احلكم، فإمهاله يدل عىل 

عدم دخله. 
الندفاعـه بأن ذلـك جيري يف كل قيد يكـون به اجلمع بني النصـوص املطلقة. 
نعـم إذا كانـت إرادة القيد حمتاجة لعناية كان إمهالـه يف املطلقات مانعاً من محلها عليه 
يف مقام اجلمع، الستهجانه عرفاً، وال جمال لذلك يف املقام، ألن لبس الثوب مما حيتاج 
 . إليه نوعاً، فحمل نصوص الصالة فيه عىل خصوص تعذر نزعه غري مسـتهجن عرفاً

فالحظ.
فالعمـدة يف رد اجلمـع املذكـورـ  بعـد مـا سـبق من انـرصاف االضطـرار فيه 
لالضطـرار من جهة انحصار السـاتر بهـ  هو إباء بعـض نصوص الطائفة األوىل عنه، 
كصحيح عيل بن جعفر املتقدم، فإن فرض الرجل فيه عارياً، ثم األمر له بلبس الثوب 
ألجل الصالة، والنهي عن الصالة عارياً ال يناسـب االضطرار للبس الثوب مع قطع 

 . النظر عن الصالة، بحيث يتعذر عرفاً الصالة عارياً
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وإن شـئت قلت: ال ريب يف قوة ظهوره يف األمر بلبس الثوب ألجل الصالة، 
ال يف جمرد عدم وجوب نزعه بسبب االضطرار للبسه مع قطع النظر عنها. ومن ثم ال 

جمال للجمع املذكور.
الثـاين: اجلمع بينهام بالتخيري، بدعو: أن كالً منهام رصيح يف جواز ما تضمنه 
مـن الصـالة يف الثوب والصالة عارياً، وظاهر يف لزومـه، فيجمع بينهام برفع اليد عن 

ظهور كل منهام يف لزوم ما تضمنه بقرينة اآلخر الرصيح يف جواز ما تضمنه. 
وفيه: أن كالً من الطائفتني رصيح يف بيان الوظيفة، واحلث عىل ما تضمنه منها، 
 .ال يف جمـرد الرتخيـص فيها، واحلث عىل كل من الوظيفتـني ينايف احلث عىل األخر
نعـم احلث عـىل اليشء قد يرد لبيان اجلـواز دفعاً لتوهم احلظـر، وال جمال الحتامله يف 
املقام، فإن مجيع النصوص واردة لبيان الوظيفة يف مقام التحري من دون إشـعار بتوهم 

احلظر عن يشء، ليحمل األمر به واحلث عليه عىل جمرد الرتخيص فيه. 
وبعبـارة أخـر: اجلمع املذكور يف املقام موقوف عـىل ورود كلتا الطائفتني يف 
مقـام توهـم املنع واحلظر عام تضمنته، وال جمال الحتـامل ذلك بأدنى مالحظة هلا، كام 

ال خيفى.
نعم قد يتجه اجلمع بالتخيري فيام إذا أمكن عرفاً محل كل من الدليلني عىل احلث 
عىل القدر املشـرتك بني مضمونيهام، وإلغاء خصوصية كل منهام، كام إذا ورد: إن ولد 
لـك ولـد فتصدق عىل زيـد، وورد: إن ولد لـك ولد فتصدق عىل عمـرو، وعلم من 
اخلـارج باالكتفاء بصدقة واحدة، حيث قد يمكن محل كل منهام عىل إلغاء خصوصية 
كل مـن الرجلني واحلث عىل القدر املشـرتك، كأصل الصدقـة، أو خصوص الصدقة 

عىل أوالد بكر، أو عىل العلامء أو نحو ذلك مما هو مشرتك بينهام. 
ومنـه ما قد ختتلـف فيه األدلة من األمـر بأحد خصال الكفـارة منفرداً، حيث 
يكون ظاهر كل منها التعيني، ويسهل اجلمع بينها بالتخيري بحمل األمر يف كل منها عىل 
القدر املشرتك املعهود رشعاً، وهو الكفارة املخرية، وإلغاء خصوصية كل منها بعينه. 



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٩ ١٠٢

ومـن الظاهـر أنه ال جمال لذلك يف املقـام، لعدم القدر املشـرتك بني الصالة يف 
. والسـيام أن  الثـوب والصـالة عاريـاً، ال عرفاً، وال رشعاً، بـل بينهام كام املنافاة عرفاً
الصالة عارياً ملا كانت اضطرارية باإليامء فاألمر هبا ظاهر يف شدة أمهية مانعية النجاسة 

يف الصالة من رشطية السرت فيها، وهو ال يناسب الرتخيص يف الصالة يف الثوب.
وباجلملـة: اجلمـع بالتخيري يف املقـام وأمثاله ليس عرفياً، فال جمـال للبناء عليه 
من دون شـاهد خارجـي، وحيث كان مفقـوداً كان الظاهر اسـتحكام التعارض بني 

الطائفتني.
. وال  ومـن ثم قـد يدعى لزوم ترجيـح األوىل، ألهنا أكثـر عدداً وأصح سـنداً
جمـال لرتجيح الثانية بالشـهرة يف الفتو، ألهنا ليسـت من مرجحـات الروايات عند 

التعارض. 
لكن حيث كان التحقيق هو االقتصار يف الرتجيح عىل املرجحات املنصوصة، 
فالشـهرة يف الروايـة التي ثبت الرتجيح هبا يف النصـوص ال يكفي فيها ذلك، بل البد 
فيها من كون أحد اخلربين مشهوراً معروفاً بني األصحاب، واآلخر شاذاً نادراً، ومن 
الظاهـر عـدم صدق ذلـك يف املقـام، ألن نصـوص الطائفة األوىل مخسـة، ونصوص 

الطائفة الثانية ثالثة، وهو ال يكفي يف شذوذها، والسيام مع اشتهار الفتو هبا. 
ولـو فرض البناء عىل التعـدي عن املرجحات املنصوصة لكان ترجيح الطائفة 
 األوىل بأهنـا أكثر عدداً وأصح سـنداً معارضـاً برتجيح الطائفة الثانية بشـهرة الفتو

بمضموهنا بني األصحاب. 
وأشـكل من ذلك مـا ذكره غري واحد مـن ترجيح الطائفـة األوىل بأن تفويت 
رشط السـاتر أوىل مـن تفويت أصل السـاتر. والسـيام مع أنه يلزم مـن الصالة عارياً 

إبدال الركوع والسجود باإليامء. 
الندفاعه بأن ذلك من املرجحات املضمونية غري املنصوصة فال جمال للتعويل 
عليـه بنـاء عىل ما سـبق. مضافـاً إىل أن رشطية الطهـارة أو مانعية النجاسـة ال ختتص 
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بالسـاتر، بـل تعـم أصل الصـالة، فليس حمذور الصـالة يف الثوب هـو تفويت رشط 
السـاتر، ليدعى أنه أوىل من تفويت أصل الساتر، بل هو تفويت رشط الصالة فيكون 

كالصالة عارياً الذي يفوت به رشطها اآلخر، وهو الساتر. فالحظ.
ومـن هنـا يتعني سـقوط كلتـا الطائفتني، كام هـو األصـل يف املتعارضني، بعد 
عـدم ثبـوت دليـل معتد به عىل التخيري خيـرج به عن مقتىض األصـل املذكور، عىل ما 

أوضحناه يف األصول.
ودعـو: سـقوط الطائفة األوىل عن احلجية هبجر املشـهور هلـا، لعدم ظهور 

القول بوجوب الصالة يف الثوب إال من املتأخرين، فتنفرد الطائفة الثانية باحلجية. 
مدفوعـة بأنـه مل يثبت اهلجر املسـقط هلا عن احلجية بعد ظهـور حال الصدوق 
يف العمل هبذه الطائفة وظهور حال الشـيخ يف اجلمع بني الطائفتني بحمل األوىل عىل 
تعـذر النزع، وقـرب ابتناء القول بالتخيـري ممن يأيت عىل اجلمع بـني الطائفتني بالوجه 

املتقدم. 
ومن هنا يتعني البناء عىل كلتا الطائفتني بالتعارض، والرجوع لألصل املقتيض 
لالحتيـاط بالتكـرار. وذلـك للتزاحم بـني رشطية السـاتر مع املحافظة عـىل الركوع 
والسـجود التامني ومانعية للنجاسـة مع التنزل للركوع والسـجود اإليامئيني، وحيث 
ال طريق للجزم بأمهية أحد األمرين يتعني االحتياط بالتكرار، لعدم إحراز الفراغ عن 

التكليف بدونه.
وأما ما اشتهر من البناء عىل التخيري عند التزاحم بني التكليفني مع عدم ثبوت 
أمهية أحدمها، سواءً علم بأمهية أحدمها إمجاالً أو شك يف ذلك، أم علم بتساوهيام فهو 
خمتص بالتزاحم بني التكليفيني االسـتقالليني، كالتزاحم بني إنقاذ مؤمنني من اهللكة، 
فإنه بعد تعذر اجلمع بينهام بالتكرار يتعني االحتياط به خروجاً عن التكليف بأحدمها 
. وقد ذكرنا يف خامتة مباحث التعارض من األصول حقيقة التزاحم بني  املعلوم إمجاالً

التكاليف الضمنية بام ال جمال معه إلطالة الكالم يف ذلك هنا، بل نكتفي بام تقدم.
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، للعلم اإلمجايل  ودعـو: أن ذلك إنـام يتم فيام إذا علـم بأمهية أحدمها إمجـاالً
حينئذ بالتكليف التعييني بالواجد ألحدمها، وال حيرز الفراغ عنه إال بالتكرار، أما مع 
احتامل التسـاوي املستلزم الكتفاء الشارع بأحد األمرين، فاملتعني االجتزاء به، وعدم 
االعتنـاء باحتامل أمهيـة أحدمها، ألصالة الـرباءة من وجوب كل منهـام بعينه، وليس 

هناك علم إمجايل مانع من التعويل عليه.
مدفوعة بأن املقام من الدوران بني التخيري والتعيني، والتحقيق فيه عندنا لزوم 
االحتيـاط املقتيض يف املقام اجلمع بني الطرفني الحتامل التعيني يف كل منهام، وال جمال 
معـه جلريـان الرباءة من التعيـني والبناء عـىل التخيري، عىل ما أوضحنـاه يف األصول. 
والسيام أن احتامل التخيري يف املقام ليس لقصور مالك التعيني، بل ملزامحته. فالحظ.

هذا وقد قرب يف املعترب وكشف الرموز واملنتهى والذكر والدروس التخيري 
يف حمـل الـكالم بـني الصالة يف الثـوب النجس والصـالة عارياً ويظهر مـن املختلف 
امليـل إليـه، كـام قد يظهـر من الشـيخ يف موضع مـن التهذيب، وهو املحكـي عن ابن 
اجلنيـد والبيـان وغريمها. ويظهر من غري واحد ابتناؤه عىل العمل بكلتا الطائفتني، إما 
للجمـع العريف بينهـام بذلك، أو التخيري بينهام بعد اسـتحكام التعارض. وقد ظهر مما 
تقـدم ضعـف كال الوجهني، كضعف دعو: أن ذلك مقتـىض األصل بعد البناء عىل 

التساقط. 
بقي يف املقام أمران:

األول: أن املـرصح يف كالمهـم عدم اإلعادة مع الصالة عاريـاً لوجوهبا تعييناً 
. وأما مع الصالة يف الثوب النجس فقـد يدعى وجوب اإلعادة، ملوثق عامر  لـو ختيرياً
املتقـدم يف صـورة تعـذر النزع. فقد محله الشـيخ يف موضـع من التهذيـب عىل جواز 
. وقد تقدم عدم إمكان  الصـالة يف الثوب مـع اإلعادة ختيرياً بينها وبني الصالة عاريـاً

محله خصوص ارتفاع العذر يف الوقت، وال عىل خصوص صورة تعذر النزع. 
وحينئـذ ال يبعد محله عىل االسـتحباب، لعدم األمـر باإلعادة يف بقية نصوص 
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الصالة يف الثوب النجس، مع شدة احلاجة إليه لو كان واجباً للغفلة عنه. بل النصوص 
املذكورة مسـوقة سـؤاالً وجواباً لبيان متام الوظيفة الواجبة، فعدم األمر فيها باإلعادة 
موجـب لقوة ظهورها يف عدم وجوهبا. والسـيام مع عـدم مألوفية اجلمع يف يشء من 
فـروع الصـالة بني وجـوب الصالة االضطراريـة ووجوب إعادهتا. كـام أن التنبيه يف 
صحيح احللبي األول عىل غسل الثوب إذا وجد املاء مع خروجه عن الوظيفة املطلوبة 
يف مورد السؤال مع إغفال اإلعادة جيعله كالرصيح يف عدم وجوهبا. وذلك بمجموعه 
كاف يف رفع اليد عن ظهور األمر يف موثق عامر يف الوجوب ومحله عىل االستحباب. 
ولعله لذا محله عليه يف الوسائل، وإن كان قد محله أيضاً ـ كجميع نصوص الصالة يف 

الثوب النجس ـ عىل صورة تعذر النزع.
الثاين: قد اختلفت نصوص الصالة عارياً يف كون املصيل قاعداً، كام يف صحيح 

احللبي وأحد موثقي سامعة، وكونه قائامً، كام يف موثق سامعة اآلخر.
لكن من القريب احتاد موثقي سامعة، لتقارب لسانيهام، حيث يقرب معه كون 
االختـالف بينهام بسـبب النقـل باملعنى. ومرجع ذلـك إىل اخلطأ يف أحـد النقلني عن 

سامعة املوجب لتساقطهام، وانفراد صحيح احللبي املتضمن للصالة قاعداً باحلجية.
غايـة األمـر أن حيمل عـىل ما إذا خاف املصـيل من وجود الناظـر، مع وجوب 
القيـام عند األمن منه، ألن التفصيـل املذكور ثابت يف صالة العراةعموماً، واملقام من 

صغرياته.
ومنه يظهر أنه لو فرض تعدد موثقي سـامعة فاملتعني اجلمع بني نصوص املقام 

بذلك، ومتام الكالم يف مسألة تعذر الساتر من مبحث لباس املصيل.
(١) كـام هو املعروف من مذهب األصحاب، بـل مل يعرف خمالف يف ذلك إال 

(مسـألة٣٩): إذا كان عنـده ثوبـان يعلـم إمجـاالً بنجاسـة أحدمهـا 
وجبـت الصـالة يف كل منهام(١). ولو كان عنده ثـوب ثالث يعلم بطهارته
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ابنا إدريس وسـعيد يف الرسائر واجلامع، فحكام بوجوب الصالة عارياً، وإن نسـبه يف 
اخلالف لقوم من أصحابنا، ويف الرسائر لبعضهم. 

ويقتضيـه ـ مضافاً إىل لـزوم االحتياط يف حتصيل الصـالة بالثوب الطاهر بعد 
إمـكان حتصيلها وعدم إحـراز الفراغ عنها إال بالوجه املذكورـ  صحيح صفوان: «أنه 
كتب إىل أيب احلسـنA يسأله عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدمها بول، ومل يدر 
 :Aأيـام هو وحـرضت الصالة، وخاف فوهتـا وليس عنده ماء، كيـف يصنع؟ قال

.(١)« يصيل فيهام مجيعاً
ويسـتدل للقول اآلخر بام أرسله يف املبسوط، قال: «وروي أنه يرتكهام ويصيل 
»(٢). بعدم تيرس اجلزم بالنية املعتربة يف العبارة مع الصالة يف الثوبني، فيدور األمر  عرياناً
بني رفع اليد عن مانعية النجاسة مع املحافظة عن رشطية الساتر، فيكتفي بالصالة يف 
أحدمها، ورفع اليد عن رشطية الساتر مع املحافظة عىل مانعية النجاسة، والثاين أهم، 

بناء عىل ما سبق أنه املشهور من وجوب الصالة عارياً مع انحصار الساتر بالنجس.
ويندفع بأن ضعف املرسل مانع من التعويل عليه يف قبال ما سبق. وأما الوجه 
اآلخـر فهـو يبتني عىل اعتبـار اجلزم بالنيـة يف العبادات، وهو ممنوع مـع القدرة عليه، 
فضالً عن التعذر، عىل ما تقدم يف املسألة الثالثة من مبحث التقليد، وأطلنا الكالم فيه 

يف مبحث العلم اإلمجايل من مباحث األصول. 
عىل أنه قد سـبق اإلشـكال يف أمهية مانعية النجاسـة من رشطية السـرت. مع أن 
الدوران هنا ـ بعد فرض طهارة أحدمها ـ ليس بني رفع اليد عن مانعية النجاسة وعن 
رشطية السرت، بل بني رفع اليد عن اجلزم بالنية وعن رشطية السرت، وال إشكال يف تعني 
األول، ألن دليـل اجلـزم بالنية ـ لو تم ـ لبي ال إطالق له يشـمل املقام، بخالف دليل 
مانعية النجاسـة. عىل أنه لو تم مجيع ذلك يف نفسـه، فالبد من رفع اليد عنه بالصحيح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٦ من أبواب النجاسات حديث:١. 
(٢) ج:١ ص:٣٩ الطبعة احلديثة. 
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املعول عليه عند األصحاب.
وبذلـك يظهـر أن الواجـب رشعاً واقعاً هـو إحد الصالتـني، فاالمتثال إنام 
، وبكل  يكـون هبا واقعاً، ووجـوب اجلمع بينهام عقيل، واملنوي هو االمتثال هبام إمجاالً

. منهام احتامالً
لكـن يف اجلامـع بعـد أن أفتى بالصالة عريانـاً، قال: «وروي أنـه يصيل يف كل 
واحـد منهـام صالة. وإن صـحّ ذلك محل عىل أنه قـد فرض عليه الصـالة مرتني، كام 
يصـيل عند التبـاس القبلة الصالة أربع مرات». ومقتضاه نيـة االمتثال جزماً بكل من 

. الصالتني هنا وبكل من األربع عند اشتباه القبلة. وهو غريب جداً
(١) بنـاءً عـىل ما هو التحقيـق من االجتـزاء باالمتثال اإلمجايل ـ وإن اسـتلزم 
التكـرارـ  مـع تيرس االمتثال التفصييل. وقد تقدم يف املسـألة الثالثة من مبحث التقليد 
التعرض لوجهه. كام أطلنا الكالم يف ذلك يف مبحث العلم اإلمجايل من مباحث القطع 

من األصول.
(٢) وقـد عللهP ـ بعد الفراغ عن لزوم تقليل النجاسـة، الذي يأيت الكالم 
فيه يف الفرع الالحق من هذه املسـألة ـ باحتامل أمهية نجاسـة البدن. وكأنه ألهنا أشـد 

لصوقاً باملصيل من نجاسة ثوبه، فيرتجح إزالتها يف مقام التزاحم.
وال إشـكال يف لـزوم مراعـاة احتـامل األمهية يف مقـام التزاحـم، إذ بعد العلم 
بثبوت مالك اإللزام يف كل منهام، والشـك إنام هو يف سقوط اإللزام بسبب العجز من 
جهة التزاحم، يعلم بكون املحافظة عىل حمتمل األمهية عذراً يف ترك اآلخر، وال يعلم 

ختري بني الصالة فيه والصالة يف كل منهام(١).
(مسـألة٤٠): إذا تنجـس موضـع مـن بدنـه وموضـع مـن ثوبه، ومل 
يكـن عنـده من املاء ما يكفـي هلام معاً، لكـن كان يكفي ألحدمهـا فالظاهر 
وجوب تطهري البدن(٢). ولو كان املوضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهري 
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بكـون املحافظة عىل اآلخـر عذراً يف ترك حمتمل ألمهيته، فيتعـني االحتياط باملحافظة 
عـىل حمتمـل األمهية، بعد أن كان الشـك يف العذر املسـقط ال يف أصل ثبوت التكليف 

واملالك.
هذا كله بناءً عىل وجوب الصالة يف الثوب النجس عند انحصار الساتر به، كام 
هو خمتارهP. أما بناء عىل وجوب الصالة عارياً فقد قالP: «فال ينبغي اإلشكال 
يف وجوب تطهري البدن عمالً بامنعية النجاسة، ألنه إذا طهر بدنه وصىل عارياً مل يصل 

 .« يف النجاسة، بخالف ما لو طهر الثوب وصىل فيه، ألنه صىل وبدنه نجس قطعاً
وبعبارة أخر: بعد أن كان وجوب الصالة عارياً عند انحصار الساتر بالثوب 
النجس مبنياً عىل أمهية مانعية النجاسـة من رشطية السرت، فالالزم احلفاظ عىل مانعية 
النجاسـة بتطهـري البدن والصالة عارياً، وال جيوز رصف املـاء يف تطهري الثوب وإبقاء 

البدن نجساً املستلزم للصالة يف النجاسة.
وأمـا بناءً عىل ما سـبق منّـا من لزوم االحتيـاط باجلمع بني الصـالة يف الثوب 
النجـس والصـالة عاريـاً، لعدم وضـوح أمهية أحـد األمريـن ـ من مانعية النجاسـة 
ورشطية السـرت ـ بعينه، فالالزم التخيري بني تطهري الثوب واالقتصار عىل الصالة فيه 
مع نجاسة البدن وتطهري البدن مع االحتياط املتقدم باجلمع بني الصالتني، ألن أمهية 
طهـارة البدن من طهارة الثوب ال تسـتلزم أمهية طهارة البدن من السـرت، ومع الرتدد 

بينهام يتعني التخيري املذكور.
(١) ألن الظاهـر من دليل مانعية النجاسـة كون مانعيتهـا بنحو االنحالل، ال 
بنحو املجموعية، فمع القدرة عىل تقليل النجاسة وتعذر إزالتها بتاممها جيب تقليلها، 

ألن الزائد من النجاسة مانع مستقل.
(٢) لعدم املرجح بينهام من حيثية املوضع، لفرض كوهنام معاً يف الثوب أو يف البدن. 

(٢)، إال مـع الـدوران بني األقـل واألكثـر، أو األخف  أحدمهـا(١) خمـرياً
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(١) كنجاسة البول ونجاسة الدم، حيث ال يبعد استفادة كون الثانية أخف من 
عدم احتياج التطهري فيها للتعدد، أو من العفو عن قليلها يف الصالة، بخالف األول. 
بل ال يبعد لذلك كون نجاسة البول أشد من مجيع النجاسات التي ال يعترب يف التطهري 
منهـا التعـدد، خصوصاً املني الـذي ورد أن البول أنجس منـه(١). كام رصح يف بعض 

النصوص بأن الغائط أقذر وأنجس من املني(٢).
(٢) ألن فيه تقليالً للنجاسة كامً أو مرتبة، وقد سبق لزومه.

(٣) حيث ال يبعد أمهية مانعيته. وال اقل من احتامل أمهيته الذي تقدم أنه جيب 
مراعاته ومنه يظهر لزوم ترجيح التطهري من حمتمل األشدية.

(٤) مـن دون فـرق بني األعيان النجسـة واملتنجسـات، بال إشـكال ظاهر يف 
اجلميـع، بل يمكـن حتصيل اإلمجاع عليه، كام هو املنقول يف حرمة اجلامدات النجسـة 

واملتنجسة واملائعات كذلك، بل لعله من الرضوريات. 
ويستفاد من النصوص الواردة يف املاء القليل املتضمنة إلراقته، ويف املرق الذي 
يقع فيه نجاسة، ويف الدهن والسمن والعسل املتنجسة، والنصوص الواردة يف تطهري 

األواين وغري ذلك من النصوص الكثرية.
(٥) ويقتضيهـ  بعد األصلـ  السرية املستمرة عىل االنتفاع بالنجاسات بالتسميد 
واإلحـراق وغريهـا. وأظهـر مـن ذلك احلـال يف املتنجسـات، حيـث ال يتوقون عن 
الثياب املتنجسة، وسقي املياه املتنجسة لألطفال واحليوانات، وغسل األرض ورشها 
هبـا للتربيـد، وإطعام الطعام والعلف املتنجسـني لألطفال واحليوانـات، وغري ذلك.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢ من أبواب اجلنابة حديث:٥، ٤.

واألشد(١)، فيختار التطهري من األكثر(٢) أو األشد(٣).
(مسألة٤١): حيرم أكل النجس ورشبه(٤). وجيوز االنتفاع به فيام ال 

يشرتط فيه الطهارة(٥).
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مضافـاً إىل النصوص الكثرية الواردة يف األعيان النجسـة، مثل معترب البزنطي 
عن الرضاA: «سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياهتا وهي أحياء أيصلح 
له أن ينتفع بام قطع؟ قال: نعم يذيبها ويرسج هبا، وال يأكلها وال يبيعها»، ونحوه خرب 

.(١)Aعيل بن جعفر عن أخيه
: «قلت: فنصطبـح هبا؟ قال: أما  ومعتـرب احلسـن بن عيل يف إليـات الغنم أيضاً
تعلـم أنـه يصيب اليد والثوب، وهو حـرام»(٢). فإن الردع عن االسـتصباح من جهة 

 . إصابة اليد والثوب ظاهر يف جوازه ذاتاً
وصحيـح عـيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن املاشـية تكـون للرجل، 
فيمـوت بعضهـا، يصلـح له بيع جلودهـا ودباغها ولبسـها؟ قال: ال. وال لبسـها فال 
يصـل فيهـا»(٣). فإنه ظاهر يف جواز اللبس مـن دون صالة، وأن املنهي عنه هو اللبس 

مع الصالة، دفعاً لتوهم مطهرية الدبغ للميتة. 
ومعترب زرارة: «سـألت أبا عبد اهللاA عن جلد اخلنزير جيعل دلواً يسـتقى به 
املـاء. قال: ال بأس»(٤)، ومعترب برد االسـكاف الوارد يف العمل بشـعر اخلنزير، وفيه: 
«فـام كان له دسـم فال تعملوا به، وما مل يكن له دسـم فاعملوا بـه»(٥)، ومعتربه اآلخر 

. وخرب سليامن االسكاف(٦) الواردين فيه أيضاً
وخـرب قاسـم الصيقل: «كتبـت إىل الرضاA: إين أعمل أغامد السـيوف من 
: اختذ ثوباً لصالتك»(٧). وقريب  جلـود امليتة، فتصيب ثيايب، فأصيل فيها؟ فكتـب إيلّ

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦ وذيله.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٠ من أبواب الذبائح حديث:٢.  

(٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٦.  
(٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٤ من أبواب املاء املطلق حديث:١٦.  

(٥) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٦٥ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢.  
(٦) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٦٥ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١، ٣.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب النجاسات حديث:١. 
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منه اخلرب عنه وعن ولده(١).
وصحيح عيل الواسـطي: «دخلت اجلويرية ـ وكانت حتت عيسى بن موسى ـ 
عىل أيب عبد اهللاA، وكانت صاحلة، فقالت: إين أتطيب لزوجي، فيجعل يف املشطة 

التي أمتشط هبا اخلمر، وأجعله يف رأيس. قال: ال بأس»(٢).
ومعتـرب عـيل بـن أيب محـزة عـىل أيب عبـد اهللاA يف الكيمخـت «قـال: ومـا 
الكيمخت؟ قال: جلود دواب، منه ما يكون ذكياً، ومنه ما يكون ميتة. قال: ما علمت 
أنـه ميتة فـال تصل فيه»(٣). وقريب منه موثق سـامعة(٤). لظهورمها يف اختصاص املنع 

عن لبس امليتة بالصالة. 
وخـرب وهب عـن اإلمام الصادقA عـن أبيه عن جده عـن عيلA: «أنه 

كان ال ير بأساً أن يطرح يف املزارع العذرة»(٥). وقد يعثر املتتبع عىل غري ذلك. 
 :Aبـل قد يسـتفاد املفروغية عنه مـن مثل صحيح عيل بن جعفـر عن أخيه
سألته عن النضوح جيعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصيل وهو عىل رأسها؟ قال: ال 
حتى تغتسـل منه»(٦)، وصحيح زرارة عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن احلبل يكون 
من شـعر اخلنزير يستقي به املاء من البئر، هل يتوضأ من ذلك املاء؟ قال: ال بأس»(٧). 
وقريب منه موثق ولده احلسني(٨). ألن السؤال فيها عن الصالة يف النضوح، والوضوء 
من املاء، قد يظهر يف املفروغية عن جواز صنع النضوح ووضعه يف الرأس، واسـتقاء 

املاء باحلبل املذكور. فالحظ.
مضافـاً إىل مـا ورد يف املائع املتنجس، الـذي قد يظهر منهم مسـاواته للنجس 
يف احلكم، لكونه غري قابل للتطهري، كالنصوص الكثرية املتضمنة األمر باالسـتصباح 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:٤، ١٢.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٩ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١، ٣.

(٧) ، (٨) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٤ من أبواب املاء املطلق حديث:٢، ٣.
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بالزيت والسمن املتنجسني(١).
هـذا وعن ظاهر مجاعة ورصيح آخرين حرمة االنتفاع بأعيان النجاسـة مطلقاً 
إال مـا خـرج بدليل. وقد يلحق هبا ما ال يقبل التطهري من املتنجسـات. وظاهر مفتاح 

الكرامة واجلواهر القول بذلك أو امليل إليه.
قـال يف اجلواهر: «بل ربام ظهر من مالحظة كالمهم يف الدهن النجس اإلمجاع 
عـىل عدم جواز االنتفاع به، بل يف املحكي عن رشح اإلرشـاد للفخـر وتنقيح املقداد 
ذلـك، حيـث قاال: إنام حيـرم بيعها ألنه حمرمـة االنتفاع، وكل حمـرم االنتفاع ال يصح 

.«... بيعه. أما الصغر فإمجاعية. بل لعل ذلك ظاهر الغنية أيضاً
وقد يستدل لهـ  بعد اإلمجاع املدعىـ  بإطالق قوله تعاىل: ﴿والرجز فاهجر﴾(٢)، 
بنـاء عىل أن الرجز النجس. ألن االنتفاع باليشء ال يناسـب هجـره. وكذا قوله تعاىل 
يف اخلمر: ﴿رجس من عمل الشـيطان فاجتنبوه﴾(٣). ألن مقتىض التفريع كون منشـأ 

االجتناب عن اخلمر كونه رجساً نجساً، فيدل عىل وجوب اجتناب كل نجس. 
وبقولـه تعـاىل: ﴿حرمت عليكم امليتـة والدم وحلم اخلنزيـر﴾(٤). بدعو: أن 
إطالق نسـبة التحريـم لألعيان يقتيض حرمة مجيع االنتفاعـات هبا. وهو وإن اختص 
باألمـور املذكـورة يف اآلية الرشيفـة، إال أنه يمكـن التعدي جلميع النجاسـات بعدم 

الفصل أو بفهم عدم اخلصوصية.
وبقولـهA يف روايـة حتف العقول بعـد احلكم بحرمة بيـع النجس بأنواعه: 
«ألن ذلـك كله منهي عن أكله ورشبه ولبسـه وملكه وإمسـاكه والتقلب فيه، فجميع 

تقلبه يف ذلك حرام»(٥).

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٣ من أبواب ما يكتسب به، وج:١٦ باب:٤٣ من أبواب األطعمة املحرمة.  
(٢) سورة املدثر اآلية:٥. 

(٣) ، (٤) سورة املائدة، اآلية:٩٠، ٣.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.  
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لكـن ال جمـال لدعـو اإلمجاع بعـد عدم حترير املسـألة هبذا الوجـه يف كلامت 
القدماء وقد تعرض شـيخنا األعظم يف مكاسـبه لوجه اإلشـكال يف اسـتفادة اإلمجاع 
منهـا. وما تقدم عن الفخر واملقداد ال يناسـب ما تقدم مـن النصوص املتضمنة جواز 
االسـتصباح بالدهن النجس التي ذكرها القدماء من أهل احلديث واالسـتدالل، وال 
يتضح منهم هجرها، بل املعروف منهم العمل عليها، بل لعل اإلمجاع منهم عىل ذلك.

عىل أنه لو متت دعو اإلمجاع منهم ففي هنوضها باالسـتدالل إشكال، لقرب 
ابتنائها عىل فهمهم ذلك من بعض األدلة التي اسـتوضحوا اإلمجاع عىل قبوهلا وعدم 

ردها، ملا هو املعلوم من كثرة اضطراهبم يف دعاو اإلمجاع.
وأمـا اآليـة األوىل فهـي ال تنهـض باالسـتدالل، ألن الرجـز هـو اخلبيث، ال 
النجـس الرشعـي الذي هو حمل الـكالم، ولذا فـرسه بعضهم هبجر عبـادة األصنام، 
وآخـرون باملعـايص، وثالث بالفعل القبيـح واخللق الذميم... إىل غـري ذلك. ومثلها 
اآلية الثانية، كام يظهر مما تقدم يف االسـتدالل عىل نجاسـة اخلمر عند سـوقها مرجحاً 

لنصوص النجاسة. 
عىل أنه لو تم االستدالل هبام ملا نحن فيه لزم حرمة االنتفاع باملتنجس حتى لو 

أمكن تطهريه، والتزام التخصيص فيهام يف ذلك قد يأباه لساهنام. 
وأما اآلية الثالثة فهي قارصة عن إفادة املدعى، ألن إطالق النهي عن األعيان 

ظاهر يف النهي عام يقصد نوعاً منها، وهو األكل يف املقام. 
وأما رواية حتف العقول فهي ضعيفة باإلرسـال مضطربة املتن، حتى اسـتظهر 
بعضهم أهنا منقولة باملعنى. مع أن مقتضاها العموم للمتنجس وإن أمكن تطهريه، وال 
يظـن بأحد البناء عىل ذلك، بحيث حيتاج جواز االسـتعامل فيـه للدليل املخرج عنها. 
ومـن ثـم ال جمال لالسـتدالل هبا خصوصاً يف قبال ما سـبق من السـرية والنصوص. 
ويأيت الكالم يف احلكم املذكور يف املسـألة اخلامسـة من مقدمات التجارة إن شـاء اهللا 

تعاىل.
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(١) بال خالف يعتد به، كام يف اجلواهر، ويف التذكرة: «يشرتط يف املعقود عليه 
 .« الطهـارة األصلية... فلو باع نجس العني ـ كاخلمر وامليتة واخلنزير ـ مل يصح إمجاعاً
: «ال جيوز بيع الرسجني النجس إمجاعاً منا». وقد ادعي اإلمجاع عىل حرمة  وفيـه أيضاً
بيـع كثري من النجاسـات ـ كاخلمر والفقاع وامليتة والـدم وغريها ـ بنحو قد يظهر منه 

اإلمجاع عىل الكلية املذكورة، عداماً استثني ككلب الصيد.
وقد يسـتدل له بعد اإلمجاع املذكور بقولـه تعاىل: ﴿والرجز فاهجر﴾(١) وقوله 
عـز وجل يف حتريم اخلمر: ﴿رجس من عمل الشـيطان فاجتنبـوه﴾(٢) بناء عىل الرجز 
والرجـس فيهـام النجس. بدعـو: أن البيع ينـايف اهلجر واالجتنـاب. وبرواية حتف 
العقول املتقدمة. وبالنبوي املشـهور: «إن اهللا إذا حرم شـيئاً حرم ثمنه». وبالنصوص 
الكثـرية الناهية عن بيـع اخلمر والكلب واخلنزير وامليتة، بإلغـاء خصوصية مواردها، 

بحيث يستفاد منها عموم حرمة بيع النجس، أو بعدم الفصل.
ويندفع بأن اإلمجاع مل يثبت بنحو يعتد به يف اخلروج عن عمومات الصحة، إذ 
التأمل يف كلامهتم يكشف عن أن املنشأ حلرمة بيعه حرمة االنتفاع به مطلقاً أو االنتفاع 
الظاهـر، كـام علـل بذلك يف كلامت غري واحـد مثل ما تقدم عن الفخـر واملقداد، ويف 
الغنيـة بعد أن اشـرتط يف املعوضني ثبـوت املنفعة املباحة قال: «وقيدنـا بكوهنا مباحة 
حتفظـاً من املنافع املحرمـة. ويدخل يف ذلك كل نجس ال يمكن تطهريه إال ما أخرجه 
الدليل من بيع الكلب املعلم للصيد والزيت النجس لالسـتصباح حتت السـامء، وهو 

إمجاع الطائفة».
ويشـهد بذلك استثناء كثري من النجاسات التي ينتفع هبا منفعة حمللة مقصودة 

(١) سورة املدثر، اآلية: ٥.
(٢) سورة املائدة، اآلية:٩٠. 

(مسألة٤٢): ال جيوز بيع األعيان النجسة(١)
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عنـد بعضهـم واختالفهـم فيه الختالفهم يف حليـة االنتفاع أو يف كونـه مقصوداً، كام 
يظهر بمراجعة مفتاح الكرامة. 

عىل أنه يصعب جداً استفادة إمجاع تعبدي منهم يف املقام، بل من القريب ابتناء 
اإلمجاع املدعى عىل فهمهم ذلك من األدلة بتكلفات ومقدمات مطوية، كام هو احلال 
يف كثري من اإلمجاعات عىل كربيات قد تكون متصيدة من األدلة من دون أن تتضمنها 
النصوص بعمومها، فإنه يصعب جداً الوثوق هبا، فضالً عن العلم الذي عليه املعول 

يف األدلة اللبية. 
وأمـا اآليتـان الكريمتان فيظهر احلال فيهام مما تقدم يف املسـألة السـابقة من أن 
املراد بالرجز معنى غري النجاسة الرشعية التي هي حمل الكالم، وأن مقتضامها العموم 

للمتنجس. فراجع.
كـام يظهر ممـا تقدم وهن االسـتدالل برواية حتف العقول. والسـيام بمالحظة 
ابتنـاء حرمة البيع فيهـا عىل حرمة مجيع وجوه الترصف الذي سـبق عدم امكان البناء 
عليه. مضافاً إىل ما تضمنه صدرها من جواز بيع كل يشء يكون فيه الصالح من جهة 

من اجلهات.
 ، وأما النبوي فضعفه مانع من االسـتدالل به، ألنه مل يذكر يف كتبنا إال مرسـالً
ومل يـرد مسـنداً إال يف كتب العامة وبطرقهم. مـع أن املحكي روايته يف كتبهم املعتمدة 
هكـذا: «إن اهللا إذا حـرم عـىل قوم أكل يشء حـرم ثمنه» وال جمال للبنـاء عىل العموم 
املذكـور، إذ ال إشـكال يف جـواز بيـع كثري ممـا حيرم أكلـه كالدهن املتنجـس والطيور 
املحرمة األكل والطني وغريها. فالبد من محله عىل أن يكون األكل هو املقصود نوعاً 
مـن االنتفاعات به، كالشـحوم ونحوها، فال جمال للتعدي لغـريه، فضالً عن التعدي 
لـكل نجس. ومل يرد بالوجه األول إال يف بعض املواضع من مسـند أمحد، وحينئذ من 
الظاهر أنه ال جمال حلمله عىل خصوص ما حرم منه كل يشء، لعدم وجود ذلك، وال 
عىل كل ما حيرم منه يشء من االنتفاعات ولو كان نادراً، ألنه خالف الظاهر منه عرفاً 
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والستلزامه كثرة التخصيص املستهجن، بل الظاهر محله عىل ما حيرم االنتفاع الظاهر 
. منه، وهو ال يستلزم حرمة بيع األعيان النجسة مطلقاً

وأمـا النصـوص الناهيـة عن بيع بعـض األعيان النجسـة ـ كاخلمـر واخلنزير 
وغريمهـا ـ فهـي خمتصـة بمواردها، وال جمال السـتفادة الكليـة املذكورة منهـا بإلغاء 
خصوصية مواردها. والسـيام مع اسـتثنائهم مـن الكلية املذكـورة ـ تبعاً للنصوص ـ 
بيـع امليتة املختلطة باملذكى عىل من يسـتحل أكل امليتة، وبيع كلب الصيد، وبيع العبد 
الكافر مع نجاسته عند املشهور، وليس إحلاق بقية النجاسات باملستثنى منه بأوىل من 

إحلاقها باملستثنى.
وأشـكل من ذلك تتميم االستدالل هبا بعدم الفصل. لعدم وضوح قيام إمجاع 
تعبدي عىل املالزمة، وليس إال إلمجاع املدعى عىل عموم املنع الذي سبق عدم هنوضه 
باالسـتدالل يف املقـام. ومن ثـم ال جمال للخروج عـن عموم نفوذ العقـود والتجارة 
وغريهـا، بل يتعـني االقتصار عىل خصوص مـا دل الدليل عىل حرمـة بيعه ختصيصاً 

لألدلة املذكورة.
ومتام الكالم يف ذلك يف مبحث املكاسب املحرمة.

(١) مـن الظاهـر اشـرتاك األعيـان املتنجسـة مع النجسـة يف مجلة مـن األدلة 
املتقدمة. ومن ثم عمم غري واحد حرمة البيع لكل ما ال يقبل التطهري من النجاسات، 
وأطلـق يف الرشايـع حرمـة بيع املائـع النجس عـدا األدهان. لكن لو بنـي عىل العمل 

بعموم األدلة املذكورة لزم العموم لكل متنجس وإن أمكن تطهريه. 
وكأن منشـأ ختصيص سـيدنا املصنـفP وغـريه احلرمة باألعيان النجسـة 
أن العمـدة يف دليـل املنـع بنظرهم هـو اإلمجاع، واملتيقـن منه أعيان النجاسـات دون 
املتنجسـات وإن تعذر تطهريها. والسـيام بمالحظة النصوص املسـتفيضة التي أرشنا 

وجيـوز بيـع األعيـان املتنجسـة(١) إذا كان هلـا منفعـة حمللة معتـد هبا عند 
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إليهـا، الدالة عـىل جواز بيع الدهن املتنجس التي عولوا عليها يف اجلملة. لكن عرفت 
عـدم هنـوض اإلمجاع باالسـتدالل حتـى يف النجاسـات، فال هيـم حتقيـق عمومه أو 

خصوصه.
(١) كام هو احلال يف غري املتنجسات، عىل ما يذكر يف مباحث املكاسب املحرمة.
(٢) يظهـر املفروغيـة عن احلكـم املذكور ممـا يف املفاتيح من عـدم اخلالف يف 
وجوب إزالة النجاسة عن املساجد، لوضوح أن وجوب التطهري إنام هو لعدم مناسبة 
املسـجد للنجاسـة املقتيض للمنع من تنجيسه، كام تسـتفاد املفروغية أيضاً مما رصح به 
مجاعة من وجوب تطهري البدن والثياب لدخول املسـاجد، وإن قرصه بعضهم عىل ما 

إذا كانت النجاسة متعدية.
بـل يف اخلـالف يف مسـألة حرمة دخول املـرشك للمسـاجد: «ال خالف يف أن 
املسـاجد جيب أن جتنب النجاسـات». وقريب منه عن كشـف احلـق، ويف الرسائر يف 
أواخر الكالم يف غسـل امليت: «وال خالف أيضاً بني األمة كافة أن املسـاجد جيب أن 
تنزه وجتنب النجاسات العينيات»... إىل غري ذلك من كلامهتم التي ال يبقى بمالحظتها 

شك يف اإلمجاع عىل حرمة تنجيس املسجد.
وقد يستدل عليه ـ مع ذلك ـ بأمور:

األول: قولـه تعـاىل: ﴿وإنـام املرشكـون نجس فال يقربوا املسـجد احلـرام بعد 
عامهم هذا﴾(١)، بناء عىل أن املراد بالنجس ما هو حمل الكالم، وهو املتصف بالنجاسة 
اخلبثيـة، فإن مقتىض تفريع النهي عن قرب املرشكني للمسـجد احلرام عىل نجاسـتهم 

(١) سورة التوبة، اآلية:٢٨. 

العقـالء عىل نحو يبذل بإزائها املال، وإال فال جيوز بيعها وإن كان هلا منفعة
حمللة جزئية(١).

(مسألة٤٣): حيرم تنجيس املساجد(٢)
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كون النجاسـة علة النهي، فيكون مقتىض عموم التعليل النهي عن قرب كل نجاسـة، 
وحرمة دخوهلا املسـجد، وهو يقتيض حرمة التنجيـس باألولوية القطعية، بل العرفية 
الراجعة لظهور الدليل نفسه يف العموم. وهو وإن كان خمتصاً باملسجد احلرام، إال أنه 

يتمم بعدم الفصل املحكي واملحصل بني املسجد احلرام وغريه، كام يف اجلواهر.
ويشـكل بام سبق عند الكالم يف نجاسة الكافر من عدم وضوح ظهور النجس 
يف اآلية يف النجاسـة اخلبثية التي حمل الكالم. فراجع. مضافاً إىل أن املفرع عىل نجاسة 
املرشكـني ليـس هو النهي عن قرهبم للمسـجد احلرام مطلقاً، بـل النهي عن قرهبم يف 
العام الثاين، ومن الظاهر أن حرمة إدخال النجاسـة للمسـجد وتنجيسـه مل يرشع عىل 
هذا النحو، بل لو رشع لكان ترشيعه عىل نحو اإلطالق، فاحلكم املذكور حكم سيايس 

خاص بمورده ال جمال للتعدي عنه لكل نجس باملعنى الذي هو حمل الكالم. 
ـس بالفتح مصـدراً ال وصفـاً بمعنـى النجس  والسـيام مـع قـرب كـون النجَ
بالكـرس، ويكون إطالقه عىل املرشكني مبالغة يف نجاسـتهم، فاملفرع عليه ليس مطلق 
النجاسـة، بـل النجاسـة بمرتبة خاصة تناسـب املبالغـة املذكورة، وال جمـال مع ذلك 
للتعـدي لـكل نجس، خصوصاً بمالحظة ما يأيت من عدم اإلشـكال يف جواز إدخال 
 . النجس للمسجد يف اجلملة، مع إباء لسان التعليل يف اآلية عن التخصيص ارتكازاً

ومـن القريـب جـداً أن يكـون احلكـم املذكور مسـاوقاً ملـا ورد من نـداء أمري 
املؤمنـنيA ملا بعثه النبي8 بسـورة براءة بأنه ال حيج بعـد العام مرشك، وهو 

. أجنبي عام نحن فيه جداً
الثـاين: قوله تعـاىل: ﴿وعهدنا إىل إبراهيم وإسـامعيل أن طهـرا بيتي للطائفني 
والعاكفني والركع السـجود﴾(١)، وقوله عز وجل خماطباً إبراهيمA: ﴿وطهر بيتي 

للطائفين والقائمين والركع السجود﴾(٢).
(١) سورة البقرة، اآلية:١٢٥.

(٢) سورة احلج، اآلية:٢٦.



الكالم يف حرمة تنجيس املساجد .................................................................. ١١٩

: أنـه مل يتضح كون املـراد بالتطهري هو التطهري مـن اخلبث الذي هو  وفيـه أوالً
حمـل الكالم، لعدم وضوح شـيوع االسـتعامل فيه يف رشيعة إبراهيـمA بل قد يراد 
به التطهري من رجس األوثان أو من املرشكني، كام روي مرسـالً عن الصادقA يف 

تفسري عيل بن إبراهيم. 
: أهنـام خمتصان بالبيت وهـو الكعبة الرشيفة، ومـن املمكن اختصاصها  وثانيـاً

بمزيد التعظيم عن املسجد احلرام، فضالً عن بقية املساجد. 
: أن ظاهرمهـا األمـر بتطهـري البيـت من أجل مـن يعرتيه مـن الطائفني  وثالثـاً
وغريهم، ترشيفاً وتكريامً هلم، أو لتجنب تنجسـهم بالنجاسـة املتعدية، أو لغري ذلك، 

وال ظهور هلام يف األمر بتطهري البيت لذاته نفسياً، كام هو املدعى يف املقام.
الثالث: النبوي املذكور يف كتب الفقهاء: «جنبوا مساجدكم النجاسة»(١).

لكنـه ال ينهض باالسـتدالل بعد ضعف سـنده وعدم وضـوح انجباره بعمل 
األصحاب لعدم وروده يف كتب احلديث املعول عليها عندهم، وذكره يف كتب الفقهاء 
قد يكون لتأييد احلكم املذكور واالسـتئناس له بالسـنة بعد املفروغية عنه بينهم، وإال 
فمـن البعيد جداً اعتامدهم عىل مثل هذه املراسـيل يف الفتو باحلكم الرشعي. وجمرد 
موافقته لفتو املشـهور ال تكفي يف انجبار ضعف سـنده ما مل يرجع العتامدهم عليه. 
عىل أن املسـاجد فيه قد حتمل عىل مسـجد اجلبهة، أو مجيع أعضاء السـجود، نظري ما 

ورد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿وأن املساجد هللا﴾(٢).
الرابع: صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن الدابة تبول فتصيب 
 :بوهلا املسجد أو حائطه أيصىل فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فال بأس»(٣). بدعو
ظهـوره يف مفروغيـة السـائل عن وجوب إزالة النجاسـة، وإنام تـردد يف فورية ذلك، 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٤ من أبواب أحكام املساجد كتاب الصالة حديث:٢.  
(٢) سورة اجلن، اآلية: ١٨، وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٤ من أبواب حد الرسقة حديث:٥.  

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب النجاسات حديث:١٨.  
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بحيـث جيـب تقديمها عـىل الصالة، وقد أقـره اإلمامA عىل ذلـك، ومل يردعه عن 
اعتقاده الوجوب.

وفيه: أنه مل يتضح من السـؤال مفروغية السـائل عن وجوب إزالة النجاسـة، 
لعـدم وضوح بنائه عىل نجاسـة أبوال الدواب وإن دلـت عليها بعض النصوص، كام 
سـبق يف حملـه. بل هو ال يناسـب التفصيل بني اجلفاف وعدمه، لعـدم الفرق بينهام يف 
وجوب إزالة النجاسـة عن املسـجد عندهم، بل قد يكون السـؤال بلحاظ اسـتقذار 
البول، املقتىض لتنزيه املسـجد عنه بغسـله منه. ويرجع التفصيـل بني اجلفاف وعدمه 

للفرق بينهام يف حصول اإلهانة للمسجد وعدمها. 
أو بلحـاظ احتـامل نجاسـة البول، املقتضيـة المتناع الصـالة يف موضعه أو يف 
موضـع يسـتلزم مماسـته. ويرجـع التفصيل بـني اجلفاف وعدمـه للردع عـن احتامل 
نجاسـته، وأنـه ال حمـذور يف الصالة إال التقـذر بمالقاة البـول والتلوث بـه الذي ال 

يتحقق مع جفافه. 
ولعل الثاين أظهر، بلحاظ أنه ظاهر يف السـؤال عن صحة الصالة يف املسـجد 
قبل الغسل وجوازها وضعاً، ال عن وجوب املبادرة للغسل تكليفاً مع قطع النظر عن 
الصـالة يف املسـجد، كام هو احلـال يف حق من ال يريد الصـالة أو يريد الصالة يف غري 

املسجد. 
وأما احتامل رجوع السؤال للرتجيح بني املستحبني، ومها املبادرة لغسل البول، 
واملبـادرة للصالة من دون نظر لوجوب إزالة النجاسـة أو وجـوب املبادرة إليها، كام 

.Pذكره بعض مشاخينا
فهـو خمالـف لظاهـر الصحيـح، ألن املنرصف مـن السـؤال هو السـؤال عن 
الرتخيـص يف الصـالة قبل غسـل البـول، يف مقابل املنـع منها، ال يف مقابـل رجحان 

تأخريها واستحبابه.
اخلامـس: النصوص الكثرية املتضمنة جواز اختاذ الكنيف مسـجداً بعد تنظيفه 
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وطمه بالرتاب، معلالً يف مجلة منها بأن الرتاب يطهره(١). لداللتها عىل عدم جواز اختاذ 
األرض املتنجسـة مسـجداً قبل التنظيف والطم بالرتاب، ملنافاة النجاسة للمسجدية، 

املستلزمة حلرمة تنجيس املسجد ووجوب تطهريه لو تنجس.
وفيـه: أن مجلة من النصوص املذكورة وإن اشـتملت عىل عنوان التنظيف، إال 
أن الظاهر منه التنظيف بإزالة عني النجاسـة، ال بالغسـل املطهر، ولذا نسـب يف مجلة 
منهـا التطهري للـرتاب، بل ظاهر بعضها أو رصحيه عدم وجوب إزالة عني النجاسـة، 

وأنه يكفي وضع الرتاب عليها، ألن تنظيف املكان وتطهريه يكون بذلك.
كصحيـح احللبي يف حديث: «أنه قال أليب عبد اهللاA: فيصلح املكان الذي 
ـاً زمانـاً أن ينظف ويتخذ مسـجداً؟ فقـال: نعم إذا ألقي عليـه من الرتاب ما  كان حشّ
يواريـه، فإن ذلك ينظفه ويطهره»(٢)، وموثق مسـعدة بن صدقة عنهA: «أنه سـئل 
أيصلح مكان حشّ أن يتخذ مسجداً؟ فقال: إذا ألقي عليه من الرتاب ما يواري ذلك 

ويقطع رحيه فال بأس، وذلك ألن [أن خ.ل] الرتاب يطهره. وبه مضت السنة»(٣).
ومن الظاهر أنه ال يراد بتطهري الرتاب للمكان ـ مع وجود عني النجاسة فيه أو 
رفعها ـ مطهريته من اخلبث الذي نحن بصدده، بل ما يساوق رفع االستقذار وذهاب 

الرائحة، ولزوم ذلك قد يكون لتجنب هتك املسجد، وهو أجنبي عام نحن بصدده.
وأما ما يظهر من بعض مشـاخيناP من داللـة النصوص املذكورة عىل لزوم 
طهـارة ظاهـر املسـجد. فهـو مندفع بـأن ذلك ال يناسـب تعليـل لزوم إلقـاء الرتاب 
بمطهريتـه، الظاهر يف لزوم التطهـري للباطن النجس، لكن باملعنى املتقدم من الطهارة 
الذي حيصل حتى مع نجاسـة الرتاب امللقـى عليها، كام هو مقتىض إطالق النصوص 

 . املذكورة أيضاً
نعـم لو تضمنـت النصوص املذكورة لزوم إلقاء الرتاب الطاهر عىل النجاسـة 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:١١ من أبواب أحكام املساجد.  
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:١١ من أبواب أحكام املساجد حديث:١، ٥.
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من دون تعليل بمطهريته للمكان كان ملا ذكره وجه. 
ومـن ثـم ال تنهض النصوص املذكـورة بإثبات وجوب طهارة ظاهر املسـجد 

باملعنى الذي هو حمل الكالم، فضالً عن باطنه.
السـادس: صحيـح احللبـي: «نزلنـا يف مـكان بيننـا وبني املسـجد زقـاق قذر 
فدخلـت عىل أيب عبد اهللاA فقـال: أين نزلتم؟ فقلت نزلنـا يف دار فالن، فقال: إن 
بينكم وبني املسـجد زقاقاً قذراً، أو قلنا له: إن بيننا وبني املسـجد زقاقاً قذراً، فقال: ال 
...»(١). وقريب منـه صحيحه اآلخر ويف ذيله:  بـأس، إن األرض تطهـر بعضها بعضاً
«قلت: فأطأ عىل الروث الرطب. قال: ال بأس. أنا واهللا ربام وطئت عليه ثم أصيل وال 
أغسـله»(٢). بدعو ظهورمها يف املفروغية عن حرمة تنجيس املسجد، ولذا استدعى 

احلال السؤال عن الدخول للمسجد بعد تنجس الرجل بامليش يف الزقاق املذكور.
وفيـه: أنـه ال قرينـة عىل كون منشـأ السـؤال هو حمـذور تنجيس املسـجد، بل 
لعله منشـأه هو حمذور الصالة مع نجاسـة الرجل، كام هو املناسـب للجواب بطهارة 
القـدم بامليش التي رشط يف الصالة، ال بجفاف القدم الذي هو يكفي يف عدم تنجيس 
املسـجد. بل ذلك كالرصيح من ذيل الصحيح الثـاين املتقدم، حيث نبهA إىل عدم 

مانعية مالقاة الروث الرطب من الصالة، ال من دخول املسجد.
السـابع: صحيـح معاوية بن عامر عـن أيب عبد اهللاA يف املسـتحاضة: «فإذا 
جـازت أيامهـا ورأت الـدم يثقـب الكرسـف اغتسـلت للظهر والعـرص... وحتتيش 
وتسـتثفر وال حتنـي [حتيى]، وتضم فخذهيا يف املسـجد وسـائر جسـدها خارج. وال 
يأتيهـا بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم ال يثقب الكرسـف توضأت ودخلت املسـجد 

وصلت كل صالة بوضوء»(٣).
حيث ادعى يف املدارك واحلدائق أنه يلوح من ذيله عدم جواز إدخال النجاسة 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٣٢ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٩.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١. 
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املتعدية. وكأنه لالقتصار فيه يف دخول املسـجد مـن دون حتفظ عىل صورة عدم ثقب 
الدم الكرسف واألمن من تلويث املسجد به.

وفيـه: أن التحفظ يف صورة ثقب الدم الكرسـف قد يكـون من أجل الصالة، 
جتنبـاً لزيـادة احلدث والنجاسـة فيها، ال من أجل املسـجد وتلويثـه، وإال فثقب الدم 
الكرسـف ال يسـتلزم تلوث املسـجد به مع امكان التحفظ منه باالسـتثفار ونحوه مما 

جيب من أجل الصالة.
 Aالثامـن: حديـث عبد اهللا بـن ميمون القداح عن جعفر بـن حممد عن أبيه
قـال: «قـال النبي8: تعاهدوا نعالكـم عند أبواب املسـجد»(١)، ونحوه أوعينه 
مرسـل مـكارم األخالق(٢). فإن تعاهد النعل إنام هو لالحتيـاط والتحفظ من إدخال 
النجاسـة للمسـجد، بلحاظ حرمة إدخاهلا، أو حرمة تنجيس املسجد هبا املرتتب عىل 

اإلدخال. 
وفيه: أنه بعد أن مل يكن التعاهد للنعل واجباً، بل مستحباً، فكام يمكن أن يكون 
اسـتحبابه بلحاظ حسـن االحتيـاط بالفحص حتفظاً مـن احتامل إدخال النجاسـة أو 
التنجيس للمسجد املحرم مطلقاً عندهم يمكن أن يكون حتفظاً من احتامل خصوص 
التلويث املوجب هلتك املسجد الذي ال إشكال يف حتريمه، أو من احتامل تقذر املسجد 

. ولو بغري النجاسة ـ كالروث الطاهر ـ املرجوح من دون أن يكون حمرماً
ومـن ثـم كان الظاهر انحصـار الدليل عـىل حرمة تنجيس املسـجد ووجوب 
تطهريه باإلمجاع املشار إليه آنفاً، كام اعرتف به يف احلدائق وإن كان ظاهره عدم التعويل 
عليه. وهو كاف يف مثل هذه املسـألة الشـايعة االبتالء، حيث يمتنع عادة خفاء احلكم 

فيها عىل األصحاب وخطئهم فيها.
اللهـم إال أن يقال: مل يتضح من اإلمجـاع كون حرمة التنجيس تعبدية عندهم، 
بـل لعلهـا بلحـاظ لـزوم اهلتـك والتوهـني للمسـجد للبنـاء عـىل أن التنجيس هتك 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٤ من أبواب أحكام املساجد حديث:١، ٣.
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للمسـجد وتوهني له مطلقاً ولو بنظر الشارع األقدس الذي تكون النجاسة عنده من 
سنخ القذارة عند العرف، فكام يكون تقذير املسجد هتكاً له عرفاً يكون تنجيسه هتكاً 
. كام يناسبه تعميم مجاعة منهم احلكم لكل ما حيرم توهينه وهتكه، كالرضائح  له رشعاً

املقدسة واملصحف الرشيف والرتبة احلسينية. 
وحيـث مل يثبـت ذلك عندناـ  ألن التوهني املعلوم التحريم أمر عريف، مل يتضح 
من الشارع األقدس الترصف فيه، بحيث يرجع احلكم منه بالنجاسة للحكم بحصول 

التوهني هبا رشعاً ـ أشكل التعويل عىل اإلمجاع املذكور. 
عـىل أن عـدم احتامل خطأ أهل الفتـو يف مثل هذه الكرب الشـايعة االبتالء 
ال ينـايف احتامل اخلطأ منهم يف صياغتهـا وحتديدها، بعد عدم تضمن األدلة النقلية هلا 
بحدودها املذكورة، ليتضح من تعويلهم عىل تلك األدلة جرهيم عىل مفادها بحدوده، 

وإنام استفيدت من أهل الفتو بمالحظة جمموع كلامهتم.
حيـث يتوجه حينئذ احتـامل اضطراب األمر عليهم بسـبب أن كثرياً من أفراد 
النجاسة الشايعة من املستقذرات العرفية املوجبة هلتك املسجد املحرم ارتكازاً، وكثرياً 
منها ال يناسـب املسـجد بلحـاظ كونه معرضاً البتـالء املصلني ونحوهم بالنجاسـة، 
خصوصاً مع شـيوع السـجود منهم عىل أرض املسجد، حيث قد يكون ذلك مهيأ هلم 
نفسياً الستفادة احلكم املذكور من آية املرشكني، معتضداً ببقية النصوص املتقدمة، كام 
حصـل جلامعة كثرية منهم، حتـى منع مجع منهم إدخال النجس واملتنجس للمسـجد 

ولو مع عدم تعدي نجاستهام، بنحو ال يتضح املنشأ له لوال اآلية الرشيفة. 
وكيـف يمكن مع ذلك كشـف ترصحيات أهل الفتو املتقدمة إليها اإلشـارة 
عن البناء عىل الكرب املذكورة بحدودها ممن سبقهم من األصحاب الذين مل يتوجهوا 
لتحرير الفتاو، وإنام كانوا يقترصون عىل إثبات النصوص وتعرف آراؤهم منها، مع 

 .ما سبق من قصور اآلية والنصوص عن إفادة هذه الكرب
ومن هنا يشكل جداً التعويل عىل اإلمجاع يف إثبات الكرب عىل عمومها وعدم 
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قرصها عىل صورة لزوم هتك املسـجد وتوهينه. والسـيام مع مناسبة ذلك للنصوص 
الكثرية املشار إليها آنفاً املتضمنة جواز اختاذ الكنيف مسجداً، فإهنا وإن مل تصلح دليالً 
عـىل التقييد، المكان االقتصار فيها عىل موردها، وهو النجاسـة الباطنة السـابقة عىل 
املسجدية، إال أهنا مناسبة جداً ملا سبق. وإن كان اخلروج مع ذلك عن اإلمجاع املتقدم 

 . صعب جداً
نعم ملا كان املسـجد مـن األوقاف العامة وليس من املباحات األصلية أشـكل 
الترصف فيه بالتنجيس مع احتامل حتريمه وعدم مناسـبته للمسـجدية، لعدم وضوح 
السـلطنة عليه حينئذ، بل يكون الترصف املذكور تعدياً عرفاً وحمرماً ما مل يثبت جوازه 

رشعاً، أو يأذن به الويل لصالح املسجد.
وبعبارة أخر: ملا كان املسـجد قبل املسجدية مملوكاً ملالكه وال جيوز الترصف 
فيـه إال بأنـه فجواز الترصف فيه بعد وقف املالك له مسـجداً مبنـي عىل نفوذ الوقف 
ومالئمـة التـرصف للجهة املوقـوف عليها، فمع الشـك يف مالئمة التـرصف للجهة 
املوقوف عليها ال حيرز املسوغ له، بل حيرم ارتكازاً بعد احرتام املال ذاتاً، نظري ما تقدم 
يف املسـألة الثالثة من أحكام التخيل من حرمة الترصف يف الوقف ما مل حيرز دخوله يف 

 . اجلهة املوقوف عليها. فتأمل جيداً
لكـن ذلك بنفسـه ال يقتيض وجوب التطهـري كفائياً، لعدم كـون ترك التطهري 
. غاية األمر أنه قد جيب التطهري عىل من نجسه إلزالة أثر اعتدائه مع قدرته عليه  تعدياً

إذا مل يلزم منه اعتداء آخر عىل املسجد. فتأمل. 
هـذا وقد اسـتدل يف احلدائق جلواز تنجيس املسـجد بموثقة عـامر عن أيب عبد 
اهللاA: «سـألته عـن الدمـل يكون بالرجـل فينفجر وهو يف الصالة. قال: يمسـحه 
ويمسح يده باحلائط أو باألرض، وال يقطع الصالة»(١).   قال: «فإن إطالقها شامل ملا 

لو كانت الصالة يف املسجد، بل هو الغالب». 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب أحكام املساجد حديث:٨. 
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لكنه كام تر! لعدم ورودها لبيان جواز تنجيس احلائط، بل لبيان عدم احلاجة 
لقطـع الصالة من أجل مسـح ما ينزل من الدمل، أو عدم جـواز قطعها لذلك، لعدم 
منافاة املسح املذكور هلا، فال ينايف حرمة تنجيس احلائط لو كان مسجداً أو ملكاً للغري 
أو وقفـاً ال يناسـبه الترصف املذكور، وليسـت غلبة كونه مسـجداً بحـد متنع من محل 

الرواية عىل غريه بعد عدم اإلطالق فيها. 
عىل أنه مل يتضح مالزمة انفجار الدمل خلروج الدم ونجاسة القيح به، بل كثرياً 
مـا خيـرج منه القيح اخلالص، خصوصاً يف أول انفجاره من قبل نفسـه. فاالسـتدالل 

. املذكور موهون جداً
ثـم إن مقتىض إطـالق األصحاب عموم احلرمة لباطن املسـجد، ويف اجلواهر 
الترصيح بذلك، وأن ما تضمن جواز اختاذ الكنيف مسجداً خمتص بمورده. ومنع منه 
بعض مشـاخينا. عمالً باألصل بعد قصور أدلة احلرمة عن ذلك، لوضوح اختصاص 
اإلمجـاع واالرتـكاز بالظاهر وكذا مجلة مـن النصوص املتقدم االسـتدالل هبا، ومنها 
نصوص اختاذ الكنيف مسـجداً، وعن األردبييل البناء ألجل هذه النصوص عىل عدم 

اشرتاط الطهارة يف املسجد بحيث يكون التحت أيضاً طاهراً، وكذا الفوق.
لكـن ظهـر حال النصـوص مما تقـدم، وأما اإلمجـاع فيصعب جـداً البناء عىل 
اختصاصه بالظاهر بعد استدالل مجاعة من األصحاب بآية املرشكني والنبوي اللذين 
ال جمال لتوهم ذلك فيهام. كام يصعب التفكيك بني الباطن والظاهر ارتكازاً بعد البناء 
عـىل حرمة التنجيـس تعبداً مع قطع النظـر عن اهلتك وابتالء املصلني بالنجاسـة. بل 
يصعب جداً بالنظر لالرتكاز أن تتخذ يف املسـجد بالوعة للامء املتنجس إذا مل تشـتمل 

عىل عني النجاسة، فضالً عام إذا اشتمل عليها. 
وأشـكل من ذلـك جواز تنجيس الفوق الذي تقدم عـن األردبييل، فإنه منافٍ 
. إال أن يريد منه الفضاء األعىل من دون بناء، حيث تكون النجاسـة  للمرتكزات جداً
غـري متعدية بل يكون ظرفاً للنجاسـة ال غري، فإنه ال جمـال لدعو املنع من ذلك بناء 
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وه املفرط، بحيث ال  عىل ما يأيت من جواز إدخال النجاسـة للمسـجد. والسيام مع علّ
. فالحظ. يكون ملحقاً باملسجد عرفاً

(١) إلطـالق بعض األدلـة املتقدمة، ومنها آية املرشكني التي هي عمدة األدلة 
عندهP بعد اإلمجاع. 

لكـن استشـكل السـيد الطباطبائـيP يف العـروة الوثقى يف وجـوب إزالة 
النجاسة عن اجلانب اخلارجي من جدار املسجد وأقره عىل ذلك مجاعة من حمشيها.

وكأنـه خلروجه عن املتيقن من اإلمجاع الذي سـبق أنه عمـدة الدليل يف املقام، 
والسيام مع عدم وضوح استنكاره حسب ارتكازيات املترشعة. 

وأمـا إطالق اآلية الرشيفة ـ لو تم االسـتدالل هبا ـ فيشـكل متاميته بعد العلم 
بعدم إرادة املعنى احلقيقي من القرب فيها، إذ ال إشـكال يف جواز قرب املرشك فضالً 
عن غريه من النجاسـات من املسـاجد، بل التصاقه بحائطه مـن اخلارج وليس النهي 
عن القرب فيها إال كناية عن دخوله فيها. نعم تنجيس ظاهر املسـجد ليس كالتصاق 
. إال أن ذلك ال يكفي يف إحراز دخوله يف إطالق اآلية.  الكافر به من اخلارج ارتكازاً
عـىل أن من القريب عدم بناء املترشعة عىل التقيد فيه، ولو للغفلة عنه، بسـبب 
انكشـاف احلائـط مـن اجلانـب املذكور، وعـدم متيزه عـن حيطـان الـدور والبنايات 
املجاورة، ولو كان بناؤهم عىل التحفظ من تنجيسه الحتاج إىل عناية زائدة، ولو كان 
كذلـك لظهـر وبان. ومن ثـم كان الظاهر عدم حرمـة تنجيسـه. إال أن يكون بحيث 

يوجب هتك املسجد وتوهينه. فالحظ.
(٢) إن كان املـراد بـاآلالت مـا يدخـل يف البنـاء، مـن األخشـاب واألبواب 
ونحوها، فالكالم فيه يظهر مما سبق يف البناء. وإن كان املراد هبا ما هو خارج عن ذلك 

ـ كاملنرب ودوالب الكتب ونحومها ـ فالكالم فيها يظهر مما يأيت يف الفراش.

وبنائها(١) وسائر آالهتا(٢)، 
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(١) كـام نسـبهP لكثري. قـال: «ومل ينقل فيه خـالف» ويف اجلواهر: «بل قد 
تشـعر عبارة جممـع الربهان باإلمجـاع عليه». وقد يسـتدل له بآية املرشكـني، بناء عىل 
عمـوم النجاسـة فيها للمتنجـس. لكن استشـكلP فيه باملنع من العمـوم، ملا يأيت 
منـهP يف النجاسـة غـري املتعديـة من الفـرق بني النجـس واملتنجس. بل سـبق منّا 

اإلشكال يف أصل االستدالل باآلية الرشيفة يف املقام. 
ويف اجلواهر: «ولعله لتبعيتها للمسجد بإضافتها إليه، وحتقق حتقريه بتحقريها، 

كتعظيمه ما دامت فيه. والمكان صدق تلويث املسجد بتلويثها».
والكل كام تر! إذ التبعية موقوفة عىل إطالق يقتيض حرمة تنجيس املسـجد، 

لينظر يف استفادة حكمها منه تبعاً، وهو مفقود، كام يظهر مما سبق. 
وأمـا حتقـق حتقريه بتحقريها، فهـو موقوف عىل أن يكون مبنـى احلكم بحرمة 
التنجيس ووجوب التطهري لزوم حتقري السجود وهتكه، وقد سبق املنع من ذلك عند 

الكالم يف االستدالل باإلمجاع. 
وأما ما ذكره أخرياً من امكان صدق تلويث املسجد بتلويثها. ففيه: أنه لو أريد 
بـه صدقـه حقيقة، فهو مقطوع البطالن، ولو أريد به صدقـه جمازاً فهو ال ينفع. إال أن 
، وسبق الكالم فيه. يرجع إىل استفادته من دليله تبعاً، الذي سبق منه التعرض له أوالً
فالعمدة يف حرمة التنجيس ما سـبق يف املسـجد مـن أن الترصف يف الوقف ال 
جيوز من دون إحراز شمول الوقف للترصف املذكور، وحيث كان الوقف عىل املسجد 
راجعاً للرتخيص يف الترصف املناسـب للمسـجد، ومع الشك يف مناسبة التنجيس له 
يتعـني حرمتـه. وهـذا جيري يف مجيع ما وقف للمسـجد مـن أجل أن يكـون فيه، وال 

خيتص بالفراش.
لكن بعض مشاخيناP فصل بني مثل الفراش مما وقف للعبادة ومثل املنرب مما 

وكذلك فراشها(١)
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وقف لغري العبادة، فمنع من تنجيس األول، ألنه وقف للعبادة ال للتنجيس، ورخص 
يف الثاين، لعدم منافاته جلهة الوقف. 

ويشـكل بأنـه ليس يشء من ذلـك يوقف للتنجيـس، وإنام يوقـف ألن يكون 
يف املسـجد، وينتفـع به فيه، فـإن كان املعيار يف املنع منافاته لالنتفـاع املوقوف عليه يف 
املسـجد، فمن الظاهر أن املنايف للصالة رشعاً هو نجاسـة مسـجد اجلبهة، واالقتصار 
عىل ذلك يقتيض حرمة تنجيس موضع السـجود من الفراش إذا كان مما يسـجد عليه 

ـ كاحلصري ـ وكان معداً عند الناس للسجود. 
وإن بني عىل التعميم بلحاظ بناء الناس خارجاً عىل مسـاورة فراش املسـجد، 
وعـدم التوقي مـن مالقاته برطوبة، فوقفه النتفاع الواردين للمسـجد يقتيض املنع مما 
ينايف سـريهتم املذكورة. فهو جيري يف مجيع ما يوقف ألن يوضع يف املسـجد وينتفع به 

فيه، لعموم سرية الناس بالوجه املذكور للجميع. 
عـىل أنـه ال يعترب يف املنع منافاة الترصف للجهة املوقوف عليها، بل يكفي عدم 

إحراز عموم الوقف له وتضمنه للرتخيص فيه كام سبق. وذلك جيري يف اجلميع.
نعم هو ال يقتيض وجوب التطهري كام سـبق، خصوصاً يف حق غري من نجسه، 

وخصوصاً إذا كان وقفه بعد تنجيسه. 
وكأن الوجه الذي اعتمده سيدنا املصنفP يف العموم هو اإلمجاع الذي قد 

يثبت أو يعتضد بارتكازات املترشعة. 
لكن سـبق اإلشـكال يف االعتامد عىل اإلمجاع يف أصل احلكـم، فضالً عن هذه 
اخلصوصيـات التي مل ينبه هلا مجاعة كثرية. واالرتكاز قد يبتني عىل اختالط النجاسـة 
باهلتك، بسـبب فتو الفقهاء يف املقام، ومل يتضح كونه ارتكازاً مسـتقالً عن فتاواهم 
مسـتنداً للشـارع األقـدس، لينهض باحلجية. بـل اإلنصاف أن دعـو االرتكاز عىل 

العموم املذكور يف غاية اإلشكال. واهللا سبحانه العامل بحقيقة احلال.



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٩ ١٣٠

(١) بال إشـكال فيه بينهم، بحيث لو تم اإلمجـاع عىل حرمة التنجيس لتم عىل 
وجوب التطهري. وكذا احلال يف أكثر األدلة اللفظية املتقدمة، فإهنا تقتيض عدم مناسبة 
النجاسـة للمسـجد، فكام حيرم تنجيسـه جيب تطهريه لو تنجس. نعم ما سـبق منا من 
الوجه ال يقتيض وجوب التطهري يف غري مورد لزوم هتك املسـجد وإهانته، كام سـبق 

التعرض لذلك.
(٢) بال إشكال، حلرمة هتك املسجد إمجاعاً وارتكازاً بعد كونه من شعائر اهللا تعاىل.
(٣) كـام هو مقتىض إطـالق ما تقدم من اخلالف والرسائـر، وإطالق الرشايع 
 :والنافع واملعترب والتذكرة والقواعد واإلرشاد واملنتهى وحمكي غريها. بل يف الذكر

«قاله األصحاب... والظاهر أن املسألة إمجاعية».
ويستفاد أيضاً من إطالق مجاعة وجوب تطهري الثياب والبدن لدخول املساجد 
باألولويـة، ألنه إذا حـرم إدخال املتنجس حـرم إدخال عني النجاسـة باألولوية. بل 
قد يشـتمل الثوب والبدن املتنجسـني عىل عني النجاسة، فإذا حرم إدخاهلا مع تبعيتها 

. للطاهر حرم إدخاهلا مع استقالهلا باألولوية أيضاً
وكيـف كان فالوجـه فيـه ظاهر بنـاء عـىل متامية االسـتدالل باآليـة الرشيفة، 
. لكن  لوضـوح أن موردهـا ملا كان هو دخـول الكافر فهي ال ختتـص بالتنجيس قطعاً

سبق املنع من االستدالل هبا. 
ومثلـه االسـتدالل بالنبوي املتقدم. ملا سـبق من ضعفه سـنداً وداللة. عىل أن 
النجاسة اسم مصدر من نجس ـ كام يف جممع البحرين ـ واستعامله يف األعيان النجسة 
توسـع، وال قرينـة عـىل إرادته يف احلديـث، بل مقتىض األصل اسـتعامله عـىل الوجه 

وإذا تنجس يشء منها وجب تطهريه(١). بل حيرم إدخال النجاسـة العينية 
غري املتعدية إذا لزم من ذلك هتك حرمة املسـجد(٢)، مثل وضع العذرات 
(٣) عىل األحوط وجوباً، إال فيام ال يعتد به، لكونه من  وامليتات فيه، بل مطلقاً
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األول، ومقتضاه حرمة تنجيس املسـجد ووجوب تطهريه، ال حرمة إدخال النجاسـة 
 .Pفيه. كام ذكر ذلك يف اجلملة بعض مشاخينا

وبالتأمـل فيام سـبق من وجوه االسـتدالل عىل حرمة تنجيس املسـجد يتضح 
ما يمكن أن يسـاق منها دليالً عىل حرمة إدخال النجاسـة للسـمجد، كام يتضح عدم 
هنوضه باالسـتدالل. ومن ثم ال جمال للبناء عىل حرمة إدخال النجاسـة يف غري صورة 

لزوم هتك املسجد وإهانته.
ولعله لذا استشـكل يف هناية األحكام يف عموم احلرمة للنجاسـة غري املتعدية، 
بل لذا ذهب مجاعة من املتأخرين جلواز إدخاهلا، كالشهيدين واملحقق الثاين وصاحب 

املدارك وغريهم، كام حكي عن بعضهم.
(١) حيـث ال إشـكال يف جوازه بمالحظـة النصوص املتضمنة جـواز اجتياز 
احلائـض يف املسـجد(١) وأخـذ يشء منـه(٢) ودخول املسـتحاضة للمسـجد وطوافها 

روح ونحوهم. روح والقُ بالبيت(٣). وكذا السرية عىل دخول ذوي اجلُ
(٢) كـام رصح بذلك مجاعة، حيث قيدوا إطالق من سـبق منه وجوب تطهري 
الثيـاب والبدن من النجاسـة بام إذا كانـت متعدية. وكأن الوجه الذي اعتمده سـيدنا 
املصنـفP يف املقـام ما ذكره يف مستمسـكه من أن القدر املتيقن من آية املشـرتكني 
هو أعيان النجاسـات، ألن النجس ملا كان مصدراً، ومحله عىل العني ال يصح إال عىل 
وجـه املبالغة، فاملوضوع للحكم هو النجس عـىل نحو املبالغة، وصدقه عىل املتنجس 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:١٥ من أبواب اجلنابة. 
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:١٧ من أبواب اجلنابة، وج:٢ باب:٣٥ من أبواب احليض.  

(٣) راجـع وسـائل الشـيعة ج:٤ بـاب:١٥ من أبـواب املسـتحاضة، وباب:٣ مـن أبواب النفـاس، وج:٩ 
باب:٩١ من أبواب الطواف.  

توابع الداخل(١)، مثل أن يدخل وعىل ثوبه أو بدنه دم جلرح أو قرحة أو نحو 
. نعم ال بأس بإدخال املتنجس(٢)  ذلك. بل األحوط اسـتحباباً املنع مطلقاً
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غري واضح. 
ومـن ثـم ذكرP أن مقتـىض ذلك قصور اآليـة الرشيفة عـن حرمة تنجيس 

املسجد باملتنجس، وأن الدليل عليه ينحرص باإلمجاع. 
بـل ذكـرP أنه لو أمكـن الفرق بني النجاسـات يشـكل االسـتدالل باآلية 
الرشيفـة عـىل املنـع من كل نجاسـة. لكـن الظاهـر امكان البنـاء عىل ذلـك، المكان 
خصوصية نجاسة الرشك وأمهيتها. ومن ثم سبق أنه ال جمال للتعدي من املرشك لكل 

. نجاسة. فراجع وتأمل جيداً
(١) يعنـي: إذا كان املتنجـس غـري تابـع للداخل، وإال جـاز وإن كان فيه عني 

.Pالنجاسة، كام تقدم منه
(٢) بـال خـالف، بل لعلـه إمجاعي، كام حـكاه بعضهم. كـذا يف اجلواهر، ويف 
املـدارك أن األصحـاب قـد قطعوا بذلك. وهو املسـتفاد من مجيع أدلـة وجوب إزالة 
النجاسـة عن املسجد وعن آالته وفراشـه لو متت البتنائه ارتكازاً عىل منافاة النجاسة 
للمسجدية، وعدم مناسبتها هلا، وذلك يقتيض طهارة املسجد وجتنيبه النجاسة يف مجيع 

األزمنة عىل نحو االستغراق املالزم للفورية
(٣) كام هو مقتىض القاعدة يف مزامحة التكليف املضيق للموسع. 

وأما ما عن املسـتند من قصور دليل الفورية عـن صورة املزامحة للواجب وإن 
كان موسـعاً، الختصـاص الدليـل عليهـا باإلمجاع، وهـو قارص عن صـورة مزامحته 

 . لتكليف آخر وإن كان موسعاً

إذا مل يكن فيه عني النجاسة(١).
(مسـألة٤٤): جتب املبادرة إىل إزالة النجاسـة من املسجد(٢) وآالته 
وفراشـه، حتى لو دخل املسجد ليصيل فيه فوجد فيه نجاسة وجبت املبادرة 
إىل إزالتهـا مقدماً هلا عىل الصالة مع سـعة الوقـت(٣). لكن لو صىل وترك 
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: ملا تقـدم من أن مجيـع األدلة اللفظيـة املسـتفاد منها وجوب  فهـو ممنـوع أوالً
: لعموم اإلمجاع بمقتىض املناسـبة االرتكازية القاضية  التطهـري تقتيض الفورية. وثانياً

بأن وجوب التطهري لعدم املناسبة بني النجاسة واملسجدية، كام تقدم. 
ومثله يف اإلشكال ما ذكره من أنه لو استفيدت الفورية من دليل لفظي كان بينه 

وبني دليل التكليف املزاحم عموم من وجه، ومع فقد الرتجيح فاملرجع التخيري. 
الندفاعـه بـأن املقام من صغريـات التزاحم الـذي يتعني فيه تقديـم التكليف 
املضيق يف مقام االمتثال، ال من صغريات التعارض، ليجري فيه ما ذكره من الرتجيح 

والتخيري لو تم يف نفسه.
(١) بنـاءً عـىل ما هو التحقيق من أن األمر بالـيشء ال يقتيض النهي عن ضده، 
فاألمر باإلزالة فوراً ال يقتيض النهي عن الصالة، ليمتنع التقرب هبا، واإلتيان هبا عىل 
وجـه العباديـة. وحينئذ يمكن اإلتيان هبـا بوجه العبادية بلحـاظ التقرب باملالك، بل 
التقرب باألمر الرتتبي، بل األصيل بناء عىل عدم التزاحم بني األمر املوسـع واملضيق، 
ليلزم تقييد األول بغري الفرد املزاحم عىل ما ذكرناه مفصالً يف مسـألة الضد من كتاب 

(املحكم يف األصول). 
نعم تقدم يف فصل رشائط الوضوء عند الكالم يف الوضوء من اإلناء املغصوب 
اإلشـكال يف حصـول قصد القربـة بالعمل إذا ابتنـى عىل قصد املعصيـة وإن مل يتحد 
معهـا. وذلـك جيري يف املقـام إذا كان الداعي لالسـتمرار يف ترك تطهري املسـجد هو 

. الصالة، بحيث لوال الصالة لبادر للتطهري. فراجع وتأمل جيداً
 Pهـذا كله مـع اإللتفات للنجاسـة، كام هو مفروض كالم سـيدنا املصنف
بقرينـة حكمه بحصول املعصيـة. أما مع الغفلة عنها فال إشـكال عندهم يف الصحة، 
ألن النهـي عـن الضـدـ  لو تمـ  ال يمنع مـن التقرب مع الغفلة عنـه. ومتام الكالم يف 

اإلزالة عىص، وصحت الصالة(١). أما يف الضيق فتجب املبادرة إىل الصالة 
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ذلك يف األصول عند الكالم يف اقتضاء النهي عن العبادة للفساد.
. والظاهر عدم  (١) ألن التكليف بالصالة يف وقتها أهم من األمر باإلزالة فوراً

اإلشكال يف ذلك عندهم. كام ال ينبغي اإلشكال فيه ألدلة احلكمني.
لـهP بمزامحـة حرمة التخريـب لوجوب اإلزالة، ومـع عدم إحراز  (٢) علّ
أمهية أحدمها يتعني التخيري. بل إذا مل يكن تنجيس املسجد بعني النجاسة بل باملتنجس 
فحيث سـبق منهP قصور اآلية عنه وانحصارها باإلمجاع، فمع الشـك يف وجوب 
اإلزالـة مـع لـزوم التخريب يكـون املرجع فيـه الرباءة، فتكـون حرمـة التخريب بال 

. مزاحم، كام ذكرP ذلك أيضاً
وفيـه: أن الشـك يف وجوب اإلزالة مع لـزوم التخريب وقصـور اإلمجاع عنه 
ا للمزامحة بحرمة التخريـب، فالبد من  ليـس الحتـامل قصور مالكـه، بل هو ارتـكازً
الرجـوع فيـه ملقتىض القاعـدة يف املزامحة، وال جمـال معه للرجوع للـرباءة من التطهري 
لتبقـى حرمة التخريب بال مزاحم. عـىل أن الدليل عىل حرمة التخريب ينحرص أيضاً 

باإلمجاع وارتكاز املترشعة. 
وأمـا ما ذكره أوالً من مزامحة حرمـة التخريب لوجوب اإلزالة، فهو وإن كان 
متينـاً، إال أن الرجـوع معه للتخيري موقـوف عىل عدم أمهية أحـد األمرين أو احتامهلا 
يف أحدمهـا بعينه، وهو خيتلـف باختالف املوارد من حيثية نوع النجاسـة ومكاهنا من 

املسجد، ومراتب التخريب الالزم من التطهري. 
بـل يأيت منهP وجوب التخريب ألجل التطهري مـع وجود الباذل للتعمري، 
ووجـوب بـذل املال غري املـرض باحلال لو توقـف عليه التطهري. ومقتـىض اجلمع بني 
األمريـن هو وجوب التطهري إذا لزم منه التخريب الذي يتوقف تعمريه عىل بذل مال 

مقدماً هلا عىل اإلزالة(١).
(مسألة٤٥): إذا توقف تطهري املسجد عىل ختريب يشء منه مل جيب(٢)، 
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ال يـرض باحلال، ووجوب بـذل ذلك املال، مقدمة المتثال التكليف بالتطهري بوجه ال 
يزامحه حرمة التخريب. فالحظ.

لـهP بأمهيـة وجـوب اإلزالـة حينئذ. لكـن يف عمومه إشـكال، بل  (١) علّ
الظاهـر اختالفه باختالف مدة اخلراب قبل إكامل التعمري، واختالف حال النجاسـة. 
ثم إن الظاهر عدم الفرق بني وجود الباذل فعالً قبل اإلقدام عىل التخريب وحصوله 

بعد حصول التخريب لو علم بذلك.
(٢) قالP: «إلطالق الدليل». فإن مقتىض اإلطالق املذكور وجوبه حينئذ، 
فتجـب مقدمتـه. نعم هو موقوف عىل وجود دليل لفظـي لوجوب التطهري له إطالق 
شـامل ملا إذا توقـف عىل بذل املال. والظاهـر انحصاره بآية املرشكـني والنبوي، وقد 

ظهر ضعف االستدالل هبام مما تقدم.
ودعو: أنه حتى لو كان الدليل هو اإلمجاع أو نحوه من األدلة اللبية، فحيث 
يعلـم ـ تبعاً للمرتكزات ـ بثبـوت مالك وجوب التطهري فيام لو توقف عىل بذل املال، 
ولذا ال إشـكال يف حسـن بذله، تعني البناء عىل عموم وجـوب التطهري لصورة ما إذا 

توقف عىل بذل املال، فيجب البذل مقدمة له. 
مدفوعة بأن املعلوم ـ تبعاً للمرتكزات ـ إنام هو ثبوت املالك املقتيض لرجحان 
التطهـري، مـن دون أن يعلـم بأمهية املالك املذكـور بحيث يقتيض الوجـوب يف احلال 

املذكور، ليجب بذل املال مقدمة المتثال الواجب. 
نعم ال ريبـ  تبعاً للمرتكزات املترشعيةـ  يف وجوب بذل املال إذا لزم من بقاء 

النجاسة اهلتك بمرتبة معتد هبا. فالحظ.

إال إذا كان يسـرياً ال يعتد به. نعم إذا وجد باذل لتعمريه وجب تطهريه وإن 
لزم ختريبه أمجع(١).

(مسـألة٤٦): إذا توقف تطهري املسـجد عىل بذل مال وجب(٢)، إال 
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(١) لقاعدة نفي الرضر. لكن بذل املال املعتد به بنفسه رضر عرفاً وإن مل يرض 
باحلـال، فـإن بني عىل إعـامل قاعدة نفي الرضر لزم البناء عىل عـدم وجوب بذل املال 
. وليس وجوب التطهري مما يسـتلزم عـادة بذل املال املعتـد به، ليعلم  املعتـد بـه مطلقاً
بتخصيص قاعدة نفي الرضر يف ذلك، ويقترص يف نفي الوجوب عىل صورة اإلرضار 

باحلال. 
نعم قد يتمسـك يف صورة اإلرضار باحلال بقاعدة نفي احلرج. أو يدعى العلم 

    . بعدم تكليف الشارع األقدس بام يؤدي إىل اإلرضار باحلال. فتأمل جيداً
(٢) لعـدم الدليل عىل الضامن. وجمرد وجوب التطهـري عليه تكليفاً إلزالة أثر 
اعتدائه عىل املسـجد ـ كام أرشنا إليه آنفاً ـ ال يسـتلزم انشـغال ذمته به وضعاً، بحيث 
تكـون خسـارته عليه، حتى أنه لو امتنع من بذل املال ألـزم به، ومع تعذر إلزامه جيوز 

للغري بذل املال بنية الرجوع عليه. لعدم املنشأ للمالزمة املذكورة. 
ودعو: أن التنجيس نقص يف املسـجد كتنجس الثوب، فيكون مضموناً، كام 

لو كرس باب املسجد. 
مدفوعـة: بأن ضامن النقص ليس بتداركه وإزالة أثره، بل بضامن أرشـه، وهو 
فـرق مـا بـني الصحيح واملعيب. مـع أنه ال جمال له يف املسـجد، لعدم حلـاظ املالية يف 
وقفه، بل امللحوظ فيه حفظ عنوان خاص، فال يكون مضموناً ال بمنفعته وال بوصفه 
كالطهـارة. بخالف مثل بابه وبنائه وفراشـه، فإهنا وقفت عليـه وخصصت به بام أهنا 
مـال ذا منفعة وقيمة خاصة، فتكون مضمونه، كسـائر األوقـاف امللحوظ فيها ذلك. 

فالحظ.
(٣) إلطالق األدلة املسوقة عليه أو عمومها. وال ينايف ذلك ما تقدم من احتامل 

إذا كان بحيـث يـرضّ بحاله(١). وال يضمنه من صار سـبباً للتنجيس(٢). 
كام ال خيتص وجوب إزالة النجاسة به(٣).
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وجوب التطهري عىل من نجسه إلزالة أثر اعتدائه لو تم، إلمكان اجتامع وجوب اليشء 
عيناً عىل شـخص خاص مع وجوبه كفائياً عىل العموم، نظري وجوب إشـغال املشاعر 

باحلج بام ال حيصل معه تعطيلها، ووجوب احلج عيناً عىل املستطيع الذي مل حيج.
(١) قالP: «لوجوب ارتكاب أقل املحذورين عند التزاحم». هذا ولو دار 
األمـر بني التعجيل بتطهري املسـجد مع تنجيـس بعض املواضع الطاهـرة ثم تطهريه، 
وانتظار تطهريه من دون لزوم ذلك، لزم الرتجيح بلحاظ سعة املوضع الذي يتنجس 
وطـول زمان االنتظار. نعم ال يبعـد أمهية حرمة التنجيس من وجوب التطهري، فالبد 

من مالحظة هذه اجلهة يف التزاحم.
وبذلـك يظهـر احلال فيام لو لزم مـن تطهري املوضع النجـس تنجيس ما يتعذر 
. إال يف مورد لزوم اهلتك من تركه.  تطهريه، حيث ال يبعد حرمة التطهري حينئذ مطلقاً

فالحظ.
(٢) عللهP: بأنه بعد ما كان تطهري املسجد الواجب غري مرشوط باملبارشة، 
بـل يكفـي فيه االسـتنابة، ولـذا جيب االسـتئجار وبـذل األجـرة لو توقـف التطهري 
عليـه، وجب اإلعالم مقدمة حلصـول التطهري من الغري. وإليـه يرجع ما ذكره بعض 

مشاخيناP يف املقام.
وفيـه: أن ذلـك إنـام يتم لـو كان إعـالم املكلف بالنجاسـة للغري يقتـيض نيابة 
ذلـك الغري عن املكلـف يف التطهري بحيث يسـتند فعله إليه، كأجـريه وغالمه، حيث 
يكـون اإلعالم مـن املكلف مقدمة حلصول التطهري منه ولو مـن غري مبارشة فيتحقق 

(مسـألة٤٧): إذا توقف تطهري املسـجد عىل تنجـس بعض املواضع 
الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك(١).

(مسـألة٤٨): إذا مل يتمكـن اإلنسـان من تطهري املسـجد وجب عليه 
إعالم غريه إذا احتمل حصول التطهري بإعالمه(٢).
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به امتثاله. 
أمـا إذا مل يكـن كذلـك، بل يعمل املبارش لنفسـه امتثاالً لتكليفـه بالتطهري، فال 
يكـون اإلعالم مـن املكلـف العاجز مقدمـة المتثـال تكليفه، ووجـوب ذلك حيتاج 

للدليل. 
مثالً إذا وجبت نفقة الولد عىل كل من أبيه وأمه وجب عىل األب مع واجديته 
للنفقة إخبار وكيله بحاجة الولد للنفقة، لينفق عليه من ماله وكالة عنه، مقدمة المتثاله 

التكليف باإلنفاق الثابت عليه بعد أن مل يكن اإلنفاق الواجب مرشوطاً باملبارشة. 
أمـا مع عجـز األب عن النفقـة ولوال بنحو املبـارشة، وسـقوط التكليف عنه 
لفقـره، فوجـوب إعالمه لـألم بحاجة الولـد للنفقة، مقدمـة المتثاهلا هـي التكليف 
الثابـت عليها، حيتـاج إىل دليل، بل هو كسـائر موارد اإلعالم بموضـوع التكليف يف 

حق الغري. 
ولعلـه لذا اسـتظهر السـيد الطباطبائـيP يف العروة الوثقـى عدم وجوب 
اإلعـالم يف صورة عدم لزوم اهلتك، واستشـكل يف وجوبـه إذا لزم اهلتك. وأقره عىل 
عدم وجوب اإلعالم بعض حمشـيها يف املوردين، وبعضهم يف خصوص األول. وهو 

الذي أرص عليه شيخنا األستاذP مستدالً عليه بنحو ما ذكرنا.
نعـم ما سـبق مبني عىل رجـوع التكليف الكفائي إىل تكليف الـكل عيناً بفعله 
ـ  مع سـقوط التكليف عـن الكل بامتثـال أحدهم، لتعذر  ـ بنحـو املبـارشة أو مطلقـاً
االمتثـال يف حـق الباقني، أو حلصول الغـرض، أو الرتفاع املوضوع. أمـا بناءً عىل ما 
ذكرنـاه يف األصـول، من رجوع التكليـف الكفائي إىل تكليف الـكل باملاهية املطلقة، 
املتحققـة برصف الوجود الصادر منه أو من غريه، فالالزم البناء عىل وجوب اإلعالم 
مقدمـة المتثـال التكليف املذكـور، ألن عجزه عن مبارشة التطهري واالسـتبانة فيه ال 
يسـقط التكليـف عنه بعـد أن كان املكلف به هـو األعم من فعله وفعـل غريه، وكان 
قادراً عىل ذلك بقدرته عىل فعل الغري، بسبب قدرته عىل مقدمته، وهي إعالم اجلاهل 
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 . بالنجاسة، فيتعني وجوب املقدمة املذكورة عقالً
هـذا مع العلم بتطهري الغري لو أعلم بالنجاسـة، أما لو احتمل ذلك فاالحتامل 
املذكـور يرجـع للشـك يف القدرة عـىل االمتثال، الذي جيـب معه االحتياط بالسـعي 

لتحصيل االمتثال.
ويرتتـب عىل ما ذكرنا وجوب االشـرتاك يف التطهري ولـو بفعل املقدمات عىل 
من عجز عن االستقالل به، حتقيقاً للواجب، وهو املاهية املطلقة املذكورة. أما بناء عىل 
الوجه األول يف حقيقة الواجب الكفائي فيحتاج وجوب االشرتاك حينئذ للدليل، كام 

لعله ظاهر. فالحظ.
(١) ملا تقدم منهP من حرمة تنجيس فراش املسجد، وتقدم الكالم فيه.

(٢) إذ فرض كونه أصلح ملزم بتعيينه ملصلحة الوقف. لكن ملا كان يف القطع 
غالبـاً إفسـاد يف احلصري بمرتبة ما، فكونـه أصلح من التطهري مسـتلزم لكون التطهري 

إفساداً أيضاً، وكون الرتجيح بينهام لدفع األفسد بالفاسد. 
وحينئـذ يقع اإلشـكال يف وجوب التخلص من النجاسـة بـكل من الوجهني 
حلرمة اإلفساد يف الوقف، فلو تم إطالق لوجوب التخلص من نجاسة فراش املسجد 
كان مزامحاً بحرمة اإلفساد يف الوقف، وال دليل عىل كونه أهم لو مل يكن املرتكز أمهية 
حرمة اإلفسـاد. وال أقل من الشـك، فيلزم االمتناع من القطع والتطهري معاً، ألصالة 
حرمة اإلفسـاد يف الوقف، وأصالة الرباءة من وجوب ختليص املسـجد من النجاسة. 

فتأمل. 
نعم لو كانت النجاسـة موجبة للهتك كان للرتجيح بني األمرين وجه، ألمهية 

. اهلتك جداً، بنحو قد تقدم عىل اإلفساد يف املسجد ويف وفراشه ارتكازاً

(مسـألة٤٩): إذا تنجس حصري املسـجد وجب تطهريه(١)، أو قطع 
موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهريه(٢).
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(١) لعـدم بطـالن مسـجديته بذلك بـال خالف أجـده بيننا، كـام يف اجلواهر. 
والوجه فيه: أن وقف املسجد مل يلحظ فيه إال حفظ العنوان اخلاص من دون أن يتقوم 
باملنفعة، وجمرد إعداده رشعاً لبعض املنافع ـ كالصالة ـ ال جيعله متقوماً بتلك املنافع، 
بحيـث يبطل بسـقوطه عنها بسـبب اخلـراب. وحينئذ لو شـك يف بطالن مسـجديته 

فاألصل بقاؤها، فترتتب أحكامها بمقتىض إطالق أدلتها املتقدمة.
لكن يف املسالك: «وهذا كله يتم يف غري املبني يف األرض املفتوحة عنوة، حيث 
جيـوز وقفه تبعاً آلثار الترصف، فإنـه حينئذ ينبغي بطالن الوقف بزوال اآلثار، لزوال 

املقتيض لالختصاص، وخروجه عن حكم األصل...».
وفيـه: أن املـراد بصحـة وقفـه تبعـاً آلثـار التـرصف إن كان هو كفايـة امللكية 
املوقتـه تبعـاً آلثـار الترصف أو السـلطنة املوقتة عـىل األرض تبعاً لآلثـار املذكورة يف 
صحة وقفها مسجداً فهو ال يقتيض زوال املسجدية بزوال آثار الترصف، بل ملا كانت 
املسجدية مبنية عىل التأبيد ارتكازاً فالسلطنة عليها ترجع عىل ما هي عليه من التأبيد، 
وال وجـه لبطالهنا حينئذ بـزوال آثار الترصف، بل مقتىض األصل عدمها، ألن حتديد 
أمد السـلطنة أو امللكية ال يقتيض حتديد سـعة السلطنة بحيث يقتيض قصور الترصف 
التابـع هلا عـام إذا انتهى أمدها، فالوكيـل املفوض عىل الدار مدة معينـة له وقفها مثالً 

بنحو يقتيض التأبيد، بحيث ال يبطل الوقف بانعزاله عن الوكالة.
وإن كان املـراد أن صاحـب األرض اخلراجيـة ملـا مل يكـن مالكاً هلـا، وإنام هو 
صاحـب حـق فيها تبعـاً آلثار ترصفـه، فالثابـت من سـلطنته عليها هو سـلطنته عىل 
الترصفات التابعة لآلثار املحدودة بزواهلا، وال دليل عىل سـعة سـلطنته بنحو يشـمل 

الترصفات املطلقة غري املحدود واملوقتة.
ففيه: أن قصور السـلطنة عن التأبيد يقتيض قصورها عن وقف املكان مسجداً 

(١) (مسألة٥٠): ال جيوز تنجيس املسجد الذي صار خراباً
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 . بعد ابتناء املسجدية عىل التأبيد، وعدم انفكاكها عنه ارتكازاً
ولـو مل تكن املسـجدية مالزمـة للتأبيد، بحيـث يمكن جعل مسـجدية موقتة 
لكان األنسـب منه عدم االقتصار يف االسـتثناء عىل املسجد املبني يف األرض املفتوحة 
عنـوة، بل يعم الكالم كل مسـجد موقـت ولو يف غري األرض املذكـورة، بل حتى لو 
كان التوقيت باألشهر أو السنني يف األرض املفتوحة عنوة وغريها، ال بخصوص بقاء 

اآلثار والعامرة. 
وباجلملـة: بعد ابتناء املسـجدية عـىل التأبيد ارتكازاً إن فـرض مرشوعية اختاذ 
املسجد يف األرض املفتوحة عنوة لزم عدم تبعيته لآلثار، وعدم بطالنه بزواهلا، وإن مل 

يرشع يبطل الوقف من أول األمر حتى مع بقاء اآلثار.
هـذا وحيث كانت األرض املذكورة ملكاً لعموم املسـلمني فاملتعني عدم نفوذ 
الترصف فيه بالوقف وغريه إال بإذن وليهم احلقيقيـ  وهو إمام احلق ومن يقوم مقامهـ  
أو االمضائـي، وهو خلفاء اجلور الذين ثبت إمضاء ترصفهم يف األرض املذكورة من 

.Gقبل األئمة
فقد تضمنت النصوص جواز تقبلها وزراعتها باخلراج واملقاسـمة(١)، وجواز 
الرشاء مما يأخذونه من الغالت باسـم اخلراج واملقاسـمة(٢). كام أن الظاهر من سـرية 
املترشعة ميض ترصفهم فيها باقطاعها ألشـخاص خاصني ووقفها مساجد ورباطات 

وغريها. ومتام الكالم يف حمله. 
وعليه يتعني عدم بطالن مسجدية املساجد فيها باخلراب إن وقفت بإذن الويل، 

كام هو احلال يف املساجد التي يف األرايض األخر، وإال فهي باطلة من أول األمر.
نعم عدم جواز التنجيس حينئذ ووجوب التطهري ال يكفي فيه بقاء املسجدية، 
بل البد معه من ثبوت اإلطالق لدليل احلكمني، وقد تكرر منا إنكار اإلطالق املذكور، 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١١ باب:٧١، ٧٢ من أبواب جهاد العدو.  
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٢، ٥٣ من أبواب ما يكسب به.   



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٩ ١٤٢

واإلشكال يف التعويل عىل اإلمجاع واالرتكاز يف أصل احلكم فضالً عن عمومه. 
بـل يصعـب جـداً البناء عـىل عمـوم اإلمجـاع واالرتـكاز للمسـاجد اخلراب 
املكشـوفة التي صارت سـاحات أو التي مل يبق من عامرهتا إال أطالل ال تلفت النظر، 
لغفلة املترشعة عن حرمة تنجيسـها ووجوب تطهريها، وعدم التزامهم باجلري عليه، 
وذلك منهم وإن أمكن أن يكون بسبب الغفلة عن املوضوع وعدم جتليه هلم، ال للبناء 

منهم عىل قصور احلكم، إال أنه يصعب معه البناء عىل عموم اإلمجاع واالرتكاز.
ودعو: أنه ملا كان املفروض حرمة تنجيسها ووجوب تطهريها قبل اخلراب، 

فيستصحب ذلك بعده. 
: بعـدم ثبوت اليقـني بذلكـ  الذي هو ركن االسـتصحابـ  يف  مدفوعـة أوالً
حق من مل جيمع رشائط التكليف ـ من البلوغ وغريه ـ قبل اخلراب، بل الثابت يف حقه 
اليقني بالعدم. كام ال يثبت أيضاً يف وجوب التطهري باإلضافة إىل النجاسة احلادثة بعد 

اخلراب ولو بعد التكليف حيث ال يعلم بوجوب التطهري منها حني حدوثها. 
نعـم يمكـن فرض اليقني التعليقـي، فيقال: كان قبل اخلـراب جيب تطهريه لو 
تنجـس فهـو كام كان. بـل يمكن فرض اليقـني التعليقي حتى يف صـورة اخلراب قبل 
التكليـف، فيقـول املكلـف كان هذا املسـجد قبل اخلـراب حيرم عىل تنجيسـه وجيب 
عـيل تطهـريه لو كنت بالغاً فهو كام كان. لكن ال عـربة باليقني املذكور، بناء عىل ما هو 

التحقيق من عدم جريان االستصحاب التعليقي.
: أن االسـتصحاب ال جيـري يف املقـام، لعـدم إحراز وحـدة املوضوع،  وثانيـاً
الحتامل أخذ العامرة قيداً يف املسـجد الذي حيرم تنجيسه وجيب تطهريه، بحيث ينتهي 
احلكامن بذلك الرتفاع موضوعهام، وال يعلم كون املوضوع هو مطلق املسجد، بحيث 
لو كان احلكامن يرتفعان حال اخلراب لكان اخلراب من سنخ الرافع مع بقاء املوضوع، 

عىل ما ذكرناه يف ضابط جريان االستصحاب يف األحكام الكلية من األصول. 
نعـم ما تقـدم منايف وجه حرمة تنجيس املسـجد مـن احتامل منافـاة التنجيس 
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للعنوان املوقوف عليه قد جيري هنا. فالحظ.
(١) لعدم أخذ الصالة مقوماً لعنوان املسجدية وال رشطاً يف أحكامها.

(٢) يظهـر الـكالم فيـه مما سـبق. ويأيت يف املسـألة الثالثة واخلمسـني ما يتعلق 
باملقام.

(٣) عمالً باالحتياط الالزم مع العلم اإلمجايل، كام حقق يف األصول.
(٤) كـام يسـتفاد من احلكم بوجـوب تطهريهـا يف الدروس وجامـع املقاصد 
والروض والروضة وغريها. وكأنه يبتني عىل أن تنجيسها مستلزم هلتكها املحرم. وقد 
أرشنا آنفاً إىل املنع من ذلك، وأن اهلتك املحرم أمر عريف ال دخل للشارع األقدس به، 
وحكمه بالنجاسـة ال يقتضيه. فراجع ما سبق عند الكالم يف االستدالل باإلمجاع عىل 

حرمة تنجيس املساجد ووجوب تطهريها. 
ومثله ما ذكره شيخنا األعظمP من االستدالل يف خصوص خط املصحف 
الرشيف من استفادة وجوب إزالة النجاسة عنه من فحو ما تضمن النهي عن مس 

احلدث له.
إذ فيه: أنه ال جمال للبناء عىل الفحو املذكورة بعد اجلهل بمالكات األحكام. 
والسـيام مـع ثبـوت جـواز الصالة مـع النجاسـة اخلبثيـة يف بعـض املوارد مـع عدم 

مرشوعيتها حال احلدث، بل البد فيها من الطهارة ولو االضطرارية. 

وإن مل يصل فيه أحد(١)، وجيب تطهريه إذا تنجس(٢).
(مسـألة٥١): إذا علم إمجاالً بنجاسة أحد املسجدين أو أحد املكانني 

من مسجد وجب تطهريمها(٣).
(مسـألة٥٢): يلحق باملسـاجد املصحف الرشيف واملشاهد املرشفة. 

والرضايح املقدسة(٤)
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ومن ثم قد يناط احلكم بحصول اهلتك واإلهانة عرفاً وعدمه، كام ذكره سيدنا 
.Pاملصنف

نعم ذكرP أن الذي تقتضيه املرتكزات الفرق بني إحداث اإلهانة وإبقائها، 
باحلرمة يف األول، دون الثاين، فيحرم التنجيس لو اسـتلزم اإلهانة، وال جيب التطهري 

حينئذ. 
لكنـه ال خيلـو عـن إشـكال، فإن إبقـاء اهلتـك واإلهانة للمقدسـات ممـا تأباه 
املرتكـزات الرشعية جداً، ولعه لذا أفتىP بعدم الفرق. نعم ال ريب يف أن فعل ما 

يوجب اهلتك أشد حرمة من عدم رفعه. 
كـام أن إبقـاءه وعدم رفعه ولو إىل أمـد قد يكون راجحاً لبيـان جريمة الفاعل 
والتشـنيع عليـه، فيخرج عـن كونه إهانة إىل كونه تكريامً للمشـهد، ألن التشـنيع عىل 

املعتدي تكريم للمعتد عليه، وتنبيه لرفعه مقامه، وسبب لشدّ القلوب إليه. 
إال أن ذلـك خـارج موضوعـاً عن حمل الـكالم من حرمة التنجيـس مع لزوم 

اهلتك ووجوب التطهري حينئذ. 
هـذا وما تقدم منا يف وجه حتريم تنجيس املسـجد مطلقاً وإن مل يسـتلزم اهلتك 
من حرمة الترصف يف الوقف بام حيتمل منافاته له ـ لو تم ـ جار يف األوقاف املقدسـة، 

كالرضائح املطهرة واملشاهد املرشفة ونحوها. 
نعـم هـو ال يقتـيض وجـوب التطهـري، وال يمنـع من وقـف ما هـو نجس أو 
متنجـس ليكون فيها. كـام ال جيري يف املصحف الرشيف وغريه مـن األمور اململوكة 
غـري املوقوفـة، بل املتعـني فيها االقتصـار يف حرمـة التنجيس ووجـوب التطهري عىل 

صورة لزوم اهلتك.
(١) لصريورهتـا بأخذهـا للتـربك شـعاراً مـن شـعائر اإليامن، فيحـرم هتكها 

والرتبة احلسينية(١) 
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وإهانتهـا. بل مقتـىض إطالقهم، بل ترصيـح بعضهم، حرمة تنجيسـها مطلقاً، إما ملا 
تقدم من مالزمة مطلق النجاسة للهتك واإلهانة، أو ملا دل عىل وجوب تعظيم الرتبة 

احلسينية، وتنجيسها مناف للتعظيم. 
لكـن تكـرر منا منـع األول. وأما الثاين فلـم نعثر من دليله إال عـىل ما تضمن 
رشطيـة التعظيـم ـ من التقبيـل والدعاء ونحومها ـ لتحقق الشـفاء هبـا، ال عىل األمر 
(١). عىل أن عموم منافـاة التنجيس للتعظيم ممنـوع، فإن طيل املوضع  بالتعظيـم نفسـياً

. فال خمرج عام سبق.  املتنجس هبا لالستشفاء ال ينايف التعظيم قطعاً
(١) لعـني ما تقدم. واقتصـار غري واحد عىل تربة احلسـنيA لعله ملعروفية 

أخذها والتربك هبا باالستشفاء هبا والسجود عليها وغريمها.
(٢) اختلـف األصحابM يف حتديد الرتبة التي جيب احرتامها، فقد يظهر 
من بعضهم إطالق احلكم يف تربة احلسـنيA، كام قد يناسـبه ما عن كاشف الغطاء 

من النهي عن إخراج أواين كربالء إىل غريها. 
ويف كتـاب األطعمة واألرشبة من الروضة بعد حتديد ما يستشـفى به من طني 
قرب اإلمام احلسـنيA: «وليس كذلك الرتبـة املحرتمة منها، فإهنا مرشوطة بأخذها 
مـن الرضيح املقدس، أو من خارجه ـ كام مرّ ـ مع وضعها عليه، أو أخذها بالدعاء». 

وقريب منه مع اختالف يسري عن املهذب.
لكـن ال جمـال للبناء عىل األول، إذ هو ـ مع فقـد الدليل عليه ـ خمالف بعمومه 
للسرية القطعية. وأما الثاين فهو خال عن الدليل. والذي تقتضيه املرتكزات االقتصار 

(١) وسـائل الشـيعة ج:١٠ باب:٧٠، ٧٣ من أبواب املزار، وج:١٦ باب: ٧٣ من أبواب األطعمة املحرمة، 
وكامل الزيارات ص:٢٧٥ إىل ص:٢٨٥. 

بل تربة الرسول8 وسائر األئمةG(١) املأخوذة للتربك(٢) فيحرم 
تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وجتب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
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عىل ما أخذ للتربك، لقدسـيته بمالحظة انتسـابه لصاحب احلرم، حيث يكون شـعاراً 
لإليامن، كام سبق.

(١) علل بقصور إطالق دليل احلكمني عن الصورة املذكورة، فقد ذكر سيدنا 
املصنـفP أن الدليل عليهام ينحرص بآية املرشكني، وهي خمتصة باملسـجد احلرام، 

والعموم لغريه كان باإلمجاع، واملتيقن من معقده غري املقام.
وفيـه: أن العمـوم للمقام ليس أفراديـاً، بل هو أحوايل ثابـت بمقتىض إطالق 
اآليـة الرشيفـة، حيث أن مقتضاهـا عدم جواز قرب املرشك من املسـجد احلرام حتى 
لـو غصـب يشء منه وجعل طريقاً أو دكانـاً أو غريها. وحينئذ يعمـم احلكم بإطالقه 

األحوايل املذكور بعدم الفصل املدعى منهم بني املسجد احلرام وغريه. 
أما بعض مشاخيناP، فحيث كان عمدة الدليل عنده عىل احلكمني نصوص 
اختـاذ الكنيف مسـجداً، فقد ذكر أن املتيقـن منها ما يصدق عليه أنه مسـجد بالفعل، 
بمعنى ما يصدق عليه عنوان املسجد عرفاً، دون ما هو مسجد واقعاً ومل يكن مسجداً 

عرفاً، بل هو عرفاً طريق أو دكان أو نحومها.
وفيه: أن املستفاد من النصوص املذكورة توقف جعل املسجد عىل طهارة املكان 
مـن دون نظر حلكم ما هو املسـجد فعالً بعد جعل املسـجدية. غايـة األمر أن املدعى 
لهP أن مقتىض التعليل فيها بأن الرتاب يطهره منافاة النجاسـة للمسجدية، وذلك 
يقتيض عدم الفرق بني حالتي احداث املسجدية وفعليتها. وحينئذ من الظاهر أن املراد 
بجعل املسجد هو جعل عنوانه بوقف املوضع مسجداً، ال بناؤه بصورة املسجد، ولذا 
ادعىP عموم احلكم حلال خراب املسـجد. وحينئذ يكون مقتىض التعليل املتقدم 
منافاة النجاسة للمسجد باملعنى املذكور الصادق عىل ما غصب وغريت صورته، وال 

(مسـألة٥٣): إذا غصب املسـجد وجعل طريقاً أو دكانـاً أو خاناً أو 
نحو ذلك، ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهريه إشكال(١).
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خيتص بام مل يغصب ويغري.
نعم سـبق منا اإلشـكال يف االسـتدالل باآليـة الرشيفة والنصـوص املذكورة 
وغريهـا مما قد يدعـى ثبوت اإلطالق له، لينفع الكالم يف سـعة مفادها بنحو يشـمل 
املقام، بل سبق اإلشكال يف االستدالل باإلمجاع، وأن املتيقن يف املقام من األدلة صورة 
لزوم اهلتك التي ال جمال هلا يف املقام، ألن هتك املسجد وتوهينه وانتهاك حرمته إنام هو 
بغصبه وتغيري عنوانه، ال بتنجيسـه بعد التغيري، فضالً عن عدم إزالة النجاسـة عنه لو 

تنجس. بل لو كان الدليل يف املقام هو اإلمجاع لكان املتيقن منه غري حمل الكالم.
ثـم إنه بعد فرض قصور األدلـة يتعني الرجوع لألصل. وهـو يقتيض الرباءة. 
نعـم تقدم يف املسـألة اخلمسـني عند الكالم يف حكم املسـجد اخلـراب تقريب جريان 
االسـتصحاب يف املقـام يف حرمة التنجيس ووجـوب التطهري، وتقـدم املنع منه، وما 

تقدم هناك جار هنا كام قد جيري هنا ما تقدم منّا يف وجه حرمة التنجيس. فالحظ.
(١) ألصالـة الرباءة بعد عدم جريان اسـتصحاب وجـوب اإلزالة عنده، ألنه 
تعليقي، لعدم اليقني بسبق وجوب إزالة النجاسة املذكورة قبل اخلراب إال معلقاً عىل 

حصوهلا قبله. 
ويظهر منهP التوقف يف وجوب التطهري عن النجاسة احلاصلة قبل اخلراب 
ويف حرمة التنجيس. وكأنه لشبهة جريان االستصحاب فيهام منجزاً ال بنحو التعليق. 
لكنه ـ مع اختصاصه بالواجد لرشائط التكليف قبل اخلراب ـ قد يشـكل بعدم إحراز 

بقاء املوضوع عىل ما سبق التعرض له يف املسألة اخلمسني.
(٢) عمـالً باألصـل بعـد قصـور األدلـة اللفظية واللبيـة عنـه، واختصاصها 

بمساجد املسلمني. 

واألقو عدم وجوب تطهريه من النجاسـة الطارئة عليه بعد اخلراب(١). 
 (٢)، أما إذا اختذت مسجداً جر ومثله مساجد الكفار إذا مل تتخذ مسجداً



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٩ ١٤٨

وقد يشكل بأن املسجد حقيقة واحدة يف مجيع األديان الساموية احلقة، رشعت 
لينتسـب  املكان له تعاىل ويكون جممعاً لعباده من حيثية عبوديتهم له، وإقرارهم بدينه 
احلق، ليتعبدوا فيه ويذكروه واختالف أسامئها بني األديان ال يرجع الختالف احلقيقة.
ويناسبه ما هو املعلوم من أن املسجد احلرام واملسجد األقىص ومسجد الكوفة 
أسـبق من اإلسـالم. وكذا قوله تعاىل: ﴿قال الذين غلبوا عـىل أمرهم لنتخذن عليهم 
﴾(١). ولعله لذا توقف السـيد الطباطبائي يف العروة الوثقى يف حكم مساجد  مسـجداً

اليهود والنصار. نعم ال جمال لذلك يف معابد األديان املبتدعة الوثنية وغريها.
لكـن احتاد ماهية املسـجد حقيقـة ال ينايف تعـدده عرفاً، بحيـث يقرص إطالق 
املسجد عن شمول األمور املذكورة املعنونة عند العرف بعنوان مباين لعنوان املسجد 
عرفـاً، فـال تعمها أحكامـه، كام يناسـبه قوله تعاىل: ﴿ولـوال دفع اهللا النـاس بعضهم 
﴾(٢)حيث  ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومسـاجد يذكر فيها اسـم اهللا كثرياً

عدت الصوامع والبيع والصلوات قبال املساجد، ال من افرادها. 
هـذا كله بناء عىل ثبوت إطالق لفظي للحكم املذكور. أما بناءً عىل كونه دليالً 
لبيـاً فقصوره عن شـموهلا أظهـر. بل ال ينبغي التأمـل بالنظر للسـرية يف عدم جريان 

أحكام املسجد عىل األماكن املذكورة.
. (١) بال إشكال، لصريورهتا بذلك مساجد حقيقة وعرفاً

(١) سورة الكهف، اآلية:١٨. 
(٢) سورة احلج، اآلية:٤٠. 

عليها مجيع أحكام املسجد(١).
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. كذا يف اجلواهر. ونفى  (١) بال خالف أجده، بل عليه اإلمجاع حمصالً ومنقوالً
عنـه اخلالف أيضاً يف كشـف اللثام. وأدعي اإلمجاع عليه يف اخلـالف والغنية ومفتاح 

الكرامة. 
 Aوالنصوص به مسـتفيضة، كصحيح إسـامعيل اجلعفي: «رأيت أبا جعفر
 :Aيصـيل والدم يسـيل من سـاقه»(١)، وصحيح ليث املرادي: «قلـت أليب عبد اهللا
ة دماً وقيحـاً، وثيابه بمنزلة  الرجـل تكـون بـه الدماميل والقروح فجلـده وثيابه مملـوّ

جلده. فقال: يصيل يف ثيابه وال يغسلها وال يشء عليه»(٢) وغريمها.
(٢) كـام هو مقتىض إطالق بعضهم ورصيح آخريـن. ويقتضيه إطالق بعض 

النصوص ورصيح بعضها، ومنها صحيح ليث املتقدم.
(٣) اختلفـت كلامت األصحابM يف حتديد موضوع املسـألة ففي الفقيه: 
«إذا كان بالرجـل جـرح سـائل فأصـاب ثوبه مـن دمـه...». وقريب منـه يف املقنعة. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب املزار حديث:٣، ٥.

تتميم
فيام يعفى عنه يف الصالة من النجاسات

وهو أمور:
(األول): دم اجلـروح والقروح(١) يف البدن واللباس(٢)، حتى تربأ 

بانقطاع الدم انقطاع برء(٣) 
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وظاهرها االكتفاء بكون اجلرح ذا دم ولو متقطع، وليس ذكر السيالن فيهام إال متهيداً 
لبيان إصابة الثوب بدمه، ال العتبار السيالن فضالً عن استمراره. 

ولعلـه إليـه يرجع التعبري بالقـرح الدامي واجلرح الالزم يف النهاية واملبسـوط 
والوسـيلة وغريهـا. بأن يكون املـراد بكون القرح دامياً كونـه ذا دم يف مقابل ما ال دم 

فيه، حيث خيرج عن موضوع العفو، وبكون اجلرح الزماً هو اجلرح الذي مل يربأ. 
لكـن ظاهـر بعضهـم إرادة لـزوم الدم هلام واسـتمرار سـيالنه، كـام يظهر من 
». بـل رصح باعتبار  التذكـرة، حيـث قـال: «وإن كان دم قرح أو جرح سـائالً مالزماً

استمرار خروج الدم وعدم انقطاعه يف املراسم والرشايع والدروس وغريها. 
ويف مفتاح الكرامة: «ولعل مراد اجلميع استمرار الدم بحيث ال حتصل فرتات 
يمكن فعل الصالة فيها، الشرتاكها يف اعتبار املشقة». وهو املرصح به يف الذكر مع 

اعرتافه أنه خمالف لظاهر الرواية.
وكيف كان فيشـهد لألول إطالق صحيح ليث املتقدم وموثق عبد الرمحن بن 
أيب عبد اهللا أو صحيحه: «قلت أليب عبد اهللاA: اجلرح يكون يف مكان ال يقدر عىل 
ربطه، فيسيل منه الدم والقيح، فيصيب ثويب، فقال: دعه فال يرضك أن ال تغسله»(١). 
وأظهر منهام موثق أيب بصري: «دخلت عىل أيب جعفرA وهو يصيل، فقال يل قائدي: 
. فقال يل: إن يب  إن يف ثوبه دماً، فلام انرصف قلت له: إن قائدي أخربين أن بثوبك دماً
دماميل. ولسـت أغسـل ثويب حتى تربأ»(٢). فإن تعليق غسـل الثوب عىل برئ اجلرح 
ال عـىل انقطاع الـدم كالرصيح يف عدم اعتبار اسـتمرار اإلدماء، فضالً عن اسـتمرار 

السيالن.
هذا وقد يسـتدل العتبار اسـتمرار خـروج الدم بصحيح حممد بن مسـلم عن 
أحدمهاA: «سألته عن الرجل خيرج به القروح فال تزال تدمي كيف يصيل؟ فقال: 
يصـىل وإن كانت الدماء تسـيل»(٣). وقريب منه ما يف مسـتطرفات الرسائر عن نوادر 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب النجاسات حديث:٦، ١، ٤.
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البزنطي بسـنده املوثق عن عبد اهللا بن عجالن عن أيب جعفرA(١)، ومرسـل ابن أيب 
عمري عن سـامعة عن أيب عبد اهللاA: «قال: إذا كان بالرجل جرح سـائل، فأصاب 
ثوبه من دمه، فال يغسـله حتـى يربأ وينقطع الدم»(٢) وما يف مسـتطرفات الرسائر عن 
نـوادر البزنطـي بسـنده الصحيح عن حممد بن مسـلم عن أيب جعفـرA: «قال: إن 
صاحـب القرحـة التي ال يسـتطيع صاحبها ربطها وال حبس دمها يصيل. وال يغسـل 

ثوبه يف اليوم أكثر من مرة»(٣).
وفيه: أن القيد يف صحيح حممد بن مسـلم وما يف مسـتطرفات الرسائر مذكور 
يف كالم السائل، فال ينهض بالتقييد. عىل أنه ال يبعد محل قوله: «فال تزال تدمى» عىل 
تعاقـب اإلدماء منها مرة بعد مرة، ال عىل اسـتمرار اإلدماء الواحـد، فهو نظري قولنا: 
. ولو تم ظهوره بدواً يف التقييد  «ال يزال زيد يسـافر» فال ينايف انقطاع الدم منها موقتاً

باستمرار اإلدماء فالبد من رفع اليد عنه بموثق أيب بصري املتقدم. 
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخينا من عمومه لصورة السـيالن وعدمه، بلحاظ أن 
الـواو وصليـة. فهو إنام يقتيض عدم اعتبار السـيالن، وال ينايف اعتبار اسـتمرار إدماء 
. وال يبعد كون مراد من عرب باسـتمرار السيالن ـ كام يف  اجلرح وإن مل يكن دمه سـائالً
املراسمـ  هو اإلدماء ال السيالن خارج موضع اجلرح، فريجع ملا يف الرشايع وغريه من 
االقتصار عىل اجلروح التي ال ترقأ، وإال فمن البعيد جداً اقتصارهم عىل خصوص ما 

يستمر سيالن دمه خارج موضع اجلرح. 
وأما املرسـل فـال ظهور له يف أخذ السـيالن قيداً يف العفو، بـل يف ذكره متهيداً 
إلصابـة الثوب بالدم. عىل أن قولهA: «حتى يربأ وينقطع الدم» كالرصيح يف عدم 
وجـوب غسـل الثوب قبـل انقطاع الـدم انقطاع برء، وعـدم االكتفاء فيـه باالنقطاع 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب النجاسات ذيل حديث:٤، والرسائر آخر ص:٤٩٥. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب النجاسات حديث:٧. 

(٣) هامش وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب النجاسات والرسائر حديث:٤، والرسائر أول ص:٤٩٦. 
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املوقت. 
وأمـا حديث حممد بن مسـلم املروي يف مسـتطرفات الرسائـر، فهو ال يقتيض 
 . اعتبار استمرار السيالن، بل تعذر حبس الدم وإن كان نزف الدم من القرحة متقطعاً
والظاهـر أن تعذر حبس الدم إنام ذكر فيـه مقدمة لبيان إصابة الدم للثوب، ال اعتباره 
بنفسـه، فإن الظاهر عدم وجوب حبس الدم، كام يناسـبه ما تقدم يف صحيح إسامعيل 

اجلعفي، لظهور أن الساق مما يسهل ربطه وحبس دمه.
وربـام يكون نظرهم يف التقييـد بالصورة املذكورة إىل دعو ورود العفو مورد 
االضطرار املناسـب لالقتصار فيه عىل صـورة عدم الفرتة، والرجوع يف غريها لعموم 

مانعية النجاسة. 
لكـن مل يتضـح ورود العفو مورد االضطـرار، بل مقتىض النصـوص املتقدمة 
وروده مـورد االمتنان بالتخفيف والتسـهيل، فال ينايف العمـوم لصورة الفرتة. بل هو 
املتعني بمالحظة النصوص املذكورة. ومن ثم ذكر يف املسـالك والروض واملدارك أن 

مقتىض النصوص عدم اعتبار استمرار خروج الدم، وأن الغاية الربء. 
هـذا ومقتـىض إطالق حديـث عبد الرمحن املتقـدم العفو عـن دم اجلرح حتى 
بعـد برئـه. لكنه لـو مل ينرصف إىل بقاء اجلـرح دامياً فال أقل من تقييـده بذلك بلحاظ 
 Aيف موثق أيب بصري املتقدم: «ولسـت أغسل ثويب حتى تربأ»، ألن فعله Aقوله
وإن كان أعـم مـن الوجوب، إال أنـه ملا كان وارداً لدفع توهم عموم مانعية النجاسـة 
االرتـكازي عند املترشعة، فاقتصارهA يف بيـان اخلروج عنه عىل حال ما قبل الربء 

قد يظهر يف حتديد اخلروج عنه بام قبل الربء، وقرصه عىل ذلك.
مضافاً إىل مرسـل سامعة املتقدم الذي هو كالرصيح يف ذلك، والذي هو حجة 
بناء عىل املختار من حجية مراسيل ابن أيب عمري. واىل ظهور مفروغية األصحاب عن 
عدم العفو بعد الربء، التي قد تنهض وحدها دليالً عىل التقييد بلحاظ شـيوع االبتالء 

باملسألة، حيث يبعد معه خطؤهم يف حكمها.
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بل يبعد جداً محل نصوص مانعية الدم الكثرية عىل خصوص ما عدا دم اجلروح 
والقـروح من املصيل نفسـه، خصوصاً صحيح زرارة عـن أيب جعفرA: «قلت له: 
أصـاب ثويب دم رعاف أو غريه، فعلمت أثره... ونسـيت أن بثويب شـيئاً وصليت... 

قال: تعيد الصالة وتغسله...»(١). ومن ثم ال ينبغي التأمل يف عدم العفو بعد الربء.
بل املناسـبات االرتكازية تقيض باالكتفاء بمرتبة من الربء تقتيض انقطاع الدم 
منه، كام نبّه له يف املدارك، وهو ظاهر سيدنا املصنفP، وال يعترب الربء التام بحيث 
ال حيتاج إىل عالج، لعدم دخله يف موضوع العفو الذي هو الدم، وهو املناسب ملرسل 
سامعة املتقدم، لقرب كون عطف انقطاع الدم عىل الربء لبيان املراد من الربء، وحتديده 

بام يساوق انقطاع الدم. فالحظ.
(١) قـال يف الرشايـع: «وعفـي يف الثوب والبدن عام يشـق التحـرز منه من دم 
القروح واجلروح». وظاهره االقتصار عىل خصوص مورد اجلرح لو تيرس التخفيف، 
فضـالً عـام لو أمكنت الصـالة مع الطهارة بالتطهـري أو التبديل مـن دون حرج. وقد 
رصح يف املنتهـى وهنايـة األحكام بوجوب التبديل مع اإلمـكان، كام رصح يف النهاية 
بوجوب إزالته مع عدم املشـقة، واستشـكل يف وجوب التخفيف. وقد يراد ذلك ممن 
اعترب املشـقة يف اإلزالة، كام يف املراسـم وحمكي التحرير، وإن أمكن محل كالمهم عىل 

خصوص ما إذا أمكن إزالة الدم بتاممه والصالة بالطاهر. 
هـذا وقد أطلـق مجاعة العفو عن الـدم املذكور ولو مع كثرته، بل يف املبسـوط 
واخلالف يف ذيل أحكام املستحاضة الترصيح بعدم وجوب شد اجلرح، وأن محله عىل 
املسـتحاضة قياس. ورصح بعدم اعتبار املشـقة يف جامع املقاصد واملسالك والروض 

واملدارك وحمكي غريها. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:٢.

واألقو اعتبار املشقة النوعية بلزوم اإلزالة أو التبديل يف كل يوم مرة(١)، 
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وهـو املناسـب إلطـالق النصوص املتقدمـة، وخصوص ما تقـدم يف صحيح 
إسـامعيل اجلعفـي مـن أنـه رأ اإلمـام الباقـرA يصـيل والدم يسـيل من سـاقه، 
 Aوظاهـره أنـه مل يربط اجلرح، مع أن ربطه مانع من انتشـار الدم، وهو ميسـور له
عادة، كام تقدم، وما تقدم يف موثق أيب بصري من أنهA ال يغسله حتى تربأ الدماميل، 
ونحوه املرسـل عن سـامعة مع أن تبديل الثوب أو تطهريه يف أثناء تلك املدة ميسـور 
عـادة. بـل يصعـب جداً محل مـا تقـدم يف صحيح ليث من جـواز الصـالة يف الثوب 
واجللـد امللوءيـن دماً عـىل خصوص صورة تعذر تقليل النجاسـة، بتبديـل الثوب أو 

تطهريه يف أثناء املدة.
هذا وقد يسـتدل العتبار املشقة بعموم مانعية النجاسة، واالقتصار يف اخلروج 
عنه عىل املتيقن. والسـيام مع ورود نصوص العفو مورد العذر واالضطرار، أو مورد 

املشقة، بحيث تكون مساوقة ألدلة نفي العرس.
وفيـه: أنـه ال وجه لالقتصار عـىل املتيقن يف اخلروج عن مقتـىض عموم مانعية 
النجاسة بعدما سبق من عموم الدليل املخرج عنه. وورود النصوص مورد االضطرار 
أو املشـقة ممنـوع، بل هـي واردة مورد التخفيف والتسـهيل، كام سـبق عند الكالم يف 

اعتبار استمرار خروج الدم. 
وقد يسـتدل أيضاً بموثق سـامعة: «سـألته عـن الرجل به اجلـرح والقرح، فال 
يسـتطيع أن يربطه وال يغسـل دمه. قال: يصيل، وال يغسـل ثوبه كل يوم إال مرة، فإنه 
ال يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة»(١) بدعو: أنه بعد تعذر محل قوله: «ال يستطيع 
أن يربطه وال يغسل دمه» عىل تعذر الغسل حقيقة، ملنافاته لألمر بغسله يف اليوم مرة، 

 . المتناع األمر باملتعذر، يتعني محله عىل كون الغسل شاقاً
وفيـه: أنه حيث كان ظاهر احلديث تعذر ربط اجلـرح حقيقة فالالزم بمقتىض 
. غايته أن املراد به الغسل املطلوب للصالة،  السياق محله عىل تعذر الغسل حقيقة أيضاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب النجاسات حديث:٤. 
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وهو الغسـل الذي يمكن معه إيقاع الصالة يف أوقاهتا بالطهارة، بقرينة األمر بالغسـل 
كل يوم مرة املسـتلزم المكان الغسـل يف اجلملة. نعم التقييد بتعذر الغسـل ملا كان يف 

كالم السائل مل ينهض برفع اليد عن العفو املستفاد من األدلة املتقدمة. 
ودعـو: أن قولـهA: «فإنه ال يسـتطيع أن يغسـل ثوبه كل سـاعة» ملا كان 

وارداً مورد التعليل كان صاحلاً لتقييد العفو بصورة التعذر أو املشقة. 
مدفوعة: بأن قولهA: «فإنه ال يسـتطيع...» إنام ينهض بتعليل عدم وجوب 
الطهارة التامة يف مجيع الصلوات، وال ينهض بتعليل االكتفاء بالغسـل مرة واحدة يف 
اليـوم، فالبد من محله عىل بيان احلكمـة ال التعليل احلقيقي، الذي يدور احلكم مداره 

وجوداً وعدماً، لينهض بتقييد احلكم بالعفو. 
والسـيام وأن جزمـهA بعـدم االسـتطاعة بالنحـو املذكـور مانـع من محله 
عـىل حقيقته، لوضـوح اختالف الناس يف ذلـك كثرياً، فالبد من محلـه عىل بيان عدم 
االستطاعة باإلضافة للنوع، كام هو احلال يف كثري من التعاليل الواردة منهم (صلوات 
اهللا عليهم) املحمولة عىل بيان حكمة احلكم ال علته التي يدور احلكم مدارها وجوداً 

 . وعدماً
عىل أنه يأيت أن األمر بالغسل مرة واحدة حممول عىل االستحباب، حيث يتعني 
كون ذلك منهA مسـوقاً لتعليل عدم اسـتحباب الغسـل زائداً عىل املرة، ال لتعليل 

عدم وجوبه، كي ينهض بتحديد موضوع العفو وتقييده.
ومثله االسـتدالل بقولهA يف حديث حممد بن مسلم املروي يف مستطرفات 
الرسائر املتقدم: «إن صاحب القرحة التي ال يستطيع ربطها وال حبس دمها يصيل وال 
يغسـل ثوبه يف اليوم أكثر من مرة» بدعو: أن التقييد يف كالمهA بعدم اسـتطاعة 
ربط القرحة وحبس دمها ظاهر ـ بعد محل عدم االستطاعة عىل املشقة ـ يف عدم العفو 

مع تيرس ربطها. 
الندفاعه بعد عدم القرينة عىل محل عدم االستطاعة عىل املشقة ـ بأن ذكر عدم 
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استطاعة ربط اجلرح ليس لتقييد العفو به، بل للتمهيد لفرض إصابة الدم للثوب، كام 
تقدم. مضافاً إىل ما تقدم من أن الغسـل مرة واحدة حممول عىل االسـتحباب، فالقيد 
لـو تم مسـوق لبيان رشط عدم اسـتحباب الغسـل أكثر من مـرة، ال لبيان رشط عدم 

وجوبه، لينفع فيام نحن فيه.
ثم إنه لو سلم متامية ظهور احلديثني بدواً يف لزوم االقتصار عىل ما يشق التحرز 
عنـه من مراتب النجاسـة تعني رفع اليد عنهـام بام تقدم، خصوصاً صحيح إسـامعيل 
 . اجلعفي وموثق أيب بصري واملرسل عن سامعة، لصعوبة محلها عىل تعذر التخفيف جداً
نعـم لـو كان املدعـى ظهورمهـا يف اعتبار املشـقة يف حتصيل الطهـارة التامة يف 
الصالة مل تنهض ما سـبق برفع اليد عنهام. لكن ال شـاهد فيهام عىل ذلك وال ينهضان 

بإثباته، ليخرج بذلك عن اإلطالقات.
هـذا وقد قـال السـيد الطباطبائي يف العـروة الوثقى: «نعم يعتـرب أن يكون مما 
فيه مشـقة نوعية، فإن كان مما ال مشـقة يف تطهريه أو تبديله عىل نوع الناس فاألحوط 
إزالته أو تبديل الثوب». ومل يتضح الوجه يف احتامل ذلك بنحو يلزم باالحتياط بعدما 
سـبق من إطـالق النصوص. إال أن يرجع إىل دعو انـرصاف اإلطالق عن الصورة 

املذكورة. لكنه غري ظاهر بنحو ينهض برفع اليد عن اإلطالق.
نعم تقدم يف موثق سـامعة التعليل بأنه ال يسـتطيع غسـله يف كل ساعة، وتقدم 
محلـه عىل التعليل بلحاظ النوع. إال أن التعليل بالقضية النوعية ظاهر يف بيان احلكمة 
ال علـة احلكـم التي يـدور مدارها وجوداً وعدمـاً، بحيث يكون احلكـم تابعاً لتحقق 
العلة نوعاً، بأن يكون وجود األمر املعلل به نوعاً قيداً يف احلكم. والسـيام مع ما سـبق 
مـن أن التعليـل املذكـور إنام يقتيض عدم وجـوب الطهارة التامـة يف مجيع الصلوات، 
ال االكتفاء بالغسـل مـرة واحدة يف اليوم، فتعليله بذلك البـد أن يكون لبيان احلكمة 

ال غري. 
مضافـاً إىل مـا سـبق من أن األمر املعلل بـه ليس هو العجز عن مطلق الغسـل 
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فيكـون مقتـىض التعليل عدم العفو مـع القدرة عليه نوعاً، بل العجز عن الغسـل كل 
سـاعة، والعجز عنه نوعاً ال يسـتلزم العجز عن مطلق الغسـل. وما سبق أيضاً من أن 
ـ  كام اعرتف به السـيد  الغسـل مـرة واحـدة يف اليوم حيـث مل يكن واجباً بل مسـتحباً

املذكور ـ مل ينهض تعليله املذكور لتقييد دليل العفو.
ومـن ذلك يظهر اإلشـكال فيـام ذكره سـيدنا املصنفP يف املقـام من عدم 
العفـو إذا مل يكـن الغسـل يف اليوم مرة شـاقاً نوعاً، حيث ال منشـأ له بعدما سـبق من 
الكالم يف املوثق. والسيام أن العلة املذكورة يف املوثق هي تعذر الطهارة التامة يف مجيع 

الصلوات، ال تعذر الغسل مرة يف اليوم، كام تقدم.
عىل أن املشـقة النوعية ـ كغريها من األمور النوعية ـ غري منضبطة خارجاً وال 
طريـق لتحديدها، فـال جمال ألخذها قيـداً يف احلكم الرشعي. نعـم يمكن كوهنا علة 

لثبوت احلكم الرشعي يف مورد منضبط حمدد تم الدليل عليه. فالحظ.
ثم إن ما تضمنه موثق سـامعة وصحيح حممد بن مسـلم املتقدمان حممول عند 
مجاعـة عـىل االسـتحباب، وادعى سـيدنا املصنفP أنه املشـهور بـني من تعرض 

للحكم، وأنه مل حيك فيه خالف. 
والوجه فيه: ما تقدم يف موثق أيب بصري ومرسل سامعة من عدم الغسل إال بعد 
الربء وانقطاع الدم. بل عدم التنبيه يف املطلقات للغسل يف اليوم مرة ال يناسب وجوبه 
. مضافـاً إىل أن كثرة االبتالء باملسـألة مانـع من خفاء الوجوب عىل املشـهور لو  جـداً
كان. وذلك كاف يف محل احلديثني عىل االستحباب. فام يف احلدائق من امليل للوجوب 

 . عمالً بظاهر احلديثني ضعيف جداً
وأوىل منهـام بذلـك صحيح عيل بـن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن الدمل 
يسيل منه القيح، كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم 

مرتني غدوة وعشية...»(١).
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٨. 
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(١) ال ينبغـي التأمل يف عدم صدق اجلرح والقرح عىل البواسـري الظاهرة، بل 
هـي منابـع للدم كام اعـرتف بهP وما ذكره بعض مشـاخيناP من أهنا من سـنخ 

 . القروح ممنوع جداً
وحينئذ يبتني العفو عن دمها إذا كانت ظاهرة عىل إحلاقه بدم اجلروح والقروح، 
لفهـم عدم اخلصوصية عرفاً، أو لتنقيح املناط، لصعوبة جتنبه. وكالمها غري ظاهر بعد 

كون احلكم تعبدياً خمالفاً للقواعد. 
والسيام مع كوهنا طويلة املكث ال تربأ إال أن تقطع، وإن كان خروج الدم منها 
ليس مسـتمراً، بـل يف نوبات تطول وتقـرص، وانقطاع نوبة الدم ليس شـفاء وبرءاً هلا 
. وعىل ذلك فااللتزام باسـتمرار العفو مادامت موجـودة صعب جداً، وحتديده  عرفـاً

بانتهاء النوبة حيتاج إىل دليل بعد ما سبق من عدم صدق الربء به.
(٢) كـام عن كشـف الغطاء. النـرصاف القروح واجلروح خلصـوص الظاهر 
منهـا، دون الباطـن ومـا ذكـره يف اجلواهر من شـمول إطـالق اجلـروح والقروح هلا 
غريـب، إذ ال إشـكال يف مقابلة دم اجلروح لـدم الرعاف ودم االسـتحاضة وغريمها 
. وحينئذ يتوقف عموم العفو عىل فهم عدم اخلصوصية أو تنقيح املناط. وكالمها  عرفاً
يف غاية اإلشـكال، بل املنع. فال خمرج عام تقتضيه القواعد من عدم العفو إال يف مورد 

احلرج الشخيص.
(٣) كام هو مقتىض حديثي ليث وعبد الرمحن بن أيب عبد اهللا. ومحلهام عىل عدم 

فإذا مل يلزم ذلك فال عفو. ومنه دم البواسري إذا كانت ظاهرة(١)، أما الباطنة 
فاألحـوط إن مل يكـن أقو عدم العفـو عن دمها. وكـذا كل جرح أو قرح 

باطني خرج دمه إىل الظاهر(٢).
(مسـألة٥٤): كـام يعفـى عـن الـدم املذكور يعفـى أيضاً عـن القيح 

املتنجس به(٣) 
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تنجـس القيـح مما ال جمال له بعد فرض خروج الـدم من اجلرح والقرح. مضافاً إىل أن 
مالزمة القروح للقيح تلزم بحمل ما تضمنها من النصوص عىل عموم العفو له.

(١) لتعارف وضعه عىل القرح واجلرح واحتياجهام له، فيصعب محل النصوص 
املتقدمة عىل صورة عدمه.

(٢) لعني ما تقدم يف الدواء. بل ملا كان املرتكز عرفاً كون احلكم املذكور ارفاقياً 
تسـهيلياً فهو مناسـب للعفو عام تنجس بمالقـاة الدم املذكور، كاملاء والوسـخ الذي 
يعلـق بالثـوب ونحومها مما يكثر االبتالء بـه مع طول املدة التي يغلـب ابتناء اجلروح 
الداميـة عليها. ومن ثـم يغفل عن وجوب التحفظ منها بعـد العفو عن الدم املنجس 
هلـا، فعـدم التنبيه للـزوم التحفظ منها موجب السـتفادة العفو عنهـا من اإلطالقات 
املقاميـة ألدلـة العفو عن الدم يف املقام. ولعله لذا قو العفو عن املائع املتنجس بالدم 
يف املدارك والذكر. وما عن املنتهى من اختصاص العفو بالدم ألنه املتيقن. ضعيف، 

بل غريب. وإن كان ما رأيته من عبارة املنتهى ال ختلو عن غموض.
(٣) كام جزم به يف العروة الوثقى. وقد يستدل عليه تارة: بلزوم االقتصار عىل 
املتيقن من دليل العفو، وهو صورة الشدّ مع اإلمكان. والسيام وأن ذلك هو املتعارف 

جتنباً لقذر الدم ونجاسته. 
وأخـر: بالتقييـد بتعذر ربط اجلـرح يف حديث عبد الرمحن بـن أيب عبد اهللا، 

وحديث حممد بن مسلم املتقدم عن مستطرفات الرسائر، وموثق سامعة. 
وثالثة: بالتعليل يف املوثق املذكور بأنه ال يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة، فإن 
ارتكازيـة التعليـل تقتيض محله عىل إرادة العجز عن جتنب النجاسـة ولو بغري الغسـل 

. كالشدّ

والدواء املوضوع عليه(١)، والعرق املتصل به(٢). كام أن األحوط وجوباً 
شده إذا كان يف موضع يتعارف شده(٣).
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ويندفـع األول بأنـه ال وجه لالقتصار عـىل املتيقن من دليـل العفو مع إطالق 
دليله. وتعارف شدّ اجلرح إنام هو حيث يمكن جتنب القذارة والنجاسة، أما مع فرض 
تعدهيا فتعارف االهتامم بتقليلها بالشدّ ونحوه ال ختلو عن إشكال. عىل أن التعارف ال 

يمنع من الرجوع لإلطالق. 
كـام يندفـع الثاين بأن تعـذر ربط اجلـرح يف النصوص املذكـورة مل يتضح كونه 
وارداً مـورد تقييـد العفو به، بـل الظاهر أن ذكـره مقدمة لغرض إصابـة الدم للثوب 
الذي هو موضوع العفو. عىل أنه يف حديث عبد الرمحن وموثق سامعة مذكور يف كالم 

.Aالسائل ال يف كالم اإلمام
وأمـا الثالث فيظهر ضعفه مما سـبق مـن أن التعليل يف موثق سـامعة ال ينهض 
بتقييـد اإلطـالق. والسـيام أن البناء عىل عمـوم وجوب جتنب النجاسـة يقتيض عدم 
جـواز مالقـاة الثوب للدم لو أمكن بحيث يقترص يف العفـو عىل ما إذا اضطر املكلف 

لتنجس الثوب بالدم. وال يظن هبم االلتزام بذلك.
ولعله لذا أطلق العفو مجاعة من األصحاب. بل سـبق من املبسـوط واخلالف 
الترصيـح بعـدم وجوب شـد اجلرح. عمـالً باإلطـالق املعتضد بام تقـدم يف صحيح 
إسـامعيل اجلعفي من صـالة اإلمام الباقرA والدم يسـيل من سـاقه، حيث يقرب 

جداً عدم شدهA لساقه مع تعارف شده وسهولته، كام سبق.
(١) إنـام تعـد جرحاً واحـداً عرفـاً إذا كانت متقاربـة جداً بحيـث حيتاج متييز 
الفواصـل بينهـا إىل فحـص وتأمل. عـىل أن صدق الواحـدة عرفاً يف ذلـك مبني عىل 

التسامح الذي ال يعول عليه يف تطبيق موضوعات األحكام ومتعلقاهتا.

(مسألة٥٥): إذا كانت اجلروح والقروح املتعددة متقاربة بحيث تعد 
(١) جر عليه حكم الواحد. فلـو برء بعضها مل جيب  جرحـاً واحداً عرفـاً

غسله بل هو معفو عنه حتى يربأ اجلميع.
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وال ريـب يف أن مقتـىض القاعـدة سـقوط العفو عن دم كل جـرح وقرح بربئه 
 Aاقتصاراً يف اخلروج عن عموم مانعية النجاسـة عىل املتيقن. وهو املناسـب لقوله
يف املرسـل املتقدم عن سـامعة: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فال 

يغسله حتى يربأ وينقطع الدم»(١)، حيث جعل غاية العفو عن دم اجلرح برؤه. 
نعـم مع تقارب اجلروح أو القـروح بحيث تكون يف مكان واحد عرفاً ال يبعد 
بنـاء املترشعـة عىل التسـامح وعدم التطهـري إال بعد برء الـكل، ألن التطهري وإن كان 
خمففاً للنجاسـة، إال أن ابتناء العفو عن دم اجلروح و القروح عىل عدم مراعاة ختفيف 
النجاسـة، تسـهيالً عىل املكلفني وإرفاقاً هبم، موجب لغفلتهم عن التخفيف املذكور 

وتساحمهم فيه.
وقد يناسـب ذلك إطالق صحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «سـألته 
عـن الرجـل خيرج بـه القروح، فال تـزال تدمي كيـف يصيل؟ قال: يصـيل وإن كانت 
الدماء تسـيل»(٢). وقريب منه ما يف مسـتطرفات الرسائر بسنده املوثق عن عبد اهللا بن 

عجالن(٣).
فـإن الظاهـر املـراد باسـتمرارها يف اإلدمـاء ليـس هـو اسـتمرارها عـىل نحو 
املجموعيـة، بحيـث يكون كل منها مسـتمر اإلدماء، بل عـىل التعاقب بحيث ال خيلو 
بعضهـا مـن اإلدماء، وال أقل من شـمول اإلطالق لذلك، لشـيوعه وتعارفه، بحيث 
يصعب أو يتعذر محل اإلطالق عىل خصوص األول. وحينئذ يكون مقتىض اإلطالق 

العفو إذا كان بعضها دامياً حتى لو انقطع بعضها عن اإلدماء، لتامثله للشفاء. 
وأظهر من ذلك قولهA يف موثق أيب بصري املتقدم : «إن يب دماميل، ولست 

أغسل ثويب حتى تربأ»، حيث جعل غاية العفو برأها أمجع.
وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن ال إطالق يف املوثق، ألنه حكاية فعل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب النجاسات حديث:٧، ٤.  
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب النجاسات ذيل حديث:٤، والرسائر آخر ص:٤٩٥. 
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يف قضية شـخصية، ولعل دماميلهA كانت متقاربـة بحيث تعد عرفاً قرحة واحدة 
ذات شعب. ولو تم إطالقه كان معارضاً باملرسل املتقدم عن سامعة، الذي تضمن أن 
غاية العفو عن دم اجلرح برؤه، والذي كان بناء املشـهور عىل حجيته كسـائر مراسـيل 

ابن أيب عمري، وبعد تساقطهام يكون املرجع عموم مانعية النجاسة من الصالة.
فهـو كام تـر! ألن املوثـق وإن كان وارداً لبيان عملهA الشـخيص، إال أن 
التعرض لذلك يف مقام دفع توهم عموم مانعية النجاسـة من الصالة للمورد موجب 
لظهوره يف بيان احلكم الرشعي، وقولهA: «إن يب دماميل» ظاهر يف تعددها عرفاً، 

وال أقل من أن يفهم منه عموم العفو لذلك بعد ظهوره يف بيان احلكم الرشعي. 
وال جمـال لدعو معارضته باملرسـل املذكور، ألن املرسـل املذكور إن مل يكن 
ظاهـراً يف صـورة وحدة اجلـرح فال أقل من عمومه هلا، فيكـون املوثق ونحوه مما ورد 
يف صـورة تعدد اجلرح أو القرح خمصصاً له ومقدماً عليه، وحيمل املرسـل عىل صورة 

. وحدة اجلرح مجعاً
بـل مقتىض إطـالق األحاديث املتقدمـة العموم للجـروح املتفرقـة التي يبعد 
بعضهـا عن بعض إذا كان من شـأهنا تنجيس الثـوب. وال بأس بالبناء عىل ذلك لو ال 

احتامل االنرصاف. فتأمل.
(١) السـتصحاب عـدم كونـه دم قـرح أو جرح، الـذي هو موضـوع العفو، 
فيتعـني الرجـوع فيـه لعموم املانعيـة، بناء عىل التحقيـق من أن األصل النـايف لعنوان 

اخلاص ينهض بإثبات حكم العام. 
واالسـتصحاب املذكـور ال يبتني عىل اسـتصحاب العـدم األزيل، ألن إضافة 
الـدم للجرح أو القرح أو الرعـاف أو غريها ليس بلحاظ اختالف املاهية واحلقيقة أو 
لوازمهـا، ليمتنع اسـتصحاب عدمه حتى بلحاظ العـدم األزيل، وال بلحاظ اختالف 

(مسألة٥٦): إذا شك يف دم أنه دم جرح أو قرح أوالً ال يعفى عنه(١). 
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لوازم الوجودـ  كالقرشية والبياضـ  ليبتني استصحاب عدمها عىل استصحاب العدم 
األزيل، بـل بلحـاظ اختالف موضع خروج الدم، فهي منتزعة من ذلك، ومن الظاهر 
أن ذلـك أمـر حـادث طارئ عىل الـدم متأخر عن وجـوده، والدم قبـل ذلك موجود 
يف العـروق واألوردة،  وليـس هو حينئذ دم قرح وال جرح وال غريمها، فيسـتصحب 

العدم املذكور من حال ما قبل خروجه.
وأما ما ذكره بعض مشـاخينا ويظهر من شـيخنا األستاذ (قدس رسمها) من أن 
موضـوع احلكـم باملانعية والعفو هـو الدم املتحقق خارجاً، والـدم قبل خروجه ليس 
موضوعاً للامنعية حتى لو قلنا بنجاسـته، وحينئذ ال يمكن اسـتصحاب عدم كونه دم 

قرح أو جرح إال بلحاظ العدم األزيل السابق عىل وجوده. 
فهـو غريب جداً بعد وضـوح أن الدم املوجود يف الباطن عني الدم اخلارج من 
اجلـرح والقرح وغريمهـا، وأن خروجه ليس وجـوداً له، بل هو أمر طـارئ عىل الدم 
املوجـود متأخـر عن وجـوده، فإذا مل يكن حـني وجوده يف الباطـن دم جرح وال قرح 
أمكن اسـتصحاب العدم املذكـور له بعد خروجه. وجمرد اختصـاص األثر املطلوب 
ـ وهـو املانعيـة أو العفـوـ  بحال خروجـه للظاهر ال يمنع من االسـتصحاب بلحاظ 
احلال السابق عىل ذلك، إذ ال يشرتط يف االستصحاب ترتب األثر عىل املستصحب يف 
زمان اليقني به، بل يكفي ترتبه عليه حال الشك الذي يستصحب فيه. وكأن ما ذكراه 
مبنـي عـىل اخللط بني الوجـود يف اخلارج املقابـل للعدم، والوجود يف اخلـارج املقابل 

للوجود يف الباطن. فليلحظ ما ذكره يف التنقيح هنا.
(١) العفـو عـن الـدم املذكـور يف اجلملة ممـا ال إشـكال فيه بـني األصحاب، 
ودعو اإلمجاع عليه منهم مستفيضة كالنصوص به، عىل ما يأيت. ومقتىض النصوص 
والفتـاو عـدم مانعية الـدم املذكور واقعـاً، فيجوز الصـالة مع العلم بـه، ال إجزاء 

(الثاين): الدم(١)
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الصالة مع اجلهل به، مع البطالن لو كان قد علم به. 
لكن عن ابن أيب عقيل أنه قال: «إذا أصاب ثوبه دم، فلم يره حتى صىل فيه، ثم 
رآه بعد الصالة وكان الدم عىل قدر الدينار، غسل ثوبه ومل يعد الصالة، وإن كان أكثر 
من ذلك أعاد الصالة. ولو رآه قبل صالته أو علم أن يف ثوبه دماً ومل يغسله حتى صىل 
. وقد روي أنه ال إعـادة عليه إال أن يكون  أعـاد وغسـل ثوبه قليالً كان الـدم أو كثرياً

أكثر من مقدار الدينار».
وهو خمالف لإلمجاع بقسـميه وللنصـوص، كام يف اجلواهر، ويتضح مما يأيت إن 
 Aشاء اهللا تعاىل. وأما الرواية التي أشار إليها فهي صحيح عيل بن جعفر عن أخيه
وفيه: «وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسـله، وال تصل فيه حتى تغسـله»(١). 
وهو خمالف للنصوص اآلتية املتضمنة للتقدير بالدرهم. وما يف الوسـائل من اتفاقهام 
يف املسـاحة، ممنـوع جداً بالنظر ملـا عثرنا عليه مـن الدراهم والدنانري اإلسـالمية، بل 
الدراهـم أكـرب، ولـو كان املـراد بالدرهم غـري اإلسـالمي فاألمر أظهـر. فالعمدة أن 
نصـوص الدرهـم ترتجح عـىل الصحيـح املذكور بأهنا مشـهورة روايـة، وجممع عىل 
العمل هبا، فيتعني ألجل ذلك طرح الصحيح أو محله عىل االستحباب، كام محل عليه 

صدره املتقدم عند الكالم يف حكم غسل الثوب من دم اجلروح والقروح. فراجع.
هذا واملعروف بني األصحاب اختصاص العفو املذكور بالدم، تبعاً الختصاص 
النصوص به. لكن يف املختلف: «قال ابن اجلنيد: كل نجاسة وقعت عىل ثوب وكانت 
عينهـا فيـه جمتمعة أو منفشـة [متفرقة] دون سـعة الدرهم، الذين يكون سـعته كعقد 
اإلهبام األعىل، مل ينجس الثوب بذلك. إال أن تكون النجاسـة دم حيض أو منياً، فإن 

قليلهام وكثريمها سواء».
وهـو تعد عن مورد النصوص من دون وجه ظاهر. وأشـكل من ذلك حكمه 
بعدم تنجس الثوب بمالقاة النجاسة، مع أن النصوص إنام تضمنت جواز الصالة يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٨.
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يف البدن واللباس(١) 
الثوب، من دون أن تنايف تنجسه، الذي هو مقتىض إطالق أدلة االنفعال، بل الفرق يف 
االنفعال بني قلة النجاسة وكثرهتا مما تأباه املرتكزات جداً، والسيام أن بعض نصوص 
املقـام قـد تضمن األمر بغسـله. ففي صحيح ابـن أيب يعفور اآليت: «يغسـله وال يعيد 

الصالة»(١).
(١) أما اللباس فهو املتيقن منهم، ألهنم بني من اقترص عليه ومل يتعرض للبدن 
ـ كام يف الفقيه واهلداية واملقنعة واملراسم والغنية، مدعياً عليه يف األخري اإلمجاع ـ ومن 

رصح بالتعميم أو أطلق، كام يأيت.
 :Aوهـو مورد النصوص أيضاً، كصحيح إسـامعيل اجلعفـي عن أيب جعفر
«قـال يف الدم يكون يف الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فال يعيد الصالة، وإن كان 
أكثـر من قـدر الدرهم وكان رآه فلم يغسـله حتى صىل فليعد صالتـه...»(٢). ونحوه 

غريه.
وأمـا البدن فهو املرصح بـه يف كالم مجاعة كثرية حيث ذكروه مع الثوب. وهو 
 داخل يف معقد اإلمجاع املدعى يف االنتصار وحمكي التحرير وكشف االلتباس، وإحد
». وهو مقتىض إطـالق العفو من مجاعة كثرية  نسـختي التذكـرة، ويف األخر: «قطعاً
مـع دعو اإلمجاع عليه يف اخلالف واملختلف واملـدارك وغريها. وعن الدالئل: «إن 
األصحاب رصحوا بعدم التفرقة بني الثوب والبدن، الشرتاكهام يف لزوم املشقة». وال 

خيفى أن التعليل ال ينهض دليالً يف املقام، بعد عدم اإلشارة إليه يف النصوص.
وكـذا مـا قـد يدعى مـن أولوية البـدن بالعفو، فإهنـا ال تتـم إال يف دم القروح 
واجلروح مما ال يصل للثوب إال من البدن، أما يف املقام فقد تكون نجاسـة البدن أشـد 
ألهنا ألصق باملصيل من نجاسة الثوب وكذا ما قيل من أنه بعد العفو عنه فال فرق بني 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:١، ٢.
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البـدن واللباس، لظهور أنه بعد أن كان نجسـاً العفو عنـه قابل للعموم واخلصوص، 
وحيتاج األول إىل دليل.

ومثله االسـتدالل بخرب املثنى بن عبد السـالم عن أيب عبد اهللاA: «قلت له: 
إين حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر محصة فاغسله، وإال فال»(١).
إذ فيـه ـ مـع الغض عن سـنده ـ : أنه قـارص داللة بعد ظهـوره يف طهارة الدم 
املذكـور وبعـد جعل املعيـار فيه قدر احلمصـة الذي ال جمـال للبناء عىل كونـه معياراً 
يف العفـو سـواءً أريد به التقدير بحجـم احلمصة ـ كام هو ظاهره ـ أم بسـعة حميطها أم 
بوزهنا. ومحله عىل خصوص وزن محصة يسـاوي سـعة الدرهم تكلف ال جمال حلمل 
احلديث عليه يف مقام االستدالل به. وما يف اجلواهر من أنه لوال ذلك لكان من الشواذ 

املرتوكة. ال يكفي يف محله عليه بنحو يكون حجة فيه. 
فالعمـدة يف املقـام اإلمجاع عىل العموم املدعى ممن سـبق حيـث قد يظهر منهم 
املفروغيـة عن عدم الفرق ويلزم معه محل من اقترص عىل الثوب عىل جماراة النص، أو 

جمرد التمثيل من دون خالف يف البدن.
لكن االكتفاء بذلك يف اجلزم باحلكم إشـكال، لقرب ابتناء التعميم يف كالمهم 
عـىل فهم عـدم اخلصوصيـة أو تنقيح املنـاط، أو دعـو اإلمجـاع. واألوالن يف غاية 

اإلشكال، كام يظهر مما سبق يف وجه منع األولوية، والثالث حمل الكالم. 
والسيام بمالحظة صحيح حممد بن مسلم عن أحدمهاA: «يف الرجل يمس 
أنفـه يف الصـالة فري دمـاً كيف يصنع؟ أينرصف؟ قـال: إن كان يابسـاً فلريم به وال 
بأس»(٢). فإن مقتىض مفهومه ثبوت البأس لو مل يكن يابساً، مع ظهور أن مس األنف 

 . يكون باإلصبع والدم الذي يعلق به ليس كثرياً
ونحوه صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «عن الرجل يكون به الثالول أو 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب النجاسات حديث:٥، ٢. 



الكالم يف العفو عن الدم إذا كان بقدر الدرهم ..................................................... ١٦٧

اجلـرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهـو يف صالته، أو ينتف بعض حلمه من ذلك 
اجلرح ويطرحه؟ قال: إن مل يتخوف أن يسيل الدم فال بأس، وإن ختوف أن يسيل الدم 
فال يفعله»(١) فإنه كثرياً ما يكون الدم السـائل بسبب ذلك قليالً ال يبلغ سعة الدرهم. 
ولعلـه لذا قال املجليس يف البحار: «وربام يستشـكل يف البدن، لـورود أكثر الروايات 

يف الثوب».
(١) فـإن املدار يف التقدير عىل سـعة الدرهـم ال وزنه. وهو الذي رصح به غري 
واحـد ويظهر من الباقني، ألنه املنرصف من التقدير يف الفتاو والنصوص بعد كون 

املقدر هو الدم الذي يف الثوب فإن الذي يعرف منه عادة هو املساحة دون الوزن.
(٢) كـام ذكـر ذلك مجهور األصحـاب، ومنهم مدعو اإلمجـاع يف املقام، بنحو 
يظهـر منهم عـدم العفو عن املسـاوي للدرهم. بل رصح مجاعة منهـم بذلك، ومنهم 

الشيخ يف معقد إمجاع اخلالف. 
ويقتضيه صحيح ابن أيب يعفور: «قلت أليب عبد اهللاA الرجل يكون يف ثوبه 
نقط الدم ال يعلم به، ثم يعلم فينسـى أن يغسـله، فيصيل ثم يذكر بعد ما صىل، أيعيد 
صالته؟ قال: يغسـله وال يعيـد صالته. إال أن يكون مقدار الدرهم جمتمعاً، فيغسـله 

ويعيد الصالة»(٢). وقريب منه مرسل مجيل(٣). 
وقـد يظهـر من صحيح إسـامعيل اجلعفي عن أيب عبـد اهللاA: «قال يف الدم 
يكون يف الثوب: إن كان أقل من قدر الدرهم فال يعيد الصالة، وإن كان أكثر من قدر 

الدرهم، وكان رآه فلم يغسله حتى صىل، فليعد صالته...»(٤).
فإن مقتىض مفهوم صدره مانعية ما كان بقدر الدرهم ومقتىض مفهوم ذيله عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٣ من أبواب النجاسات حديث:١. 
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:١، ٤، ٢.

إذا كانت سعته(١) أقل من الدرهم(٢)
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مانعيته، فيدور األمر بني عدم سوق القضيتني للمفهوم املستلزم إلمهال حكم ما كان 
بسـعة الدرهم، وكون إحد القضيتني قرينة عـىل األخر. وحيث كان األول بعيداً 
عـن مقتـىض وظيفة اإلمامA يف مقـام اجلواب تعني الثاين، وحينئـذ ال يبعد حتكيم 

األوىل عىل الثانية، لسبق أنس الذهن هبا، فتحمل الثانية عىل عدم سوقها للمفهوم. 
لكـن اإلنصـاف أن ذلك ال خيلو عـن خفاء، خصوصاً مـع احتامل كون إمهال 
حكم ما كان بسـعة الدرهم لعدم تيرس حتديده غالباً، أو كون تدافع القضيتني بسـبب 

النقل باملعنى. واألمر سهل بعد االستغناء عن ذلك باحلديثني األولني.
هـذا ويف املراسـم العفو عام كان بمقـدار الدرهم فام دون. ويشـهد له صحيح 
حممـد بن مسـلم: «قلت له: الدم يكـون يف الثوب عيلّ وأنا يف الصـالة. قال: إن رأيته 
وعليـك ثـوب غريه فاطرحه وصل يف غريه، وإن مل يكـن عليك ثوب غريه فامض يف 
صالتـك وال إعـادة عليك ما مل يزد عىل مقدار الدرهـم، وما كان أقل من ذلك فليس 
بـيشء، رأيتـه قبل أو مل تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثـر من مقدار الدرهم فضيعت 
 :Pغسـله وصليـت فيه صـالة كثرية فأعد ما صليـت فيه»(١). قال سـيدنا املصنف

«فإنه يدل عليه باملفهوم أو املنطوق يف الفقرات الثالث». 
لكن ادعى بعض مشـاخيناP إمجاله وتدافع الفقرات فيه. وكأنه لدعو أن 
املراد باسم اإلشارة يف قولهA: «وما كان أقل من ذلك فليس بيشء» هو الدرهمـ  كام 

استظهره يف اجلواهر ـ ال ما زاد عليه. 
وفيه: أن محل اسـم اإلشـارة عىل ما زاد عىل الدرهم إن مل يكن ظاهر الكالم يف 
نفسه فال أقل من كونه مقتىض اجلمع بني الفقرات الثالث. ومن ثم ال ينبغي اإلشكال 

يف متامية داللة الصحيح. 
ودعو: أن مقتىض اجلمع بينه وبني ما سـبق هو محله عىل إرادة درهم فام زاد. 
مدفوعة بعدم الشاهد عىل اجلمع املذكور. نعم ادعى يف احلدائق شيوع هذا النحو من 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٦.  
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االسـتعامل يف األخبار. لكنه اعرتف بعدم العثور إال عىل رواية واحدة، ولسـاهنا يشبه 
لسان صحيح إسامعيل املتقدم.

ومثله ما يف اجلواهر من تقريب محل النصوص األول املانعة عن مقدار الدرهم 
عىل ما زاد عىل الدرهم، لغلبة عدم معرفة مقدار الدرهم إال بالزيادة عليه. فإنه تكلف 

. خال عن الشاهد أيضاً
نعـم رو الفقـرة املذكـورة يف الفقيه هكذا: «فـإن كان أقل مـن درهم فليس 
بـيشء»(١). وحينئـذ يضعف ظهور احلديث يف العفو عـام كان بقدر الدرهم، أو يكون 
، نظـري ما تقـدم يف صحيح إسـامعيل اجلعفـي. وحيث ال يتضـح ترجيح أحد  جممـالً

الوجهني يتعني سقوط احلديث. 
عـىل أنـه لو فرض اسـتحكام التعارض بـني النصوص فيام كان بقـدر الدرهم 
يتجه البناء عىل مانعيته، كام هو املشهور، إما لرتجيح النصوص األول بأهنا أظهر داللة 

وأكثر عدداً، أو لتساقطها والرجوع لعموم مانعية النجاسة من الصالة. فالحظ.
بقي يف املقام أمران:

األول: أنه ال إشـكال يف مانعية ما كان من الدم بقدر الدرهم أو زائداً عليه إذا 
. أما إذا كان متعدداً متفرقاً بحيث يكون كل دم منها دون الدرهم إال  كان دمـاً واحـداً
أهنـا تبلـغ بمجموعها الدرهم أو تزيد عليـه، فقد وقع الـكالم يف مانعيته، فذهب إىل 
العفـو عنه وعدم مانعيته يف املبسـوط والرسائر والرشايـع والنافع والروضة واملدارك 

واحلدائق وعن غريها، بل يف الذكر أنه املشهور. 
واسـتدل لـه بصحيح عبد اهللا بـن أيب يعفور املتقدم، وفيـه: «قلت له: فالرجل 
يكون يف ثوبه نقط الدم ال يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصيل ثم يذكر بعدما صىل 

.(٢)« أيعيد صالته؟ قال: يغسله وال يعيد صالته، إال أن يكون مقدار الدرهم جمتمعاً
(١) من ال حيرضه الفقيه ج:١ ص:١٦١ باب:٣٩ حديث:٩.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:١.  
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، وعىل  » إمـا أن يكـون خـرباً ثانياً أو حـاالً بدعـو: أن قولـهA: «جمتمعـاً
كال التقديريـن يدل عـىل أنه البد يف مانعية الدم من أمرين كونـه بقدر الدرهم وكونه 
، فمع فقد أحدمها بـأن كان جمتمعاً دون الدرهم، أو متفرقـاً بقدر الدرهم فال  جمتمعـاً
. ومثله يف ذلك قولهA يف مرسـل مجيل: «ال بأس بأن يصيل الرجل يف  يكـون مانعاً
الثوب فيه الدم متفرقاً شـبه النضح. وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فال بأس به ما 

مل يكن جمتمعاً قدر الدرهم»(١).
وفيـه: أن الـدم تارة: يطلق بلحـاظ وحدة الوجود املتمثـل يف البقعة الواحدة، 
 . فيقبـل التكثر والتعدد بتعدد البقع، فتكون البقع املتعددة دماء متعددة، ال دماً متفرقاً
وأخـر: يطلـق بلحـاظ الطبيعة القابلـة لإلحتاد والتكثـر، فرياد بالـدم الذي يصيب 

الثوب األعم من البقعة الواحدة والبقع املتعددة.
ومـن الظاهـر أنـه ال يصح باللحـاظ األول وصف الدم الـذي يصيب الثوب 
مثـالً باالجتامع والتفرق، بـل باإلحتاد والتعدد ال غري، ألن تفـرق الدم مالزم لتعدده 
هبذا اللحاظ. أما باللحاظ الثاين فيصح وصفه باالجتامع والتفرق، ألن التفرق ال خيل 

بوحدته.
وبذلـك يتضـح أن الـدم املوضـوع يف احلديثني الرشيفـني، والذي هـو مورد 
التفصيل بني بلوغ مقدار الدرهم وعدمه هو الدم باللحاظ الثاين، كام يناسـبه السـؤال 

 . يف الصحيح وموضوع احلكم يف املرسل وفرض االجتامع فيهام معاً
وحينئـذ من الظاهر أنه ال جمال حلملهـام عىل التقييد باالجتامع الفعيل بعد كون 
املوضوع يف املرسـل هو الدم متفرقاً شـبه النضح، واملسـتثنى منه يف الصحيح هو نقط 
الدم الظاهرة يف البقع الصغرية التي هي دون الدرهم، الستلزامه كون القيد يف املرسل 
مباينـاً مـورداً للمقيد، واالسـتثناء يف الصحيح منقطعاً، وكالمها خـالف الظاهر، كام 

 .Pذكره سيدنا املصنف
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٤.  
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مضافاً إىل أن الزمه عدم مانعية املتفرق وإن كان كل جزء منه أكثر من الدرهم، 
ألنـه إذا كانت مانعية الدم الذي يصيب الثـوب مرشوطة بأمرين كونه بقدر الدرهم، 
وكونه جمتمعاً، لزم عدم مانعيته مع ختلف أحدمها من دون فرق يف ذلك بني أن يكون 
» خـرباً، وأن يكون حاالً وال يكفي يف املانعيـة حينئذ بلوغ بعضه  قولـهA: «جمتمعاً
قـدر الدرهـم نعـم لو قيـل: إال أن يكون فيه جمتمع بقـدر الدرهـم، أو: إال يكون منه 

جمتمع بقدر الدرهم. كان داالً عىل مانعيته حينئذ. 
وكـذا لـو كان موضوع احلديثني هـو الدم باللحاظ األول، كـام لو قيل: «جيوز 
الصـالة يف بقعـة الـدم مـا مل تكـن بقـدر الدرهـم». لكـن سـبق أن ذلك ال يناسـب 

احلديثني.
ومـن ثم يتعني محل االجتامع املأخوذ قيداً عـىل االجتامع التقديري، فريجع إىل 
أن الـدم املتفـرق إنام يمنع من الصالة إذا كان بقـدر الدرهم لو كان جمتمعاً، ألن ذلك 

هو املناسب ألخذ االجتامع قيداً يف فرض تفرق الدم، كام أشار إليه يف احلدائق. 
ودعـو: أنه البد يف احلال املقدرة من اختالف زماهنا مع زمان العامل، كام يف 
قوهلم: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً، وال جمال لذلك هنا، رضورة احتاد زمان 

كون الدم مقدار الدرهم وزمان االجتامع املقدر. 
مدفوعـة بأن ذلك وإن ذكـره النحاة رشطاً يف احلال املقـدرة، ومثلوا له باملثال 
املتقـدم، إال أهنـا يف احلقيقة ليسـت حاالً مقـدرة، بل فعلية بلحـاظ الحق، واحلال يف 
احلقيقـة األمر احلايل الفعيل املنتزع من الوجود االسـتقبايل. أما ما نحن فيه فاحلال فيه 

مقدرة، وال تكون فعلية بلحاظ زمان ما، وال مشاحة يف االصطالح.
ومثلهـا دعو: أنه لو كانت احلال هنا مقدرة لـكان احلديث خمتصاً باالجتامع 

التقديري، دون الفعيل التحقيقي، كام يف املدارك. 
الندفاعها بأن املستفاد عرفاً من الكالم أخذ االجتامع التقديري من أجل حتديد 
مقـدار الدم، ال خلصوصية التقدير بحيث يكون التقدير قيداً زائداً عىل االجتامع. عىل 
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أن التقييـد باالجتـامع التقديري إنـام كان يف فرض تفرق الدم كام هـو مورد احلديثني، 
فـال ينهـض بعموم التقييـد بالتقديري ملـا إذا مل يكن الـدم متفرقاً، بـل يتعني الرجوع 
فيـه إلطالق بقية نصوص املقام املتضمنة عدم العفو عـام كان بقدر الدرهم، املعتضد 

بعموم مانعية النجاسة.
وباجلملـة: ال ينبغي التأمل يف ظهور احلديثني فيام ذكرنا، فيطابقان إطالق بقية 

. النصوص الظاهرة يف أن املعيار عىل كون الدم بمقدار درهم جمتمعاً كان أو متفرقاً
ثم إنه قد يستدل عىل العفو عن الدم املتفرق إذا مل يبلغ يشء منه مقدار الدرهم 
بصحيـح احللبـي ـ بنـاء عىل ما هـو الظاهر مـن وثاقة حممد بن سـنان ـ : «سـالت أبا 
عبـد اهللاA عـن دم الرباغيـث يكـون يف الثوب هل يمنعـه ذلك من الصـالة فيه؟ 
قـال: ال وإن كثر، فال بأس بشـبهه من الرعاف. ينضحه وال يغسـله»(١). بتقريب: أن 
مقتىض إطالق التشبيه بدم الرباغيث العفو عن نقط دم الرعاف وإن كثر وبلغ جمموعه 

الدرهم.
وفيـه: أن الغالـب عدم بلوغ دم الرباغيث مقـدار الدرهم وإن كثر، فال يتضح 
شـموله لنقط دم الرعاف الذي يبلغ بمجموعه الدرهم. ولو سـلم عمومه له كفى يف 
اخلروج عنه صحيح ابن أيب يعفور ومرسـل مجيل املتقدمـان الواردان يف الدم املتفرق 
الـذي يشـبه دم الرباغيـث، بناء عىل ما سـبق مـن أن مفادمهـا مانعية املتفـرق إذا كان 

جمموعه بقدر الدرهم. 
ولو غض النظر عنهام كفى إطالق مثل صحيح حممد بن مسلم املتضمن مانعية 
ما كان بقدر الدرهم الشامل للمتفرق، غاية األمر أن يكون بينه وبني الصحيح املذكور 
عمـوم مـن وجه، فريجع يف مـورد االجتـامع ـ وهو املتفـرق الذي ال يبلـغ الدرهم ـ 

لعموم مانعية النجاسة.
هذا وأما اإلشـكال فيه بظهوره يف طهارة الدم املذكور، كام يناسـبه قياسـه بدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٧.   
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الرباغيث، واالكتفاء بنضحه من دون غسـل. فيندفع بأن قياسه بدم الرباغيث إنام هو 
يف عدم مانعيته من الصالة، ألن ذلك هو املسؤول عنه. وأما األمر بالنضح فهو حكم 
آخـر قـد يكون خمتصاً بدم الرباغيث. وال أقل من لـزوم محله عىل ذلك، ملا هو املعلوم 
. عىل أن لسـان الصحيح ال خيلو عـن اضطراب. وقد  مـن نجاسـة دم الرعاف مطلقاً

يكون فيه يشء من التصحيف. فالحظ.
واحلاصل: أنه ال جمال للبناء عىل عدم مانعية الدم املتفرق إذا كان جمموعه بقدر 

الدرهم.
ولعله لـذا أطلق يف الفقيه واهلداية واملقنعة واالنتصـار والدروس مانعية الدم 
إذا كان بقـدر الدرهـم. بـل رصح بالتعميم للمتفرق يف املراسـم والوسـيلة والتنقيح 
والتذكرة واملختلف والقواعد واملنتهى والذكر وجامع املقاصد والروض وعن ابن 
الرباج والبيان وغريمها. وعن كشف االلتباس أنه املشهور ونسب ألكثر املتأخرين يف 

كالم غري واحد.
هـذا وقد نسـب للنهاية واملعترب اسـتثناء صـورة التفاحش مـن العفو املتفرق. 
وكالمهـام ال خيلو عـن غموض، كدليل االسـتثناء املذكور. إذ مل نعثر عىل ما يناسـب 
ذلك إال عىل مرسـل دعائم اإلسالم عن الصادقنيG يف الدم: «ورخصا يف النضح 
اليسـري منه ومن سـائر النجاسـات مثـل دم الرباغيث وأشـباهه. قاال: فـإذا تفاحش 
غسـل»(١). وضعفه مانع من االعتامد عليه. والسـيام مع اشتامله عىل ما ال نقول به من 

عموم العفو لسائر النجاسات. بل من البعيد جداً تعويلهام عليه.
الثاين: لو كان الدم متفرقاً يف ثياب متعددة. ومل يبلغ ما يف كل منها قدر الدرهم 
إال إن املجمـوع يبلـغ الدرهـم فهل حيكم باملانعية أو بالعفـو؟ رصح باألول يف جامع 

املقاصد واملسالك واجلواهر وحمكي املوجز والدالئل، وجعله األوجه يف الروض. 
ورصح بعض مشـاخيناP بالثاين، مسـتدالً بإطالق نصوص املقام املتضمنة 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٥ من أبواب النجاسات حديث:٢.   
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العفـو عام دون الدرهـم من الدم يف الثوب، فإن مقتضاه أن لكل ثوب حكمه، فيعفى 
عام فيه الدم إذا كان دون الدرهم.

ومـا ذكـره قد يكون مقتـىض اجلمود عىل عبـارة النصوص، إال أن املناسـبات 
االرتكازيـة تقيض بعـدم العفو، إللغاء خصوصيـة وحدة الثـوب، وأن العفو إنام هو 
بلحـاظ قلـة الدم، فالدم القليل معفو عنه يف مقابل بقية النجاسـات التي ال يعفى عن 

قليلها، كام رصح به يف بعض النصوص. 
ولعل هذا هو املنشـأ إلحلاق املشـهور البدن بالثوب، كام جر عليه هو أيضاً، 
وإن سـبق منـا التوقف فيه، إذ لو كانـت لوحدة الثوب خصوصيـة يف موضوع العفو 

فالتعدي للبدن يكون أشكل. 
وبعبـارة أخـر: املسـتفاد مـن النصـوص العفـو ـ ولـو بمعونـة املناسـبات 
االرتكازيـة ـ هو العفو عن الدم الذي يصيب الثوب، وذلك يقتيض إلغاء خصوصية 
وحـدة الثوب، وليس مفادها العفو عن الثوب الذي يصيبه الدم القليل، ليكون لكل 

ثوب عفو خاص به. 
عـىل أنه ال إطـالق يف النصوص يقتيض جواز الصـالة يف الثياب املتعددة التي 
أصاهبـا الـدم، بل ظاهرهـا أو املتيقـن منها فرض وحـدة الثوب الذي أصابـه بالدم، 

والتفصيل فيه بني قلة الدم وكثرته. 
وحينئـذ لـو بني عىل اجلمـود عىل مفادهـا لزم عدم جـواز الصـالة يف الثياب 
املتعـددة التي يصيبها الـدم وإن كان جمموع الدم دون الدرهـم. ولو بني عىل التعدي 
عن موردها فاملتيقن منه ما إذا مل يبلغ جمموع الدرهم، بلحاظ أنه بعد فرض العفو عنه 
فـال خصوصية عرفـاً لكونه يف ثوب واحد، أما إذا بلغ جممـوع الدم الدرهم فال جمال 

جلوازه.
نعـم لـو كان لسـان النصـوص هكـذا: «ال جيوز الصـالة يف الثـوب الذي فيه 
دم دون الدرهـم» كان ملـا ذكـره وجـه. إال أن النصـوص ال تنهض بذلـك. كام يظهر 
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بمالحظتها والتأمل فيها. 
ولعلـه ملـا ذكرنا كان ظاهر مـن مل ينبه عىل ذلك من األصحـاب املفروغية عن 
عـدم العفـو، للغفلة عنه بعـد ظهور كلامت مجاعـة من القدماء يف عـدم العفو، حيث 
قسـموا الدم إىل مـا جيب إزالة قليله وكثريه كدم احليض، ومـا ال جيب إزالة قليله وال 
كثريه كدم اجلروح والقروح، وإىل ما جيب إزالة كثريه دون قليله، وحددوا القليل فيه 
بام دون الدرهم، حيث يظهر منهم أن املعيار يف العفو عىل قلة الدم باملقدار املذكور من 
دون نظـر لوحدة الثـوب وتعدده. وما ذلك منهم إال لوضوح مـا ذكرنا، ولو بمعونة 

املناسبات االرتكازية. 
(١) بسـكون الغني وختفيف الالم ـ كام عن مجاعة ـ أو بسـكون الغني وتشديد 
الـالم، كام عـن آخرين. وكيف كان فالبغيل هو املذكـور يف الرشايع والتنقيح واملنتهى 
والقواعـد وعـن مجاعة. واملذكور يف الفقيه واهلداية واملقنعـة واالنتصار والغنية وعن 
غريها هو الوايف املرضوب من درهم وثلث. وإليه يرجع ما يف املبسوط واخلالف من 

أن املعفو عنه هو مقدار الدرهم املرضوب من درهم وثلث. 
ويف التذكـرة أن الدرهـم املـرضوب من درهـم وثلث هو البغـيل، وهو ظاهر 
اخلـالف. بل رصيح الذكر أن الوايف هو البغيل، ورصيح املعترب أن الوايف املرضوب 

من درهم وثلث هو املسمى بالبغيل، وهو املحكي عن أكثر كتب املتأخرين.
وعليه ال خالف بني القولني كام قد يناسـبه ما عن الدالئل من نسـبة العفو عن 

البغيل إىل مذهب اإلمامية، وإن كان قد يظهر اخلالف بني القولني من الرسائر. 
ودعـو: أن تقديرهـم لوزنـه ال يناسـب ما تقدم مـن أن املـدار يف العفو عىل 
املسـاحة دون الوزن. مدفوعة بأن التقدير املذكور إنام هو لإلشـارة إىل الدرهم الوايف 
املعـروف ذو املسـاحة املعروفـة عنـد القدماء فيام يظهـر، وإن خفيت بعـد ذلك حتى 

البغيل(١)
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احتاجت للتقدير، كام يأيت. 
بل ظاهرهم أنه أوسـع من الدرهم اإلسـالمي املشـهور، إذ لو كان مساوياً له 
مساحة مل يكن للتنبيه للدرهم الوايف  يف كلامهتم وجه. كام أن كونه أقل مساحة منه بعد 
كونـه أكثر وزناً من أبعد البعيد، بل ال يناسـب ما يأيت مـن التقدير يف كالمهم، وال ما 

أرشنا إليه يف أول املسألة يف سعة الدرهم غري اإلسالمي الذي عثرنا عليه.
وكيـف كان فـال ريب يف أن الدرهم الشـايع يف عصـور الصادقنيG الذين 
صـدرت عنهـم نصوص العفو هو الدرهم اإلسـالمي الذي هو ثالثـة أرباع الدرهم 
املذكـور يف كالم من تقـدم، ومقتىض ذلك محل إطالق الدرهم يف النصوص املذكورة 
عليـه. ولذا احتـاج األصحاب (رضوان اهللا عليهـم) للتنبيه عىل اخلـروج عنه وعدم 

االكتفاء باإلطالق.
وال خمـرج عن اإلطالق املذكور يف النصوص إال الرضوي: «إن أصاب ثوبك 
دم فـال بـأس بالصالة فيـه ما مل يكن مقدار درهـم واف والوايف ما يكـون وزنه درمهاً 
»(١). وهوـ  كام ترـ  ال ينهض باحلجية بعد عدم وضوح سنده، بل عدم وضوح  وثلثاً
كونـه روايـة عن معصوم، وعدم انجباره بالعمل لو كان رواية. ومن ثم استشـكل يف 

املدارك يف محل الدرهم عىل البغيل. 
لكن يف احلبل املتني: «وظني أنه ال إشكال يف ذلك، ألن أحكامهمG متلقاة 
من النبي8، وقد وردت روايات صحيحة بأهنا مثبتة عندهم يف صحيفة بإمالء 
رسـول اهللا8 وخـط أمري املؤمننيA، فكون الدرهـم البغيل مرتوكاً يف عرص 

الصادقA ال يقدح يف محل الرواية الواردة عنهA عليه». ونحوه عن اللوامع. 
وهـو كـام تر! إذ أخذهـمG احلكم منه8 ال ينايف محـل كالمهم مع 
اإلطـالق عـىل ما هو املشـهور يف زماهنم، ألن وظيفتهمG يف مقـام البيان مالحظة 
القرينـة املذكورة عنـد اإلطالق. ولذا احتاج األصحـاب للتقييد مع وضوح أخذهم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب النجاسات حديث:١.  



حتديد املراد من الدرهم البغيل ..................................................................... ١٧٧

احلكـم عنهـمG. واحلاصل: أنـه ال ينبغي التأمـل يف ظهور النصـوص يف الدرهم 
اإلسالمي املذكور. 

بـل لو فـرض إمجاهلا تعني االقتصـار يف العفو عىل األقل، والرجـوع يف الزائد 
لعمـوم مانعيـة النجاسـة، كام هو مقتـىض القاعدة يف كل مورد يـدور األمر بني األقل 

واألكثر إلمجال املخصص. 
وأما ما يف اجلواهر من تقريب الرجوع لألصل املقتىض للرباءة من املانعية، ألنه 
. ألن ما ذكره إنام يتم يف اشتباه األفراد  املرجع عند اشتباه أفراد اخلاص. فهو ممنوع جداً
للشـبهة املصداقيـة، أما إذا كان للشـبهة املفهوميـة يف اخلاص ـ كام يف املقام ـ فالشـك 
يرجع حينئذ للشـك يف زيادة التخصيص التي يدفعها العموم احلجة. ومتام الكالم يف 

حمله من األصول. 
ولعلـه لذا أطلـق الدرهم يف النهاية والوسـيلة، بنحو يظهر منـه إرادة الدرهم 
اإلسـالمي املشهور. وإن كان من البعيد جداً خروجهام عام عليه األصحاب، ورصح 
به الشيخ نفسه يف اخلالف واملبسوط، مكتفيني باإلطالق من دون تنبيه منهام للخالف، 
وتنصيص عىل إرادة الدرهم اإلسـالمي. ومن ثم ال يبعد إرادهتام البغيل واعتامدمها يف 
اإلطـالق عـىل معروفية إرادة البغـيل من الدرهم بني األصحـاب. ويصعب مع ذلك 

عدمها خمالفني يف املقام.
لكن يف كفاية ذلك يف اإلمجاع التعبدي الذي يصلح قرينة عىل تفسري النصوص، 
واخلـروج عن ظاهر إطالقها إشـكال. وإن كان ذهاب األصحاب لذلك وخروجهم 

. عن ظاهر النصوص من دون مستند بعيداً جداً
نعم لو تم ما ذهب إليه بعضهم من أن الرضوي هو رسالة عيل بن بابويه والد 
الصـدوق، فـال يبعـد أن يكون من بعده قـد اعتمد عليه. قال يف الذكـر: «وقد كان 
األصحـاب يتمسـكون بـام جيدونه يف رشايع الشـيخ أيب احلسـن بن بابويـهـ  رمحة اهللا 
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عليهم ـ عند إعواز النصوص، حلسن ظنهم به، وإن فتواه كروايته...»(١). ونحوه عن 
املفيد الثاين ابن شيخ الطائفة الطويس.

لكن ال جمال للوثوق ـ فضالً عن العلم ـ بأن تفسري ابن بابويه للدرهم بالبغيل 
نـاش مـن اطالعه عـىل نص معترب بذلـك، بل قد يكـون اجتهاداً منـه لبعض الوجوه 
املتقدمة أو غريها. ومع ذلك ال جمال للخروج به عام سـبق من ظهور نصوص املقام. 

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
(١) فإنه املتيقن من الدماء الثالثة يف عدم العفو عند األصحاب، حيث اقترص 
عليـه بعضهـم، كام يف الفقيـه واهلداية واملقنعة، ونسـبه لألصحـاب يف املعترب وجامع 
املقاصـد، ويف املدارك وحمكـي الدالئل أن األصحاب قاطعون به. ويف كشـف اللثام 
وعن التنقيح اإلمجاع عليه، وعن الذخرية ورشح القواعد لكاشف الغطاء أنه مذهب 
. نعم نسـبه للمشـهور يف الذكر من دون أن يشـري ملن  األصحاب ال نعلم فيه خمالفاً

خالف املشهور.
وكيف كان فقد استدل عليه يف اجلواهر بام دل عىل وجوب غسل دم احليض(٢)، 
بضميمـة مـا قيل من قصـور أدلـة العفو عن شـمول دم احليـض لندرتـه، خصوصاً 
مـع اختصاص اخلطـاب فيها بالذكـور، واحتامل إصابـة ثياهبم مـن دم احلائض نادر 

بالرضورة.
هـذا وال خيفـى أنه لو تـم قصور أدلـة العفو عن دم احليـض مل حيتج لنصوص 
وجوب غسل دم احليض، لكفاية عموم مانعية الدم والنجاسة يف الصالة، وإن مل يتم مل 
تنفع نصوص وجوب غسل دم احليض، ألن النصوص املذكورة ـ كنصوص وجوب 

(١) الذكر ج:١ ص:٥١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب النجاسات.

ومل يكن من دم احليض(١)
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غسل دم الرعاف ودم اجلروح وغريها من أقسام الدم ـ حمكومة عرفاً لنصوص العفو 
بعـد فـرض عمومها، كـام لعله ظاهـر. مع أن الظاهـر متامية إطالق نصـوص العفو، 

والندرة املذكورة ال تكفي يف قصور اإلطالق. 
فالعمـدة يف املقـام حديث أيب بصـري عن أحدمهاA: «قـال: ال تعاد الصالة 
من دم ال [مل خ.ل] تبرصه غري دم احليض، فإن قليله وكثريه يف الثوب إن رآه أو مل يره 

سواء»(١).
والظاهر أن اعتامد األصحاب عليه، كام هو رصيح املعترب وظاهر غريه. ويناسبه 
انحصار دليل احلكم به. وقد تقدم يف املسألة الثانية والثالثني عند الكالم يف من صىل 

بالنجاسة جاهالً تقريب اعتبار سنده وحجيته. فراجع. 
كـام أن داللته وافيـة، لرصاحته يف عموم مانعية دم احليـض للقليل منه. ومحله 
عىل ما كان بقدر الدرهم فام زاد، دون ما نقص عنه، بعيد جداً، بل ال يناسب رصاحته 

يف خصوصية دم احليض. 
ولـو غـض النظر عن ذلك كان بينه وبني أدلـة العفو عام دون الدرهم من الدم 
عمـوم من وجـه، وظهوره يف عموم مانعية دم احليض أقو مـن ظهور أدلة العفو يف 
العمـوم لدم احليض، فيقدم عليها. ومع فرض التسـاوي بينهام وتسـاقطهام، فاملرجع 
عموم مانعية النجاسة، وعموم مانعية دم احليض الذي تضمنته النصوص املشار إليها 

. آنفاً
(١) كـام رصح بـه مجاعة كثـرية ويف جامع املقاصد بعد أن نسـب احلكم يف دم 
احليـض لألصحاب قال: «وأحلقوا به دم االسـتحاضة والنفاس»، ويف الرسائر أنه ال 
خالف فيه، بل يف اخلالف والغنية اإلمجاع عليه، وعن ظاهر كشـف احلق أنه من دين 

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

والنفاس واالستحاضة(١)
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اإلمامية. ولعله لذا قال سـيدنا املصنفP: «العمدة فيه ظاهر اإلمجاع املحكي عن 
مجاعة». 

لكـن ال جمـال لذلـك بعد نسـبة إحلاقهام للشـيخ يف املنافـع واملعتـرب واملدارك 
وحمكي كشـف االلتباس والدالئل، وإىل الشيخ ومن تبعه يف كشف اللثام، كام يناسبه 
مـا تقدم من االقتصـار عىل دم احليض يف الفقيـه ويف اهلداية واملقنعـة. بل والرضوي 
الـذي ال يبعـد كونـه كتاباً ألحد األصحاب، ومـا يف االنتصار مـن االقتصار عليه يف 
صـدر كالمه، ثم ظهور بقيـة كالمه يف احتامل عدم الفرق بينـه وبني النفاس من دون 
إشـارة لدم االسـتحاضة. بل يظهر من االقتصار يف النافع واملعترب عىل نسـبة إحلاقهام 
. وال  بدم احليض للشـيخ الرتدد فيه، بنحو ال يناسـب ثبوت اإلمجاع عىل اإلحلاق جداً

أقل من عدم ثبوت اإلمجاع أو عدم هنوضه باالستدالل يف املقام.
ومثله االسـتدالل بـأن النفاس حيـض، أو حيض حمتبس، وبـام دل عىل لزوم 
تبديـل القطنة عىل املسـتحاضة. الندفاع األول بعدم وضـوح الدليل عىل ذلك، وإنام 
الـذي ورد أن احليـض حيبس حال احلمل ليكون غذاء للجنـني(١). مع أنه لو ورد فلم 

يتضح وروده للتنزيل بلحاظ األحكام الرشعية، بل لعله لبيان قضية واقعية.
والثاين بعدم وضوح وجوب تبديل القطنة عىل املستحاضة، كام يظهر مما سبق يف 
أحكامها. مع أنه لو تم فقد يكون منشؤه اخلوف من زيادة الدم عىل املقدار املعفو عنه.
قال سيدنا املصنفP: «وأضعف من ذلك االستدالل عليه يف الذكر بأن 
أصل النفاس حيض، واالسـتحاضة مشـتقة منه، وبتسـاوهيام يف إجياب الغسل، وهو 

يشعر بالتغليظ». ومن ثم ال جمال للبناء عىل إحلاق دم االستحاضة. 
نعـم قـد يتجه إحلـاق دم النفـاس، لظهـور مفروغيتهم عـن مسـاواة النفاس 

للحيض يف األحكام. وإن كان يف بلوغ ذلك حداً ينهض باالستدالل إشكال.

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



١٨١ .................................................................. استثناء دم نجس العني من العفو 

وال من نجس العني(١)
(١) كام ذكره العالمة والشـهيد ومجاعة ممن تأخـر عنهام. والعمدة فيه ما ذكره 
غـري واحـد من أن أدلـة العفو إنام تقتيض العفو عن حيثية نجاسـة الـدم، ال من حيثية 
نجاسة أخر، وهي نجاسة نجس العني، بل مقتىض إطالق أدلة مانعية النجاسة عدم 

العفو من احليثية املذكورة. 
إال أن يقال: هذا إنام يتجه لو كانت األدلة قد تضمنت العفو بعد التنبيه لنجاسة 
: الدم نجس ال تصح الصالة معه إال أن يكون بقدر الدرهم، أما  الدم، كام لو قيل مثالً

حيث ورد العفو ابتداء، فاملنرصف منه االستثناء، من عموم مانعية النجاسة. 
نعـم ال يبعـد انـرصاف الـدم املعفو عنه للـدم النجـس بالـذات، دون الطاهر 
بالذات ـ كالدم املتخلف يف الذبيحة ـ املتنجس بالعرض، الرتكاز خصوصية الدم يف 

 . االستثناء، وال خصوصية له ارتكازاً لو كان طاهراً بالذات متنجساً
عـىل أنـه لو تم مـا ذكروه فمـن الظاهـر أن خصوصية دم نجس العني ليسـت 
بلحاظ كونه من أجزائه، بل بلحاظ كونه متنجساً به، بناء عىل ما هو الظاهر من قابلية 
النجـس للتنجس، وحيث كانت النجاسـة بالعـرض ارتكازاً دون النجاسـة بالذات 
الثابتة ألعيان النجاسات ـ ومنها الدم ـ فالعفو عن نجاسة الدم الذاتية موجب لغفلة 
العرف عن مانعية النجاسـة العرضية الذي قد تثبت له، وبنائهم عىل العفو عنها تبعاً، 
وإال لزم عموم االسـتثناء للدم املتنجس وإن مل يكن من عني النجس، وال يظن منهم 

االلتزام بذلك.
وقد اسـتدل السـتثناء دم نجـس العني يف احلدائق بانـرصاف الدم يف نصوص 
العفو ملا هو الشايع املعتاد، كدم اإلنسان واحليوانات التي يتعارف ذبحها ونحو ذلك.
لكن االنرصاف املذكور بدوي ال يعول عليه يف اخلروج عن اإلطالق. ولو تم 

كان االستثناء أوسع كثرياً من املدعى، كام ال خيفى.
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ومثلـه ما ذكـره بعض مشـاخيناP من االسـتدالل السـتثناء أجـزاء نجس 
العني، ومنه الكافر، بأن مقتىض إطالق ما تضمن النهي عن الصالة يف ثوب اليهودي 
والنرصاين(١) بطالن الصالة فيام تنجس من ثياهبام بدمهام، وحيث كان بينه وبني إطالق 
العفو عن الدم دون الدرهم عموم من وجه يتعني تساقطهام يف الثوب املتنجس بام دون 
الدرهم من دمهام، والرجوع إلطالق ما تضمن بطالن الصالة يف دم نجس العني وإن 

كان دون الدرهم. 
الندفاعه بأن اإلطالقات املذكورة حيث كانت منزلة عىل ما إذا كان ثوبه نجساً 
مـن دون خصوصية لتنجسـه بدمه فهي مسـاوقة إلطالقات مانعية النجاسـة التي ال 
إشـكال يف تقديـم إطالقـات العفو عن الـدم دون الدرهم عليها، ألهنـا أخص منها، 
وإال فاإلطالقات املذكورة كام تشـمل الثوب الذي ينجس بدمه، تشمل الثوب الذي 

. ينجس بدم طاهر العني، فلو بني عىل ما ذكره لزم عدم العفو عنه أيضاً
هـذا وأما االسـتدالل لذلك بأن دم نجس العني من أجـزاء ما ال يؤكل حلمه، 
بنـاء عـىل ما يأيت مـن قصور العفو عـن دم ما ال يـؤكل حلمه. فهو إنام يتـم يف الكلب 
واخلنزير، دون الكافر بناء عىل نجاسته، ألن مانعية إجزاء ما ال يؤكل حلمه من الصالة 

تقرص عن أجزاء اإلنسان.
، وعدم مانعية  نعم يبعد جداً مانعية بقية فضالت نجس العني، كلعابه وإن قلّ
القليـل من دمه وذلك مناسـب جداً لقصور دليل العفو عـن قليل الدم من دمه. لكنه 
ليـس بأبعـد مما التزموا به من عدم التعـدي يف العفو من الدم للمتنجس به، فضالً عن 

املتنجس بغريه. فالحظ.
ومن ذلك يظهر اإلشكال فيام يف الوسيلة وعن القطب الراوندي من االقتصار 
يف االسـتثناء عىل الكلب واخلنزير، ونسبه يف املعترب لبعض القميني. فإنه إن ابتنى عىل 
مانعية نجاسة مالقاهتام زائداً عىل نجاستهام ذاتاً لزم العموم لدم كل نجس العني ـ كام 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٤ من أبواب النجاسات.
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نسـبه يف املختلف هلام ـ بل لكل دم متنجس زائداً عىل نجاسـته. وإن ابتنى عىل مانعية 
أجزاء ما ال يؤكل حلمه لزم التعدي لدم مجيع ما ال يؤكل حلمه.

هـذا وقد اسـتنكر يف الرسائر اسـتثناء دم الكلب واخلنزير. قـال: «وهذا خطأ 
عظيم وزلل فاحش ألن هذا هدم وخرق إلمجاع أصحابنا». 

لكن ذلك وحده ال يكفي يف بطالن القول املذكور، ألن عدم تنبيه األصحاب 
لذلـك قد يكـون بلحاظ أن موضوع العفو عندهم نجاسـة الدم مـن حيث هو دم ال 
بلحـاظ أمر خارج عنه، ككونه من نجس العني، كام قد يكون لغفلتهم عن هذه اجلهة 
مـع ندرة االبتالء بالدماء املذكورة، فال يمتنـع عليهم عادة اخلطأ يف حكمها. ومن ثم 

ال جمال للتعويل عىل اإلمجاع لو فرض قصور األدلة عن عموم العفو.
(١) الكالم فيه هو الكالم يف نجس العني.

(٢) كـام عن كشـف الغطـاء. لعموم أو إطـالق ما تضمن مانعيـة أجزاء ما ال 
يـؤكل حلمـه مـن الصـالة. وال يعارضه إطـالق أدلة العفـو يف املقام. ملا سـبق من أن 
املنرصف منه العفو استثناءً من عموم مانعية النجاسة، وال إطالق له يقتيض العفو من 
مجيع احليثيات حتى حيثية ما ال يؤكل حلمه. وإال كان مقتىض إطالق تلك األدلة عدم 

العفو عن الدم الطاهر إذا كان أكثر من الدرهم، وال يظن من أحد البناء عىل ذلك. 
عـىل أنه لو تم إطـالق أدلة العفو من مجيع احليثيات كان معارضاً إلطالق أدلة 
مانعية أجزاء ما ال يؤكل حلمه وإن مل يكن الثاين أقو فال أقل من تساقطهام والرجوع 
لعمـوم مانعية النجاسـة. بل مـن البعيد جداً مانعية فضالته الطاهـرة وإن كانت دون 

الدرهم وعدم مانعية دمه إذا كان دونه. 
وأمـا مـا يف اجلواهـر مـن أن مالحظـة كالم األصحـاب ومعاقـد إمجاعاهتـم 
واقتصارهـم يف االسـتثناء عـىل الدماء الثالثـة أو مع نجس العني عـىل كالم منهم قد 

وال من امليتة(١) وال من غري مأكول اللحم(٢) وإال فال يعفى عنه عىل األظهر.
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تقدم يشهد إلطالق أدلة العفو ويوهن عموم أدلة مانعية أجزاء ما ال يؤكل حلمه للدم 
املذكور. 

فهـو كام تـر! إذ لو كان مراده حجية اإلمجاع بنفسـه ودليليتـه عىل العفو عن 
الدم املذكور. فالظاهر عدم حصول إمجاع صالح لالستدالل بعد احتامل كون نظرهم 
للعفو من حيثية مانعية النجاسة، أو غفلتهم عن اخلصوصية املذكورة، مع عدم شيوع 

االبتالء بذلك، ليمتنع عادة خطؤهم يف حكمه، نظري ما تقدم. 
ولـو كان مراده صلـوح اإلمجاع املذكور لرتجيح عموم أدلـة العفو عىل عموم 
أدلة مانعية أجزاء ما ال يؤكل حلمه وإن مل يكن حجة بنفسـه، نظري جرب الشـهرة للخرب 
الضعيـف. أشـكل بعـدم هنـوض اإلمجـاع أو الشـهرة بجـرب الداللـة، وترجيح أحد 
اإلطالقني عىل اآلخر، وإنام ينهضان بجرب السند، لكشفهام عن إطالع املشهور عىل ما 

يوجب الوثوق بصدور اخلرب وإن خفي علينا.
وأضعـف منه مـا عن الفقيه اهلمـداينP من قصور أدلة مانعيـة ما ال يؤكل 
حلمه عن الدم ونحوه من النجاسات التي هي مانعة حتى لو كانت من مأكول اللحم، 
ألن األدلـة املذكـورة بصدد بيان املانعية من حيثية حرمـة األكل بحيث لو كان اليشء 

 . من حملل األكل مل يكن مانعاً
إذ فيـه: أنه بعد امـكان تعدد جهة املنع فال مانع من شـمول األدلة املذكورة ملا 
هو مانع من حيثية النجاسـة. والسيام مع اشتامل بعض النصوص املذكورة عىل البول 
والروث الذين مها مانعان من حيثية النجاسة(١). عىل أن ذلك إنام يقتيض قصورها عن 
الـدم إذا كان بقـدر الدرهـم فام زاد، وال يقتيض قصورها عام هـو أقل من ذلك، لعدم 
مانعيتـه إال مـن حيثية حرمـة أكل اللحم، كام لعلـه ظاهر. وحينئذ جيري فيه ما سـبق 
مـن قصور عموم العفو، لتعـدد احليثية، أو معارضته بعموم مـا ال يؤكل حلمه، وبعد 

تساقطهام فاملرجع عموم مانعية النجاسة. 
(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢ من لباس املصيل حديث:١.   
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، وحكاه  هـذا وقـد ذهب يف احلدائـق إىل عموم مانعيـة دم الغري إن كان قليـالً
عن االسرتابادي معرتفاً بانفرادمها بذلك. ملرفوع الربقي عن أيب عبد اهللاA: «قال: 
دمك أنظف من دم غريك إذا كان يف ثوبك شـبه النضح من دمك فال بأس، وإن كان 
دم غـريك قليالً أو كثرياً فاغسـله»(١)، مؤيداً بقولـه يف الفقه الرضوي: «وأروي: ليس 

دمك مثل دم غريك»(٢). 
وهو لو تم يغنيه عام سبق منه من االستدالل الستثناء دم نجس العني بانرصاف 
أدلة العفو ألفراد الدم املتعارفة، ألن دم نجس العني من دم الغري. إال أن يريد من الغري 

خصوص اإلنسان. لكنه خمالف لظاهر املرفوع.
، ال  وكيف كان فاحلديث ظاهر يف طهارة دم اإلنسان يف حق نفسه إذا كان قليالً
يف انحصار العفو به مع نجاسـته كام هو املدعى. عىل أن ضعفه مانع من التعويل عليه 
بعد عدم انجباره بالعمل، بل ظهور اإلعراض عنه، بل اإلمجاع عىل خالفه بنحو يبعد 

جداً خطؤه يف مثل هذه املسألة الشايعة االبتالء. 
مع أنه ال يناسب ما تقدم يف حديث أيب بصري من استثناء دم احليض يف اخلطاب 
املوجـه للراوي، ألنه من دم الغري باإلضافة له، فلوال عموم العفو لدم الغري مل حيسـن 

االستثناء املذكور. ومن ثم يتعني طرح املرفوع، أو محله عىل االستحباب.
(١) كـام يف املنتهـى، وعليه جر يف العروة الوثقى ومجلة من حواشـيها. وهو 
املناسب ملا يأيت يف املسألة التاسعة واخلمسني من احلدائق والبيان. اقتصاراً يف اخلروج 

عن عموم مانعية النجاسة عىل مورد النصوص، وهو الدم. 
 خالفاً للجواهر ويناسـبه ما يأيت يف املسـألة املذكورة من املدارك وعن الذكر

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب النجاسات حديث:٢.   
(٢) الرضوي ص:٦.

(مسألة٥٧): ال يلحق بالدم املتنجس به(١).
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واملعامل. وقد يسـتدل عليه تارة: باألولوية املستفادة من عدم زيادة الفرع عىل األصل. 
وأخـر: بأن معنى نجاسـة املتنجـس باملالقاة انتقال أحكام النجـس إليه، ال غريها. 
وثالثة: بمناسـبته للتخفيف الذي هو املنشـأ للعفو يف املقام. ورابعة: بالشك يف تناول 

أدلة املانعية ملثله. 
ويندفع األول بأن األولوية ملا كانت مبنية عىل عدم زيادة الفرع عىل أصله فهي 

ليست قطعية، لعدم القطع بمبناها، واألولوية الظنية ليست بحجة.
والثاين بأن معنى نجاسة املتنجس انتقال النجاسة له مما القاه، ال كونه بأحكامه، 

 . ولذا ال نلتزم بوجوب التعدد يف التطهري من املتنجس بالبول مثالً
والثالث بأن مناسبة التخفيف ال تنهض باالستدالل ما مل تكن يقينية، وال جمال 

لذلك بعد قصور دليل التخفيف والعفو عن غري الدم. 
والرابـع بأنـه ال يشـك يف تناول عمـوم أدلة املانعيـة ملثله، ولذا ال إشـكال يف 
مانعيته لو مل يرد العفو عن الدم يف املقام، وإنام املنشأ الحتامل العفو فيه هو دليل العفو 
عـن الدم بضميمة بعض الوجوه املتقدمة أو نحوها، فمع عدم متاميتها يتعني الرجوع 

لعموم أدلة املانعية.
(١) كـام يف املدارك، بل قيل: إنه األشـهر. وقـد يرجع إليه ما يف جامع املقاصد 
واملسـالك والـروض وظاهر املنتهى وهنايـة األحكام من أنه إذا أصـاب الدم وجهي 
الثـوب معاً فإن تفشـى من أحدمهـا لآلخر فهـو دم واحد. ويف الذكـر وعن البيان 

التفصيل بني الرقيق والصفيق، وأنه واحد يف الرقيق متعدد يف الصفيق. 
وكيـف كان فـال ينبغـي التأمـل يف احتـاد الـدم مع اتصـال ما يف أحـد وجهي 
الثـوب باآلخر، وعدم فصل العدم بينهام، فإن ذلك هو املعيار يف وحدة الوجود عرفاً 

(مسـألة٥٨): إذا تفشـى الـدم مـن أحد اجلانبـني إىل اآلخـر فهو دم 
واحـد(١). نعـم إذا كان قـد تفشـى من مثـل الظهـارة إىل البطانـة فهو دم 



إذا تفشى الدم من أحد اجلانبني.................................................................... ١٨٧

 . وعقالً
ودعـو: أن املعيـار يف التقدير ليـس عىل وحدة الدم، بل عىل وحدة السـطح 
الظاهـر، ومـع التفيش يكون للدم سـطحان ظاهـران، فتلحظ سـعة كل منهام وتضم 

 .لألخر
مدفوعـة بـأن معيار التقديـر وإن كان هو السـعة إال أن موضوعـه هو الدم ال 
السـطح، فمع وحدة الدم يتعني مالحظة سـعة واحدة وإن تعدد سـطحه. عىل أنه ال 
منشأ ملالحظة ظهور السطح، بل إن كان املعيار عىل الدم تعني وحدته كام ذكرنا. وإن 
كان املعيار عىل السطح تعني البناء عىل تعدد السعة لتعدد السطح مع عدم ظهور أحد 
السـطحني، لعدم تفيش الدم. وحيث ال يمكـن البناء عىل ذلك تعني األول. من دون 

فرق يف ذلك بني الثوب الصفيق والرقيق.
ومـن ذلك يظهر أنه لو فرض إصابة الـدم لوجهي الثوب املتحاذيني معاً تعني 
التفصيـل بني اتصـال الدميني من الداخل وعدمه، فيحكم بتعـدد الدم مع االنفصال 
ووحدته مع االتصال، كام لو وضع عىل الدم دم آخر من دون أن تتسع املساحة. ولعله 

إليه يرجع ما تقدم من جامع املقاصد والروض واملسالك وظاهر املنتهى.
نعـم إذا مل يكن االتصال بني متام السـطحني، بل بني بعضهـام، فالدم وإن كان 

واحداً، إال أن مساحته تتسع بلحاظ موضع االنفصال.
(١) ممـا تقـدم يظهر التفصيل يف ذلك أيضاً بني ما إذا اتصل الدم بعضه ببعض 
يف طبقـات الثوب لتالصقها ولو بسـبب الـدم، وما إذا مل يتصـل، النفصال الطبقات 

بعضها عن بعض، فيحكم باإلحتاد يف األول والتعدد يف الثاين.

متعدد(١)، فيلحظ التقدير املذكور عىل فرض اجتامعه، فإن مل يبلغ املجموع 
سعة الدرهم عفي عنه، وإال فال.
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(١) كام يف احلدائق وعن البيان، ويناسـبه ما سبق يف املسألة السابعة واخلمسني 
من املنتهى. اقتصاراً يف اخلروج عن عموم مانعية النجاسة عىل مورد النصوص، وهو 
الـدم. خالفاً ملا يف املـدارك وعن الذكر واملعامل وقواه يف اجلواهر ملا تقدم يف املسـألة 
السـابعة واخلمسـني من دعو األولوية وغريها مما قد سـبق ضعفه. بل قد يظهر من 

 . الذكر العفو عام خيتلط بالدم وإن زاد عىل الدرهم. وهو أشد ضعفاً
نعـم قد يسـتفاد من صحيح احللبـي ـ املتقدم يف آخر الـكالم يف الدم املتفرق ـ 
املتضمـن للنضـح باملاء، عدم ارتفاع العفو بإصابة املاء الطاهر للثوب بعد إصابة الدم 
لـه وإن زاد املجمـوع منه ومن الدم عن مقـدار الدرهم، فضالً عام إذا مل يزد عليه، بناء 
عـىل ما سـبق من أن الصحيـح املذكور ال يدل عىل طهارة الـدم القليل، ليتعني طرحه 

 . بعد خمالفته للنص والفتو بنجاسة الدم مطلقاً
لكنـه لو تـم يتعني االقتصار فيـه عىل مورده، وهـو املاء الطاهـر الذي يصيب 
الثـوب بعـد إصابـة الدم لـه دون غريه. عـىل أنه تقدم اإلشـكال يف عمـوم النضح يف 

الصحيح للدم، بل قد خيتص بدم الرباغيث. فراجع.
هـذا وقد تردد يف العروة الوثقى يف املسـألة. لكنه اسـتثنى صورة ما إذا مل تتعد 
الرطوبـة عـن موضع الـدم فحكم بالعفـو. ويظهر منـه أن الوجه يف ذلـك عدم كون 
الرطوبة منجسـة للموضع الذي أصابته، لتنجسه بالدم قبل ذلك. وقد أقره عىل ذلك 
غـري واحد منهم سـيدنا املصنـفP، إال أنه استشـكل يف العفو بـأن الثوب وإن مل 

يتنجس بالرطوبة املذكورة، إال أن الصالة هبا صالة يف النجس.
وفيه ـ مع عدم صدقه يف فرض جفاف الرطوبة حني الصالة، وعدم بقاء يشء 
ممـا كان متنجسـاً  بالـدم يف الثوبـ  : أن املراد بالنجـس إن كان هو الثوب فاملفروض 

(مسـألة٥٩): إذا اختلـط الـدم بغريه مـن قيح أو مـاء أو غريمها لـم 
يعف عنه(١).
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العفـو عنه بعد كون تنجسـه بالـدم األقل من الدرهم ال بغـريه. وإن كان هو الرطوبة 
فاملـراد بالصـالة فيها كوهنـا حممولة يف الصالة، وال إشـكال يف عـدم مانعية املحمول 

املتنجس إذا مل تتم به الصالة.
نعـم مل يتضـح الوجـه يف مبنـى احلكم، وهـو عدم تنجـس املوضـع بالرطوبة 
. فهو ممنـوع جداً بعد إطالق  املذكـورة. فإنـه إن ابتنى عىل عدم تنجـس املتنجس ثانياً
أدلة االنفعال وعمومه ارتكازاً، بل ال يناسـب اقتصارهم يف حمل الكالم عىل الرطوبة 

املتنجسة بالدم املوجود، دون املتنجسة بغريه، فضالً عن النجسة، كالبول.
وإن ابتنى عىل ما ذكره شيخنا األستاذP من عدم تنجس املتنجس بام تنجس 
بمنجسـه، فالرطوبة بعد أن كانت متنجسـة بالدم الذي نجس الثرب مل تكن منجسـة 
. فهو غري ظاهر املأخذ بعد إطالقات أدلـة االنفعال، أو إلغاء خصوصية  للثـوب ثانياً

 . مواردها عرفاً
نعـم قـد يغفل عرفاً عن تنجـس املتنجس، لغلبـة عدم األثر للنجاسـة الثانية، 

وخصوصاً بام تنجس به، الرتكاز كون نجاسته أخف من نجاسة ما نجسه. 
لكـن ال جمال لذلك يف فرض اختصاص النجاسـة الثانية ببعض األحكام، كام 
يف املقام، حيث يعفى عن نجاسة الدم وال يعفى عن نجاسة املتنجس به. ومن ثم كان 

االستثناء يف غري حمله. 
نعم ال يبعد العفو عن مثل العرق مما يكثر االبتالء به ويغفل عنه، حيث ال يبعد 

أن يستفاد العفو عنه حينئذ من النصوص بإطالقها املقامي. فالحظ.
بقـي يف املقـام فرع أمهله هنا سـيدنا املصنـفP وهو أنـه إذا زال الدم بعينه 
؟  عـن الثـوب أو البدن ـ لو قلنا بعموم العفو له ـ بحكّ أو نحوه فهل يبقى العفو أوالً
حكم باألول يف هناية األحكام واملدارك والعروة الوثقى وبعض حواشيها ورشوحها 
وحمكي رشح املوجز. وقد يسـتدل له تارة: باالستصحاب. وأخر: باألولوية، خلفة 

النجاسة بزوال العني. 
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لكن املراد باالسـتصحاب إن كان هو استصحاب صحة الصالة به، فهو ـ مع 
، بل هـي منتزعة  كونـه تعليقـاً ـ ال جيري يف نفسـه، لعـدم كون الصحة حكـامً جمعوالً
مـن األمـر بالصـالة املقيدة بعدم النجاسـة بـام عدا مـا دون الدرهم من الـدم. ومثله 
استصحاب جواز الصالة، إذ ال يراد به اجلواز التكليفي، بل الوضعي الراجع لصحة 

الصالة بالثوب. 
وأما استصحاب عدم مانعية النجاسة املوجودة يف الثوب فإنه وإن كان منجزاً 

، بل منتزعاً، كالصحة، عىل ما تقدم. إال أن عدم املانعية ليس حكامً جمعوالً
وأما األولوية بلحاظ خفة النجاسة، فهي ال ختلو عن إشكال، ألن املانع حيث 
كان هو نجاسـة الثوب، فهي ال ختف بزوال عني النجاسـة. غاية األمر أن يتخلص به 
من محل عني النجاسة، وهو ليس حمذوراً يف الصالة، ليكون ارتفاعه موجباً لألولوية. 
وحيـث كان احلكم تعبدياً خمالفاً للقاعدة، فقد يكون التخفيف امتنانياً خمتصاً بمورده 

بلحاظ شيوع االبتالء به، ويقرص حمل الكالم، لندرة االبتالء به.
هـذا وقد اسـتدل بعض مشـاخيناP بصحيح ابن أيب يعفـور املتقدم : «قلت 
أليب عبـد اهللاA: الرجـل يكـون يف ثوبـه نقـط الـدم ال يعلـم بـه، ثم يعلم فينسـى 
فيصيل... قالA: يغسـله، وال يعيـد صالته»(١). بدعـو: أن املفروض فيه حيث 
كان هـو وجـود الدم قبل الصالة بمدة، فمقتىض ترك االسـتفصال فيه عدم الفرق يف 
العفو بني وجود الدم حني الصالة وزواله حينها. وبذلك يمتاز الصحيح املذكور عن 

غريه من نصوص املسألة.
وفيه: أن موضوع السـؤال يف الصحيح حيث كان هو الثوب الذي فيه نقط دم 
فالظاهـر من فرض الصالة فيه هو الصالة فيـه حال وجود الدم فيه، وال يعم الصالة 
فيه حال زوال الدم عنه. نعم لو كان لسـان السـؤال فيه هكذا: «الثوب يصيبه الدم ال 
يعلـم به...» كان لدعـو عمومه وجه. عىل أنه بعيد جداً بلحـاظ احتياج زوال الدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:١. 
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عن الثوب إىل عناية فينرصف عنه اإلطالق.
ومثلـه دعـو: أن العفـو ملـا كان عن نجاسـة الدم اسـتثناء من عمـوم مانعية 
النجاسة فال أثر لزوال عني الدم مع بقاء نجاسته يف العفو. الندفاعها بأن عموم العفو 
عن النجاسـة وخصوصه تابع لعموم دليله وخصوصه، فإذا كان الدليل خمتصاً بحال 

وجود الدم تعني االقتصار عليه.
نعم قد يكون الوجه املذكور سبباً يف فهم العرف عدم اخلصوصية حلال وجود 
الدم، بل ال إشكال يف غفلتهم عن رشطية وجود عني الدم يف العفو، لكون العفو حال 
عدمه أوىل عرفاً، بحيث يفهم من األدلة تبعاً، وإن مل يكن أوىل حقيقة، ملا سـبق. ومن 

ثم ال ينبغي اإلشكال يف عموم العفو. فالحظ.
(١) كام قواه بعض األعاظمP يف حاشـيته عىل العروة الوثقى. وقد استدل 
له سـيدنا املصنفPـ  بعد امتناع الرجوع لعموم مانعية النجاسـة أو الدم، ألنه من 
التمسـك بالعام يف الشـبهة املصداقية من طرف اخلاص، والتحقيـق امتناعه ـ بأصالة 
الـرباءة من مانعية املشـكوك، كام جر عىل ذلك هو وبعـض األعاظمP يف نظائر 
املقـامـ  كالشـك يف كون اللباس ممـا يؤكل حلمهـ  ألنه حيث كانـت املانعية انحاللية، 
فـكل فرد مانع مسـتقل، ومع الشـك يف فردية فـرد للامنع يشـك يف مانعيته، واألصل

الرباءة منها.
وفيـه: أنه حيث مل تكن املانعية جمعولة، بـل منتزعة التكليف باملقيد بعدم املانع 
ـ كالصالة املقيدة بعدم نجاسة ماعدا ما نقص عن مقدار الدرهم من الدم ـ فالبد من 
إحـراز امتثال التكليف املذكور باإلتيان باملقيد املذكور، خروجاً عن مقتىض التكليف 
اليقينـي، ودليـل الـرباءة ال ينهض بإحـرازه، وليس الشـك يف سـعة التكليف، لعدم 
اإلمجـال يف حـدوده. ومتام الكالم يف األصول، حيث أفضنـا الكالم يف ذلك يف التنبيه 

(مسألة٦٠): إذا تردد قدر الدم بني املعفو عنه واألكثر بنى عىل العفو(١)
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الثاين من تنبيهات املقام األول من مبحث الدوران بني األقل واألكثر االرتباطيني من 
كتاب (املحكم يف األصول).

ومثلـه مـا يظهر مـن اجلواهر من التمسـك يف أمثـال املقام باسـتصحاب بقاء 
الثـوب عـىل صحة الصالة به. حيـث يظهر مما تقدم أن صحة الصالة بالثوب ليسـت 
جمعولة بنفسها، لتستصحب، بل منتزعة من تقييد الصالة بعدم نجاسة الثوب بالوجه 
اخلـاص، فالبـد من إحراز االمتثـال باإلتيان بالصالة املقيدة بذلك، واالسـتصحاب 

املذكور ال حيرز ذلك، إال بناء عىل األصل املثبت.   
هذا وأما استصحاب عدم كون الدم بقدر الدرهم، فهو مبني عىل أن موضوع 
التقديـر هو الدم بذاته، وكونـه بقدر الدرهم عبارة عن حالة طارئـة عليه بعد إصابته 
للثـوب، أو أن موضوع التقدير هو سـطح الدم احلاصل عـىل الثوب، الذي ال وجود 

له قبل إصابة الثوب.
فعـىل األول يتعـني جريـان االسـتصحاب املذكـور مـن دون أن يبتنـي عـىل 
اسـتصحاب العـدم األزيل، لوضوح أن صـريورة الدم يف الثوب بقـدر الدرهم ليس 
الزماً لذات الدم وال لوجوده، بل هو لو حصل له متأخر عن وجوده مسبوق بالعدم 
بلحاظ حال ما قبل إصابة الدم للثوب، فإن الدم حينئذ مل يكن يف الثوب بقدر الدرهم، 
فيمكن استصحاب ذلك له بعد إصابته للثوب. بل قد يقطع بعدم كونه بقدر الدرهم 
حتى يف أول زمان إصابته للثوب، كام إذا كان الدم قليالً يعلم بأنه يف أول زمان إصابته 
للثوب كان دون الدرهم، وإنام حيتمل بلوغه قدر الدرهم بعد ذلك بسـبب تفشـيه فيه 
وانبساطه، فيمكن بلحاظ الزمان املذكور استصحاب عدم بلوغه الدرهم. بل يمكن 

حتى استصحاب كونه دون الدرهم، كام لعله ظاهر.
أمـا عـىل الثاين فال جمـال جلريان االسـتصحاب املذكور حتى بنـاء عىل جريان 
اسـتصحاب العـدم األزيل، ألن سـعة السـطح اخلاص مقومـة لذاته غـري منفكة عنه 
بلحـاظ حال ما قبـل وجوده، كام هو احلـال يف مجيع املقادير والكميـات، فإهنا وإن مل 
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تكـن مقومـة ملاهية ذي الكم اخلاص إال أهنا مقومة لذاتـه بخصوصيته، النتزاعها من 
األجزاء بذواهتا، فكام ال ينفك ذو الكم عن ذاته حتى قبل وجوده، وال تنفك أجزاؤه 
عن ذواهتا حتى قبل وجودها، كذلك ال ينفك ذو الكم عن الكم الثابت له حتى قبل 
وجـوده، ألنه منتزع منه ومن أجزائـه بذواهتا، فالرجال العرشة ال ينفكون عن كوهنم 
عـرشة حتى قبل وجودهـم، واملرت من القامش ال ينفك عن كونـه بقدر املرت حتى قبل 
وجوده، وهكذا مجيع الكميات. واىل هذا يرجع ما ذكره سيدنا املصنفP يف املقام. 

وقد تقدم يف مسألة الشك يف كرية املاء ما ينفع هنا، ألن املقامني من باب واحد.
هذا وال يبعد ظهور النصوص يف الثاين، ألن التقدير وإن نسب للدم فيها لفظاً، 
إال أنـه حيـث ال يتقدر الدم بالسـعة، بل باحلجم ذي األبعـاد الثالثة، فالظاهر رجوع 

التقدير للسطح اخلاص املنبسط عىل الثوب ال غري، ألنه القابل للتقدير املذكور.
نعـم لو كان التعبري هكذا: «ما مل يرص بسـعة الدرهم» لـكان ظاهراً يف األول. 
ومن ثم يشـكل جريان اسـتصحاب عدم كون الدم بقدر الدرهم. وإن كان البد من 

التأمل التام يف املقام.
نعـم الظاهر جريان أصل الطهارة يف املقام، ألن املناسـبات االرتكازية قاضية 
بـأن التقديـر بسـعة الدرهم ال يـراد منه إال بيان مقدار النجاسـة احلاصلـة بالدم التي 
يعفى عنها يف الثوب استثناء من عموم مانعية النجاسة، ومن الظاهر أن مقتىض أصل 
الطهارة االقتصار يف البناء عىل النجاسـة عىل املتيقـن، وهو املوضع القليل من الثوب 

الذي ال يبلغ الدرهم.
فكـام ينهـض األصل املذكـور بإحراز جـواز الصالة يف الثوب عند الشـك يف 
إصابتـه بالدم أو غريه من النجاسـات رأسـاً، ينهـض بإحراز جوازها عند الشـك يف 
كمية نجاسته بعد العلم بأصلها إذا احتمل كوهنا أكثر من املعفو عنه، سواء كان ذلك 
الشـك يف سعة اإلصابة الواحدة، أم للعلم بإصابة قليلة، والشك يف إصابة أخر إذا 
ضمـت إليهـا يكون املجموع أكثر مـن درهم. ألن مقتىض األصـل املذكور يف املقدار 
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الزائد من الثوب. 
بل حيث سبق أن الظاهر مانعية النجاسة، ال رشطية الطهارة، فالظاهر جريان 
اسـتصحاب عـدم وقـوع الصالة املأيت هبا بالنجاسـة باملقـدار الزائد عـىل املعفو عنه، 
وهو ما يبلغ الدرهم من الدم، بناء عىل ما هو التحقيق من جريان اسـتصحاب العدم 

األزيل. فالحظ. 
هـذا ولـو تردد الدم مع كونه دون الدرهم بـني املعفو عنه وغريه، كدم احليض 
ودم مـا ال يـؤكل حلمه فاألقـرب العفو، كام يف الـدروس والعـروة الوثقى ومجلة من 
رشحها وحواشيها وعن املوجز ورشحه وغريها. قال سيدنا املصنفP: «بل قيل: 

إن عليه بناء الفقهاء». 
ال لعموم العفو عن الدم دون الدرهم، لعدم حجية العام يف الشبهة املصداقية، 
كام هو املشـهور املنصور يف الشـبهة املصداقية، وال ألصالة الرباة من املانعية، ملا سـبق 
من عدم كون املانعية حمصولة، وال السـتصحاب جـواز الصالة يف الثوب، إذ ال يراد 
به اجلواز التكليفي، بل الوضعي الراجع لصحة الصالة به وهي غري جمعولة كام سـبق 

يف تعقيب ما ذكره يف اجلواهر. 
بل املرجع مع احتامل كونه دم احليض أو نحوه استصحاب عدم كون الدم من 
الدم اخلاص. وهو ال يبتني عىل استصحاب العدم األزيل. ألن خصوصية دم احليض 
تابعـة ملنبع الدم، ال من لوازم ذاتـه، فالدم يف البدن ليس دم حيض وال دم رعاف وال 
دم جرح وال غري ذلك، فإذا خرج منه ثبتت له إحد اخلصوصيات باختالف منبعه. 
ولو فرض ابتناؤه عىل اسـتصحاب العـدم األزيل فالتحقيق جريانه، عىل ما أوضحناه 

يف األصول. 
وأما مع احتامل كونه دم ما ال يؤكل حلمه، فاملرجع هو اسـتصحاب عدم محل 
اجـزاء ما ال يؤكل حلمـه إىل حال الصالة، حيث حيرز به فقد الصـالة للامنع املذكور. 

فالحظ. 
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(١) لعـدم وجـوب الفحص يف الشـبهة املوضوعيـة. هذا وقـد احتاط بعض 
األعاظمP هنا باالختبار مع تيرسه. وقد تقدم يف املسألة اخلامسة عرشة من الفصل 

األول يف عدد النجاسات ما ينفع يف املقام.
(٢) يقتضيـهـ  مضافـاً إىل عمـوم: «ال تعـاد الصـالة...»ـ  أن نصـوص عـدم 
اإلعـادة مع اجلهل بالنجاسـة وإن اختصـت لفظاً بصورة اجلهل بأصل النجاسـة، ال 
بكوهنـا معفـواً عنها، إال أن مناسـبة احلكم واملوضوع قاضية بأن منشـأ العفو معذرية 
اجلهل بالنجاسـة مـن حيثية مانعيتهـا ال بذاهتا، وذلـك يقتيض عموم العفـو للمقام، 

لفرض اجلهل فيه بالنجاسة املانعة. 
بـل حيـث تضمنت بعض نصـوص املقام اشـرتاط اإلعادة يف الكثـري برؤيته، 
فالظاهر منها أن الرشط الرؤية املوجبة للعلم بكونه دماً كثرياً الذي هو موضوع املانعية. 

وبذلك خيرج عن إطالق ما دل عىل وجوب اإلعادة مع سبق العلم بالنجاسة. 
بـل اإلنصاف قصور اإلطالق املذكور بدواً عن حمـل الكالم، وانرصافه ملا إذا 
كانت النجاسـة املعلومة مانعة من الصالة، بحيث يكون سـبب الصالة معها نسياهنا، 

دون ما إذا مل تكن مانعة، بحيث يصيل املكلف معها حتى مع تذكرها وعدم نسياهنا.
(٣) حيـث تقـدم منهP ومن األصحـاب أن املراد بالدرهم هـو البغيل فقد 
ادعى ابن إدريس أنه شـاهد واحداً منه فكانت سـعته تقرب من سعة أمخص الراحة، 
وقد جر عىل التحديد بذلك غري واحد. بل ذكروا أنه بقدر أمخص الراحة، كام نسب 

إىل أكثر األصحاب. 

ومل جيب االختبار(١) وإذا انكشف بعد الصالة أنه أكثر مل جتب اإلعادة(٢).
(مسـألة٦١): األحوط اسـتحباباً االقتصار يف مقـدار الدرهم عىل ما 
يسـاوي عقـد السـبابة. وإن كان األقو كون مقداره مـا يقرب من أمخص 
الراحة(٣)، وهو ما انخفض منها الذي ال يمس األرض عند وضعها عليها.
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لكـن االكتفاء بشـهادة ابـن إدريـس إلثبات ذلك غـري خالية عن اإلشـكال، 
. واألول  ، وعىل تقديره بام ذكره ثانياً البتنائها عىل تشخيص الدرهم البغيل بام رآه أوالً
مبني عىل االجتهاد منه، حيث إنه بعد أن ذكر التحديد بالدرهم الوايف، وأنه قد يسمى 
بالبغيل قال: «وهو منسوب إىل مدينة قديمة يقال هلا: بغل، قريبة من بابل، بينها وبينها 
قريب من فرسـخ، متصلة ببلدة اجلامعني، جتد فيها احلفرة والنباشـون دراهم واسعة، 
شـاهدت درمهاً من تلك الدراهم. وهذا الدرهم أوسـع من الدينار املرضوب بمدينة 
السـالم املعتاد، يقرب سعته عن سـعة أمخص الراحة». وما ذكره يف أصل التسمية قد 

خالفه فيه غريه. 
وأمـا الثاين فهو مبني عىل التقريب والتسـامح، فإن ضبط سـعة أمخص الراحة 
من أشكل األمور، إذ لو أريد به ما ال يمس األرض عند جمرد مس الكف هلا كان كبرياً 
جداً، وإن أريد به ما ال يمسها عند اعتامد الكف عىل األرض كان صغرياً جداً، وبينهام 

. مراتب. كام أن سعة أمخص الراحة ختتلف باختالف األشخاص اختالفاً فاحشاً
بل قد ختتلـف الدراهم املرضوبة أيضاً، لعدم دقة حتديد آالت صب الدراهم. 
وجمـرد مقاربـة الدرهم الـذي رآه ألمخص راحته، حسـب نظره، وكيفيـة اختباره، ال 

يكفي يف إطالق التحديد. 
عىل أنه سـبق منا اإلشـكال يف التحديـد بالدرهم البغـيل، وأن مقتىض إطالق 

النصوص املقامي التحديد بالدرهم اإلسالمي.
نعم ال إشكال يف اختالف الدراهم اإلسالمية يف السعة حسبام عثرنا عليه منها، 
ويناسبه تعدد مراكز رضهبا. وحينئذ ينبغي االقتصار عىل األقل، إذ بعد اإلرجاع إليها 
عىل اختالفها، وعدم وضوح وجود فرد شـايع ينرصف اإلطالق إليه، ال يصدق عىل 
ما يساوي األقل أنه دون الدرهم. وال أقل من كون ذلك مقتىض االقتصار يف اخلروج 

عن عموم مانعية النجاسة عىل املتيقن. 
وقـد عثرنـا عىل جمموعة مـن الدراهم يـرتاوح قطرها بني السـنتمرتين وثامنية 



١٩٧ .......................................................... العفو عن امللبوس الذي ال تتم الصالة به

ملمرتات ونصف، والسـنتمرتين ومخسة ملمرتات ونصف وربام كان هناك ما ينقص 
، فالالزم االحتياط بمراعاته. عنها قليالً

(١) بـال خـالف حمقق أجـده فيه، كام اعرتف بـه غري واحد. كـذا يف اجلواهر. 
وأدعي اإلمجاع عليه يف االنتصار واخلالف والرسائر وظاهر التذكرة وعن غريها. 

ويشهد له موثق زرارة أو صحيحه عن أحدمهاA: «قال: كل ما كان ال جتوز 
الصالة فيه وحده فال بأس بأن يكون عليه اليشء، مثل القلنسوة والتكة واجلورب»(١). 
 :A(٢) ويف مرسل عبد اهللا بن سنان عنهAونحوه مرسل إبراهيم بن أيب البالد عنه
«كل مـا كان عىل اإلنسـان أو معه مما ال جتوز الصـالة فيه وحده فال بأس أن يصيل فيه 
وإن كان فيه قذر مثل القلنسـوة والتكة والكمرة والنعل واخلفني وما أشـبه ذلك»(٣). 

 .(٤)Aوقريب منه مرسل محاد بن عثامن عنه
واقترص يف املراسـم عىل القلنسـوة واجلورب والتكة واخلـف والنعل. وحكي 
ذلـك عـن القطب الراوندي وأيب الصالح. فإن كان مرادهـم التمثيل هبا فال خالف، 

وإن كان مرادهم احلرص هبا كان ما سبق حجة عليهم.
(٢) فإهنام وإن مل يكونا من سـنخ السـاتر إال أن مقتىض عموم الكرب املتقدمة 
عمـوم العفـو هلام. والتمثيل بالثالثـة املتقدمة ال ينهض بتقييدها. عـىل أن املراد بكون 
ـ  بناء عىل اشـرتاط ذلك يف الساتر  اليشء من سـنخ السـاتر إن كان هو كونه مسـنوجاً
يف الصـالة ـ فاخلـفّ والنعل املرصح هبام يف بعض النصوص ليسـا منـه. اللهم إال أن 

. يستشكل يف النصوص املشتملة عليهام بضعف السند. فالعمدة ما ذكرناه أوالً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب النجاسات حديث:١، ٤. 
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب النجاسات حديث:٥، ٢. 

(الثالـث): امللبـوس الـذي ال تتـم بـه الصـالة وحـده(١)، كاخلف 
واجلـورب والتكة والقلنسـوة واخلاتـم واخللخال والسـوار(٢) ونحوها، 
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هـذا وقد خيصص العفو بامللبوس، بل بخصـوص ما كان منه يف حمله املعد له، 
فـال يعفى عـن اجلوراب مثالً لـو لبس يف الكـف. والتخصيص بامللبـوس يبتني عىل 
مـا يـأيت يف املحمول. وأمـا التخصيص بخصوص مـا كان منه يف حملـه فهو خال عن 

الشاهد. ودعو االنرصاف لذلك غري مسموعة.
(١) إلطـالق النصـوص املتقدمة. اللهـم إال أن يقال: النصـوص املتقدمة إما 
خمتصة بحيثية النجاسـة ـ كمرسـل عبد اهللا بن سنان املتقدم وغريه ـ أو منرصفة إليها، 
كحديـث زرارة املتقـدم، حيث تضمن جـواز الصالة يف ما ال يتم بـه الصالة إذا كان 
عليه اليشء، وظاهره اسـتثناء ذلك مما تضمن النهي عن الصالة فيام تصيبه النجاسـة، 
ال ممـا تضمن النهـي عن الصالة فيام ال يـؤكل حلمه، ألن موضـوع النهي هناك نفس 

أجزاء ما ال يؤكل حلمه، ال ما تصيبه من الثياب وغريها.
وبعبـارة أخـر: الصـالة يف املقام واجـدة حليثيتني األوىل: قائمة بـام ال تتم به 
الصالة كالقلنسـوة واجلورب. الثانية: قائمـة بنفس اليشء الذي حيمله األمر الذي ال 
تتـم به الصـالة وهو جزء ما ال يؤكل حلمـه. ونصوص املقام إنـام تضمنت العفو عن 

اجلهة األوىل دون الثانية. 
بل يبعد جداً العفو عن النجاسة من غري املأكول فيام ال تتم به الصالة مع عدم 
، كالدم  العفـو عـن غري النجس من أجزائه، بل حتى عن غري املنجس وإن كان نجسـاً
اليابس العالق بالقلنسوة من دون أن ينجسها، فإن مقتىض عموم أدلة مانعية أجزاء ما 

ال يؤكل حلمه مانعيته وإن كان فيام ال تتم به الصالة.
لكن يف اجلواهر قرب أن مقتىض إطالق النصوص والفتاو عدم الفرق. وأنه 
حينئذ يتعني البناء عىل العفو عن األجزاء غري النجسـة إذا كانت فيام ال تتم به الصالة 

بمفهوم املوافقة. 

فإنه معفو عنه يف الصالة إذا كان متنجساً ولو بنجاسة من غري املأكول(١).
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ولعل مراده بمفهوم املوافقة األولوية القطعية. وإال فمفهوم املوافقة مبني عىل 
ظهـور الكالم يف ثبوت احلكم يف مورد املفهوم بسـبب وضـوح أولويته عند العرف، 

ولذا عدّ من الظهورات، وال يظن بهP االلتزام بذلك يف املقام.
وكيـف كان فـال جمـال للتعويل عىل إطـالق النصوص بعد ما سـبق، وال عىل 
إطالق الفتاو بعد اسـتثنائهم ما نحن فيه من عموم مانعية النجاسـة، حيث يصعب 
معه البناء عىل عموم فتاواهم للعفو من جهة أخر. ولعل عدم اسـتثنائهم نجاسة ما 

ال يوكل حلمله لغفلتهم عن ذلك، ال لبنائهم عىل العموم. 
كام أن جعل إطالق نصوص املقام ـ لو تم ـ منشأ للبناء عىل العفو عن األجزاء 
غري النجسـة، بضميمة األولوية أو مفهوم املوافقة، ليس بأوىل من جعل عموم مانعية 
ما ال يؤكل حلمه لألجزاء الطاهرة منشـأ للبناء عىل عدم العفو يف املقام، محالً إلطالق 
دليـل العفو عىل غري نجاسـة ما ال يؤكل حلمـه، بضميمة األولويـة أو مفهوم املوافقة 

املذكورين. فالحظ.
(١) الختصـاص نصوص املقـام باملتنجس، كام يظهـر بمالحظتها. فال خمرج 
عن عموم مانعية النجاسة. وخلصوص ما تضمن النهي عن الصالة يف امليتة، كصحيح 
ابـن أيب عمـري عن غري واحد عن أيب عبد اهللاA يف امليتة: «قال: ال تصل يف يشء منه 
وال شسـع»(١)، ومـا تضمن النهي عـن الصالة يف اخلفّ إذا كان ميتة ويف السـيف إذا 

كان فيه امليتة(٢).
نعـم يف موثـق احللبـي ـ بناء عىل ما سـبق يف مبحـث املاء املسـتعمل من وثاقة 
أمحد بن هاللـ  عن أيب عبد اهللاA: «قال: كل ما ال جتوز الصالة فيه وحده فال بأس 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:١ من أبواب لباس املصيل حديث:٢.  
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات.

نعم ال يعفى عنه إذا كان متخذاً من نجس العني(١).
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بالصالة فيه، مثل التكة اإلبريسـم والقلنسـوة واخلفّ والزنـار(١) يكون يف الرساويل 
ويصىل فيه»(٢). ومقتضاه إطالق جواز الصالة فيام ال تتم الصالة به وإن كان من امليتة 

ـ كاخلفّ ـ أو من اإلبريسم أو غريمها من موانع الصالة. 
ويف صحيح إسـامعيل ابن الفضل: «سـألت أبا عبد اهللاA عن لباس اجللود 
واخلفـاف والنعـال والصـالة فيهـا إذا مل تكن مـن أرض املصلـني. فقال: أمـا النعال 
واخلفـاف فال بـأس هبام»(٣). وهو ظاهر يف أن السـؤال من حيثية عـدم التذكية، لعدم 
إحرازهـا، أو للعلـم بعدمهـا فيـام مل يكـن من بـالد اإلسـالم، ال من حيثية النجاسـة 
العرضيـة، لعدم اختصاص النجاسـة العرضيـة باألمور املذكورة يف السـؤال، وعدم 
إطـالق املانعيـة بسـببها، بل ختتص بحال عـدم التطهري. وحيث ال حيتمـل الفرق بني 
اخلفاف والنعال وبقية اجللود امللبوسـة يف السـؤال يف إحراز التذكية تعني ابتناء الفرق 

بينهام وبينها عىل جواز الصالة يف امليتة إذا كانت مما ال تتم به الصالة. 
لكـن األول ال خيلـو عن إمجال، ألنـه وإن كان ظاهـراً يف خصوصية ما ال تتم 
الصـالة فيـه يف ارتفـاع املانعية من الصـالة إال أن جهـة املانعية غري مبينـة فيه، وعدم 
التعرض هلا قد يكون ظاهراً يف العموم لو مل تقيد التكة فيها باالبريسم. أما مع تقييدها 
بذلـك فقد يكون ظاهراً يف إرادة املانعية مـن جهته ال غري يف مجيع األمثلة حتى اخلف 
الـذي قد يتخذه بعض املرتفني من االبريسـم، ولو بأن يكـون وجهه الظاهر منه. وال 
أقـل مـن كون املتيقن منه ذلـك بنحو يمنع من ظهـوره يف العموم. عـىل أنه لو فرض 
ظهـوره يف العمـوم فهو من سـنخ املطلق القابـل للتقييد بغري امليتـة، بقرينة النصوص 

السابقة.
وأما الثاين فقد ذكر بعض مشـاخيناP أن جواز الصالة فيه قد يكون للشـك 

(١) الزنار: ما يشد به الوسط.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:١٤ من أبواب لباس املصيل حديث:٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث:٣.  
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يف تذكيته، حيث إن اسـتصحاب عدم التذكية وإن أحرز عدم التذكية، إال أنه ال حيرز 
أنـه ميتـة، وما دل عىل اعتبار التذكية إنام دل عليه فيام تتـم به الصالة، أما فيام ال تتم به 

الصالة فإنام دل الدليل مانعية امليتة ال غري. 
وهو مبني عىل ما سبق منه يف املسألة السابعة من الفصل السابق من أن امليتة عنوان 
وجودي ال يكفي يف إحرازه اسـتصحاب عدم التذكية. وقد سـبق منا املنع من ذلك. 
عىل أنه يمكن استفادة اعتبار التذكية يف ما ال تتم به الصالة من بعض النصوص 
كصحيح البزنطي عن الرضاA: «سألته عن اخلفاف يأيت السوق فيشرتي اخلف ال 
يدري أذكي هو أم ال، ما تقول يف الصالة فيه وهوال يدري، أيصيل فيه؟ قال: نعم»(١) 
ونحوه خرب احلسـن بن اجلهم(٢). لظهورمها يف مفروغية السـائل عن اعتبار التذكية يف 

جواز الصالة يف اخلف. 
مضافاً إىل أن أدلة العفو فيام ال يؤكل حلمه ظاهرة يف االستثناء من عموم املانعية 
أو الرشطية الذي هو املرجع يف غريه، فإذا كانت امليتة مانعة يف غريه مل تكن مانعة فيه، 
وإذا كانـت التذكيـة رشطـاً يف غـريه مل تكن رشطاً فيـه. واحتامل اسـتثنائه من رشطية 
التذكيـة وثبـوت مانعية امليتة فيه بعيد جداً بعد كون الفـرق بينهامـ  لو تمـ  مفهومياً ال 

. مصداقياً
ومن هنا كان الظاهر احتاد مورد الصحيح مع مورد النصوص السابقة. ومحلها 
ألجلـه عىل الكراهة بعيد جداً مع كثرهتا، وكون املنسـاق منها ابتناء املنع فيام ال تتم به 
الصـالة عـىل عموم مانعيـة امليتة يف الصالة املبنيـة عىل اإللزام. بل هـو كالرصيح من 

صحيح ابن أيب عمري املتقدم. 
ومثله محله ألجلها عىل كون منشـأ السـؤال فيه هو العلم بالنجاسـة العرضية. 
فإنـه ـ مـع بعده عـن ظاهر النصوص، ملا سـبق ـ ال يناسـب املورد، حيـث يبعد جداً 

إحراز التذكية يف اجللود املصنوعة يف غري بالد اإلسالم، خصوصاً يف تلك األيام. 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:٦، ٩.  
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وال أقـل مـن تسـاقط كلتـا الطائفتـني باملعارضـة، والرجـوع لعمـوم مانعيـة 
النجاسة. فالحظ.

(١) ففـي املبسـوط والرسائـر وجواهـر القـايض واجلامـع واملختلـف وهناية 
األحـكام وعـن اإلصباح واملوجز وظاهـر البيان أنه لو محل قارورة مشـدودة الرأس 

فيها نجاسة فسدت الصالة. 
وقـد يسـتدل هلم بصحيـح عيل بن جعفر عـن أخيهA: «سـألته عن الرجل 
يمـرّ باملـكان فيه العـذرة، فتهب الريح فتسـفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسـه 
يصيل فيه قبل أن يغسـله؟ قال: نعم ينفضه ويصيل فيه، فال بأس»(١) بدعو: ظهوره 
يف وجـوب نفـض العـذرة عن الثوب وإن مل تنجسـه. وصحيحه اآلخر: «سـألته عن 
الرجـل يصـيل ومعـه دبة من جلـد احلامر أو بغل قـال: ال يصلح أن يصـيل وهو معه، 
إال أن يتخـوف عليهـا ذهاهبا فـال بأس أن يصيل وهي معـه»(٢). وقريب منه صحيحه 

اآلخر(٣)، أو هو عينه.
وصحيـح احلمـريي: «كتبت إليـه يعني أبا حممدA: جيـوز للرجل أن يصيل 

.(٤)« ومعه فارة املسك؟ فكتب: ال بأس به إذا كان ذكياً
، بـل لبيان عدم وجوب الغسـل  لكـن ذكـر النفـض يف األول ملـا مل يرد ابتـداءً
أشكل ظهوره يف الوجوب، بل لعله ألجل التخلص من القذر الذي هيتم به اإلنسان، 
خصوصـاً املتدين الذي هيتم بطهارة بدنه وثيابه، ألن بقاءه يوجب نجاسـتهام لو ابتيل 
بالرطوبـة. مضافاً إىل ما ذكره سـيدنا املصنفP من اختصاصـه باألعيان امللتصقة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب النجاسات حديث:١٢.  
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٦٠ من أبواب النجاسات حديث:٢، ٤.  

(٤) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤١ من أبواب لباس املصيل حديث:٢.  

(مسـألة٦٢): األحـوط وجوباً عـدم العفو عن املحمـول املتخذ من 
نجس العني(١)،
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ببدن املصيل ولباسه، عىل نحو تعد كجزء منه، وال يشمل املحمول املحض، كالقارورة 
يف كلامهتم.

وأمـا صحيحـا ابن جعفر فهام غـري ظاهرين يف امليتة. ولعل الوجه يف السـؤال 
فيهام النهي عن أكل حلم احلامر والبغل، حيث قد يتوهم بسببه املانعية من الصالة، إما 

لتوهم كون النهي حتريمياً، أو لتوهم عموم املانعية لكراهة األكل. 
نعـم أثبت شـيخنا األعظمP أحدمها هكذا: «مـن جلد محار ميت». لكن مل 

يتضح مأخذه، بل الظاهر أنه اشتباه.
ودعو: أن النهي فيهام عن محل الدبة يف الصالة ملزم بحملهام عىل امليتة بعد ما 
هو املعلوم من عدم حرمة أكل حلم احلامر والبغل، وعدم مانعية أجزائهام من الصالة.

مدفوعـة بـأن ذلـك ال يصلـح قرينـة عـىل احلمـل املذكـور، بحيـث ينهضان 
باالسـتدالل عىل املدعى. والسـيام مع تضمن مجلة من النصوص األمر بغسل الثوب 

من بوهلام، املناسب للنهي عن أكلهام، كاملقام.
هـذا مضافـاً إىل أن الصحيحني غري ظاهريـن يف التحريـم، ألن التعبري بأنه ال 

. يصلح، والرتخيص مع خوف ذهاهبا، مناسبان للكراهة جداً
 « فلم يبق إال صحيح احلمريي. فإن كان مرجع الضمري يف قوله: «فإن كان ذكياً
هـو الفـارة دل عىل مانعيـة محل امليتة ال غـري، وإن كان مرجعه املسـك دل عىل مانعية 
املسـك أيضاً، ويتعد لغريه من النجاسـات بعدم الفصل. ومسـاق السـؤال يناسب 
األول، وتذكـري الضمري يناسـب الثاين. لكن مالزمة نجاسـة املسـك لنجاسـة الفأرة 
تقتيض استهجان الثاين، ملا فيه من اخلروج عن مساق السؤال من دون فائدة. ومن ثم 

كان األظهر األول. وال أقل من اإلمجال املانع من االستدالل عىل العموم. فالحظ.
هذا وقد استشـكل سيدنا املصنفP يف النصوص املذكورة لو متت داللتها 
عـىل املانعيـة باملعارضة بام اشـتمل من نصـوص العفو عام ال تتم بـه الصالة عىل مثل 
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قولهA: «عليه اليشء» أو: «فيه القذر» مما هو ظاهر يف وجود عني النجاسـة. قال: 
«واالختـالف يف املورد ال يقدح يف حتقق املعارضة إللغاء خصوصية املورد عرفاً، فإن 

اجلمود يف كلٍّ عىل مورده بعيد عن األذواق العرفية».
لكنه إنام يتجه يف صحيح ابن جعفر األول، ألن النجاسة فيه من توابع الثوب، 
كالنجاسـة يف نصوص العفو، وإن اختلفا يف كوهنا منجسـة فيها غري منجسـة فيه. أما 
بقيـة نصوص املقام فاختالفها عن نصوص العفو باسـتقالل النجاسـة بنفسـها وعد 
تبعيتهـا للمحـول مانـع من التعـارض بـني الطائفتني، وملـزم بحمـل كل منهام عىل 
مورده، فيعفى عن النجاسة املحمولة إذا كانت تابعة لغريها، وال يعفى عنها إذا كانت 

مستقلة بنفسها. 
فالعمـدة مـا عرفت مـن عـدم متامية داللـة النصـوص املتقدمة عـدا صحيح 

احلمريي، وقد سبق أن املتيقن منه مانعية امليتة، وال جمال للتعدي لغريها.
(١) كام هو مقتىض من قرص العفو عام ال تتم به الصالة عىل اللباس يف الرسائر 
وعـن مجاعة، فـإن عدم العفو عن املحمـول إذا كان مما ال تتم بـه الصالة يقتيض عدم 

العفو عنه إذا كان مما تتم به الصالة باألولوية. 
وكيـف كان فالوجـه فيه عموم عـدم صحة الصالة يف النجاسـة املسـتفاد من 
جممـوع النصوص الواردة يف الثوب والبدن، املؤيدة أو املعتضدة بخرب خريان اخلادم: 
«كتبت إىل الرجل أسأله عن الثوب يصيبه اخلمر وحلم اخلنزير، أيصيل فيه أم ال؟ فإن 
أصحابنا قد اختلفوا، فقال بعضهم: صلّ فيه، فإن اهللا إنام حرم رشهبا وقال بعضهم: ال 
تصل فيه فكتب: ال تصلّ فيه، فإنه رجس»(١) وقول أيب عبد اهللاA يف خرب موسى بن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث:٤.  

وكذا املتنجس إذا كان مما تتم به الصالة(١).
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أكيل: « ال جتوز الصالة يف يشء من احلديد، فإنه نجس ممسوخ»(١). فإن مقتىض عموم 
التعليل فيهام عدم جواز الصالة يف النجس.

اللهـم إال أن يقـال: ملا كان منرصف نصوص الثوب هـو الثوب امللبوس دون 
املحمول، فاملستفاد من جمموع نصوص الثوب والبدن هو عموم مانعية نجاسة البدن 

واللباس، ال ما يعم املحمول. 
وخـرب خريان إنام يدل عىل العمـوم املدعى لو كان املراد منه: ال تصل يف اخلمر 
فإنه رجس، أو ال تصل يف الثوب فإنه رجس، أما لو كان املراد منه: ال تصل يف الثوب 
فـإن اخلمـر رجس فهو إنام يدل عىل عمـوم النهي عن الصالة يف الثـوب الذي يصيبه 

. النجس، ال عموم الصالة يف النجس وإن مل يكن ثوباً
ولعـل ذلـك هو األقرب بلحاظ أن موضوع السـؤال هو الثـوب، وأن إرجاع 
الرجـس للخمر هو املناسـب لوصفها بذلك يف الكتاب املجيـد، ولوروده للردع عن 
التعليـل املشـار إليه يف قول بعض أصحابنـا: «فإن اهللا إنام حرم رشهبـا». وال أقل من 

اإلمجال املانع من االستدالل عىل العموم املدعى. 
وخرب موسى بن أكيل ـ مع ضعفه يف نفسه ـ ملا كان حمموالً عىل الكراهة، لعدم 
اإلشـكال يف طهـارة احلديد، وجـواز الصالة فيه، مل ينهض دليـالً يف املقام، ألن البناء 
عـىل كون الكرب املسـتفادة من التعليل إلزامية، وأن التسـامح يف تطبيقها هو املنشـأ 
للكراهـة، ليس بأوىل من البناء عىل أن الكـرب املذكورة غري إلزامية مع كون تطبيقها 

. حقيقياً
 نعم قد يستفاد العموم املذكور مما تضمن العفو عن الصالة يف النجس إذا كان 

مما ال تتم به الصالة، ألن مقتىض مفهومه عدم العفو عنه إذا كان مما تتم به الصالة.
لكـن استشـكل يف االسـتدالل به غري واحد بـأن ظرفية النجـس للصالة ملا مل 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٢ من أبواب لباس املصيل حديث:٦. 
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تكـن حقيقيـة، لعدم كوهنا زمانية وال مكانية تعني محلها عىل التوسـع بـإرادة الظرفية 
للمصيل، وذلك إنام يتم يف مثل اللباس مما يكون مشـتمالً عىل املصيل، ولو عىل بعضه 

ـ كاخلاتم والقلنسوة ـ دون املحمول املحض الذي هو حمل الكالم.
نعم ورد يف النصوص التعبري بالصالة يف السيف(١) يف أجزاء ما ال يوكل حلمه 
ولو مثل الروث والشعر(٢) ونحوه مما ال جمال للظرفية فيه حتى بلحاظ املصيل، فيتعني 
رفـع اليـد عن ظهور (يف) يف مجيع ذلك يف الظرفية، ومحلها عىل معنى (مع). إال أنه ال 
ملزم بذلك يف املقام بعد إمكان املحافظة عىل الظرفية باالقتصار عىل اللباس ونحوه.

ويندفع بأنه ال جمال لتوهم كون امللحوظ يف املقام الظرفية للمصيل، الستهجان 
الترصيـح بظرفية مجلة من امللبوسـات له، فال يصح أن يقـال: صىل زيد وهو يف خامته 
أو يف قلنسـوته أو يف جوربه أو يف رساويله أو نحو ذلك مما ال يكون امللبوس مشـتمالً 
عـىل متام البدن أو أكثره. والبد حينئذ من كون الظرفية زمانية، يراد هبا حال املالبسـة 

بني اليشء واملصيل.
ومقتىض اإلطالق عموم املالبسـة وعدم تقييدها باللبس، بل الشـمول ملطلق 
االستصحاب له وكونه معه، كام يناسبه النصوص التي تقدم االعرتاف بعدم ورودها 
 :Aيف امللبوس، وخصوص صحيح عبد اهللا بن سـنان عمن أخربه عن أيب عبد اهللا
«قـال: كل مـا كان عىل اإلنسـان أو معه، مما ال جتـوز الصالة فيه وحـده، فال بأس أن 
يصـيل فيه وإن كان فيه قذر...»(٣)، حيث فرضت فيه الظرفية للصالة باإلضافة إىل ما 
كان عىل اإلنسان ـ وهو امللبوس ـ وما كان معه، وهو املحمول غري امللبوس. وإرساله 
إن كان مانعاً من االسـتدالل به عىل احلكم الرشعي فهو غري مانع من االسـتدالل به 
عىل صحة االسـتعامل ولو من غري اإلمامA بنحو يناسـب كون االستعامل املذكور 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٥٧ من أبواب لباس املصيل.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢ من أبواب لباس املصيل.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب النجاسات حديث:٥.
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. وااللتـزام باختالف مفاد (يف) يف هذه النصوص عن مفادها نصوص املقام ال  عرفيـاً
 . يناسب املرتكزات البيانية جداً

. والسيام مع تأيده بحديث  ومن ثم كان عموم نصوص املانعية للمحمول قريباً
عبد اهللا بن سنان املتقدم بناء عىل ما سبق من االستدالل باملفهوم، لرصاحته يف العموم 

للمحمول. فالحظ.
(١) كام رصح به غري واحد. والوجه فيه: أنه إن بني عىل أن الصالة يف النجس 
ال تصـدق عـىل الصالة مع محل النجس، فعموم مانعية النجاسـة قارص عنه. وإن بني 
عىل أهنا تصدق عليها، فعموم العفو عام ال تتم الصالة به شـامل له. والتفكيك بينهام 

بال وجه.
مع أن مقتىض حديث عبد اهللا بن سـنان املتقدم عدم الفرق يف العفو عام ال تتم 
به الصالة بني امللبوس واملحمول. بل قد يدعى أن ما تضمن العفو عام ال تتم الصالة 
بـه لو اختص بامللبوس يقتيض العفو عن املحمول الـذي ال تتم الصالة به باألولوية، 

حيث ال حيتمل عرفاً رشطية اللبس يف العفو عن النجس.
هذا وقد ذكر بعض مشاخيناP أنه يمكن االستدالل عىل العفو عنه بإطالق 
أدلـة العفـو عام ال تتم به الصالة، بدعو: أهنا وإن اختصت بامللبوس، إال أن مقتىض 
إطالقهـا عمـوم العفو عنـه حلال محله وعدم لبسـه. وحينئذ يتعـد للمحمول الذي 

ليس من شأنه اللبس ـ كالسكني ـ بالقطع بعدم الفرق أو باألولوية. 
وفيـه: أن النصوص املذكـورة ملا كانت واردة مورد العفو فهـي ناظرة إىل أدلة 
املانعيـة، فـإذا كانت أدلـة املانعية خمتصة بامللبـوس ـ كام بنى هوP عليه، ملا سـبق ـ 

كانت أدلة العفو خمتصة به، ألن املستثنى ال يكون أعم من املستثنى منه.

أما إذا كان ال تتم به الصالةـ  كالساعة والدراهم والسكني واملنديل ونحوهاـ  
فهو معفو عنه(١).
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(١) كـام يف النهاية واملبسـوط والرشايع وظاهر الفقيـه واملقنع وغريها، بل هو 
املعـروف بني األصحاب، وادعى مجاعة الشـهرة فيه بـل ال يعرف اخلالف فيه إال من 

أصحاب املعامل واملدارك والذخرية، تبعاً لرتدد األردبييل فيه. 
واستدل له بخرب أيب حفص عن أيب عبد اهللاA: «سئل عن امرأة ليس هلا إال 
قميص واحد، وهلا مولود، فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسـل القميص يف اليوم 
مرة»(١). وضعف سنده منجرب بعمل املشهور به. فتوقف من سبق أو خالفه فيه يف غري حمله.

(٢) كام هو ظاهر التعبري باملربية يف كالم مجاعة. بل يف التذكرة وهناية األحكام 
والـدروس واملسـالك وعن مجاعـة العموم للمـريب، لدعو القطع بعـدم الفرق، أو 
لعموم العلة، وهي املشقة. وكالمها كام تر خروج عن املتيقن من النص، بل الظاهر 
منه، وهو األم، ألن نسـبة الولد واملولود للمرأة ظاهر يف والدهتا له. وال جمال للقطع 
بعـدم الفـرق، الحتـامل االختصاص بـاألم، ألهنا أدعـى لإلرفاق والتخفيف لشـدة 
ارتباطها بولدها، وصعوبة تركها له عليها وعليه. كام أن املشقة ليست علة منصوصة، 

فالتعدي من أجلها أشبه بالقياس.
. وقد يستفاد من التعبري بالصبي  هذا وعن مجاعة االقتصار عىل كون الولد ذكراً
يف املبسـوط والنهاية والرشايع وغريها، ألنه الظاهر أو املتيقن من لفظ املولود، فيلزم 
االقتصار عليه بعد ثبوت الفرق بني بول الذكر واألنثى يف كيفية التطهري الكاشف عن 

الفرق يف نحو النجاسة. 
لكن الظاهر عموم املولود لألنثى. بل مناسـبة وروده مورد التخفيف، بلحاظ 
احلـرج النوعي، موجب للغفلة عن الفرق بينهام، بحيث تلغى خصوصية الذكر عرفاً 
لـو فـرض قصور اخلرب عـن األنثى، وليس هو ككيفيـة التطهري التابعـة ارتكازاً لنحو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب لباس املصيل حديث:١. 

ـاً كانت أو غريها كام قيل(٢). (الرابـع): ثوب املربية للطفل(١)، أمّ
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النجاسـة. ومن ثـم كان األظهر العموم، كـام يف الدروس واملسـالك والروض وعن 
الذكر وأكثر املتأخرين. بل يف املدارك أنه ينبغي القطع به.

(١) يعني: بحيث تستغني به عن النجس. ملا يأيت يف آخر املسألة. 
(٢) كام تضمنه اخلرب املتقدم الذي هو دليل املسألة. 

هذا وال يبعد انرصاف اخلرب إىل صورة صعوبة حتصيل ثوب آخر هلا وإن مل تبلغ 
مرتبة احلرج، ألن قول السائل: «كيف تصنع؟» ظاهر يف كون أمرها حمرياً، إذ لو تيرس 
هلـا االسـتغناء عنـه وحتصيل ثوب آخر فلـزوم حتصيله ارتكازاً مغن عن السـؤال عن 
وظيفتها وهو املناسـب ملا يأيت من التعدي ملن كان هلا أكثر من ثوب واحد مع احلاجة 
للبس الكل. نعم لو كان بيان حكمها من اإلمامA ابتدائياً أمكن البناء عىل إطالقه، 

 . وإن أمكن دعو انرصافه أيضاً
وكأن هـذا هو مراد ما يف كشـف اللثام من احتامل وجـوب حتصيل ثوب آخر 
عليها مع قدرهتا، ولو باالستعارة أو االستئجار، وعن املعامل نسبة القول به جلامعة من 

املتأخرين.
أمـا لـو أريد به االكتفـاء بالقدرة مـن دون حرج، أو ولو معه، فهو ال يناسـب 
إطالق اخلرب، إذ يكفي يف حسـن السـؤال عـن وظيفتها صعوبـة املحافظة عىل طهارة 

اللباس يف مجيع الصلوات وإن مل تبلغ مرتبة احلرج.
(٣) يعني: بني ساعات اليوم. أما االختصاص باليوم فالختصاص اخلرب به. 

وأما ما يف املنتهى وهناية األحكام من أن اليوم يطلق عىل الليل والنهار. فهو يف 
غاية املنع بعد مالحظة العرف واللغة.

ومثلـه مـا يف جامـع املقاصـد مـن أن املراد بـه يف املقام ذلـك، إما ألنـه املعنى 

فإنـه معفـو عنه إن تنجس ببوله إذا مل يكن عندها غريه(١) برشط غسـله يف 
اليوم والليلة مرة(٢)، خمرية بني ساعاته(٣)
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احلقيقي، أو الستفادته بالتبعية والتغليب. الندفاعه بأنه بعد ما عرفت من اختصاص 
اليـوم بالنهار فالتبعيـة والتغليب حيتاجان إىل قرينة. وجمرد وجـود صالة ليلية تقتيض 

التطهري ال يصلح قرينة عىل ذلك. 
نعم لو كان مراده االجتزاء بغسل واحد لليوم والليل وإن كان الغسل يف النهار 
اجتـه االسـتدالل عليه باخلرب من دون حاجة إىل دعـو العموم أو التغليب ألن األمر 

بالغسل يف اليوم من دون تقيد للغسل يف الليل ظاهر يف االجتزاء بغسل النهار له. 
وأمـا التخيـري بـني سـاعات اليوم فهـو املرصح بـه يف كالم غري واحـد، عمالً 

بإطالق اخلرب.
لكن قد يقال: إنام يكون للخرب إطالق إذا كان األمر بالغسل مرة واحداً وارداً 
لبيان وجوهبا. والظاهر أنه ليس كذلك، بل هو وارد لبيان االكتفاء هبا، وعدم وجوب 
مـا زاد عليها بعد الفراغ عن وجوهبا بمقتىض القاعدة. وحينئذ يلزم املبادرة إليها عند 
احلاجـة إليها يف اليوم، عمالً بمقتىض القاعدة، لعدم املرخص لرتكها حينئذ، ويكتفي 

هبا عام بعدها من موارد احلاجة إليها، كام هو مقتىض اخلرب. 
ودعـو: أن عـدم وجـوب ما زاد عـىل الغسـلة الواحدة ال يسـتلزم وجوب 
املبادرة هلا عند احلاجة إليها، المكان اكتفاء الشـارع بالغسـل املتأخر. مدفوعة بأنه ال 
مسـوغ لرتك املبادرة هلا بعد اقتضاء القاعـدة وجوهبا، وعدم هنوض اخلرب بالرتخيص 

يف تركها، لعدم حتقق ما يكفي عنها.
ومقتـىض ذلك وإن كان هو وجوب غسـل الثوب لصـالة الصبح، لو تنجس 
قبلهـا، ألهنـا أول صـالة اليوم، ومبـدأ احلاجة للغسـل فيـه، إال أن ورود اخلرب مورد 
التخفيـف، وصعوبة الغسـل لصـالة الصبح، صاحلـان للقرينية عىل إرادة الغسـل ملا 
، ال يف  بعدها. والسيام وأن جفاف الثوب لصالة الصبح موقوف غالباً عىل غسله ليالً

اليوم، كام تضمنه اخلرب. فتأمل.
نعـم ورود اخلرب مورد االضطرار ولو بلحاظ صعوبة املحافظة عىل الطهارة يف 
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متام الصلوات مناسـب لتحرهيا يف وقت الغسل أكثر ما يمكن من الصلوات من دون 
صعوبـة وال حـرج، فتغسـله قريباً من وقت الصـالة، وتبادر للصالة بـه، وجتمع بني 
أكثـر من صالة. كل ذلك عمـالً بالقاعدة بعد عدم هنوض اخلرب باخلروج عنها بقرينة 

االضطرار املشار إليها.
وأمـا ما يف جامع املقاصد من أن الظاهر اعتبار كون الغسـل يف وقت الصالة، 

ألن األمر بالغسل يقتيض الوجوب، وال وجوب يف غري وقت الصالة. 
ففيـهـ  مـع ابتنائه عىل عـدم وجوب املقدمة قبل الوقتـ  : أن وجوب الغسـل 
عند الوقت مع نجاسته فيه ال ينايف جواز تقديمه عليه لبقاء أثره ـ وهو الطهارة، التي 

هو الرشط يف الصالة ـ إىل دخول الوقت. 
عىل أنه تقدم أن األمر بالغسـل مرة ليس وارداً لبيان وجوبه، بل لبيان االكتفاء 
باملـرة. وعليه ال مانع من شـمول اإلطالق للغسـل قبل الوقت، والسـيام مع تعارف 
ذلـك من أجـل أن جيفّ عند الوقت. بـل التقيد بعدم الغسـل إال يف الوقت حيتاج إىل 

كلفة ال جمال حلمل اإلطالق عليها. 
هذا ولو نجس الطفل ثوهبا بعد غسله قبل أداء الصالة من دون تسامح منها مل 

جيب إعادة الغسل عمالً باخلرب.
(١) كالغائـط، فضـالً عن مثل الـدم. وبه رصح غري واحـد. لظهور النص يف 
التخفيـف من حيثية البـول، فيحتاج التخفيف من حيثية غـريه لدليل، خصوصاً بعد 

كون البول أكثر ابتالء وأشيع، حيث ال يبعد مع ذلك اختصاصه بالتخفيف. 
لكـن يف جامـع املقاصد بعد االعـرتاف باختصاص اخلرب بالبـول قال: «وربام 
كنـي بالبـول عن النجاسـة األخر، كام هو قاعدة لسـان العرب يف ارتـكاب الكناية 
فيام يسـتهجن الترصيح به». وظاهره الرتدد يف العمـوم للغائط، كام هو ظاهر التذكرة 

وال يتعد من البول إىل غريه(١)، 
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وهناية األحكام واملسالك من جهة االشرتاك يف املشقة. بل عن هناية األحكام تقريب 
العمـوم لـه أخـرياً، وإن مل أجده فيـه. بل قد يسـتفاد العموم من كل مـن أطلق حكم 
املربيـة من دون تقييد بالبول ولعله لذا كان ظاهر كشـف اللثام نسـبته لألصحاب أو 

للمشهور. 
لكـن ضعف اجلميع ظاهر، الحتياج الكناية إىل قرينة، واالشـرتاك يف املشـقة 
ممنوع بعد ما سبق من أن االبتالء بالبول أكثر. مع أنه ال ينفع بعد عدم التعليل باملشقة 

يف اخلرب.
(١) كـام هو ظاهـر اقتصارهم عىل الثوب، تبعاً للخرب. لكن يف كشـف اللثام: 
«ومـن املتأخرين من محل البدن عىل الثوب بادعاء اشـرتاك املشـقة». وربام علل أيضاً 

بعدم التنبيه له يف النص مع غلبة االبتالء به. 
ويظهـر ضعف األول مما سـبق. وأما الثاين فيندفع بظهور السـؤال يف اخلرب يف 
خصوصية الثوب باالهتامم. ولعله ألنه أكثر تنجساً، ولصعوبة تطهريه عند كل صالة، 
بخالف البدن، وال جمال مع ذلك لفهم العفو عنه من اخلرب، والسيام أن مقتىض الوجه 

املذكور العفو عنه مطلقاً، بحيث ال حيتاج لتطهريه حتى مرة واحدة. فالحظ.
(٢) كام تقدم عند الكالم يف العموم لغري األم.

(٣) كام رصح به غري واحد، ولعله ظاهر الباقني. اقتصاراً عىل مورد النص.
(٤) كام رصح به غري واحد. لفهم عدم اخلصوصية للثوب الواحد حينئذ. وهو 
مناسـب ملا سـبق منّا من قرص احلكم يف الثوب الواحد عىل صورة صعوبة االسـتغناء 

عنه بغريه كام أرشنا إليه هناك.

وال مـن الثـوب إىل البـدن(١)، وال مـن املربية إىل املـريب(٢)، وال من ذات 
الثـوب الواحـد إىل ذات الثياب املتعـددة(٣) مع عدم حاجتها إىل لبسـهن 

مجيعاً، وإال فهي كالثوب الواحد(٤).



٢١٣ ........................................................................... املطهرات/ األول: املاء 

(١) تقـدم يف أول مبحـث امليـاه الوجـه يف عموم مطهريـة املاء جلميـع أفراده 
والدليل عليه.

(٢) الظاهـر عدم اإلشـكال يف ذلك بينهـم. ويقتضيه ـ مضافـاً إىل مرتكزات 
املترشعة ـ النصوص الكثرية الواردة يف النجاسـات يف املـوارد املتفرقة، بضميمة فهم 
عـدم اخلصوصيـة ملواردها، بعد ارتكاز ابتناء التطهري فيها عىل مطهرية املاءـ  التي هي 

يف نفسها ارتكازية، وقد تضمنتها األدلة ـ التي ال يفرق فيها بني املوارد. 
بل يف معترب مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيهA قال: «قال جابر بن عبد 
اهللا: إن دباغة الصوف والشـعر غسله باملاء، وأي يشء يكون أطهر من املاء؟!»(١) فإن 
تعليل طهارة الصوف بغسله باملاء بمطهرية املاء ظاهر يف املفروغية عن عموم مطهرية 

املاء للمتنجسات. 
 Aوال يقدح يف االسـتدالل نسبة احلديث جلابر بن عبد اهللا. لظهور حكايته
لكالمـه يف إمضائه وتقريره. بـل ال يبعد كون التعليل لإلمـامA لتأكيد كالم جابر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٨ من أبواب النجاسات حديث:٦. 

الفصل الرابع
يف املطهرات

وهي أمور:
(األول): املاء(١)، وهو مطهر لكل متنجس يغسل به(٢)
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وتقريره.
هذا مضافاً إىل ما نبه له سيدنا املصنفP من االستدالل بمثل قولهA يف 
موثـق عـامر الوارد فيمن جيد يف إنائه فأرة ميتة وقد اسـتعمل من ذلك املاء: «فعليه أن 
يغسـل ثيابه، ويغسل كلام أصابه ذلك املاء»(١). لظهوره يف عموم مطهرية الغسل باملاء 
لكل ما يصيبه املاء النجس مما يقبل الغسـل. وهو وإن ورد يف نجاسـة خاصة، إال أنه 

يمكن التعدي عنها بإلغاء خصوصية املورد عرفاً، أو باإلمجاع، كام قد يدعى.
وقـد اسـتدلP أيضـاً بام تضمـن طهورية املـاء، كالنبـوي: «خلـق اهللا املاء 
»(٢). بدعـو: أن مقتىض إطالقه املقامـي اإليكال يف كيفيـة التطهري للعرف،  طهـوراً
وعـىل ذلك يتعني البناء عىل مطهرية املاء لكل متنجـس ير العرف قابليته ألن يطهر 

باملاء. 
ومـا ذكرهP متـني جداً، لوال عـدم العثور عىل دليل لطهوريـة املاء وارد يف 
مقـام البيـان، ليكون له اإلطالق املقامـي املذكور. والنبوي الـذي ذكرهP مل يثبت 
بوجـه ينهـض باالسـتدالل، كـام ذكرناه يف مسـألة طهارة املـاء يف أول مبحـث املياه. 
وذكرنا يف مسـألة مطهرية املاء املطلق بعض النصوص األخر التي ال تنهض بالعموم 

 . املذكور أيضاً
 :Aنعـم قـد يسـتظهر ذلك من صحيـح عبد اهللا بن سـنان عـن أيب عبد اهللا
«سـألته عن مـاء البحر أطهور هو؟ قال: نعم»(٣) ونحـوه معترب أيب بكر احلرضمي(٤). 
فـإن إطالقهـام املقامي تام يف إفادة طهوريـة ماء البحر، ويمكن التعـدي عنه لغري ماء 

البحر بالعلم بعدم الفرق.
اللهـم إال أن يقال: يظهر منهام ومـن غريمها أن يف ماء البحر ما يوجب احتامل 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب املاء املطلق حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب املاء املطلق حديث:٩. 

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢ من أبواب املاء املطلق حديث:١، ٢.
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عـدم طهوريتـه، وأن النصـوص املذكـورة واردة لدفع ذلك، وبيان أنه طهور كسـائر 
، ليكون مقتىض اإلطالق  أفـراد املـاء، من دون أن تكـون واردة لبيان طهوريته ابتـداءً

. املقامي عموم طهوريته، ويتعد منه لغريه من أفراد املاء. فتأمل جيداً
(١) ألن ذلك هو املعيار يف مطهرية املاء حسب املرتكزات العرفية. فهو حيمل 
النجاسـة عن املوضع باسـتيالئه عليه، وخيرجهـا عنه بانفصاله عنه، كـام حيمل القذر 
العريف وخيرجه عن املوضع باسـتيالئه عليه وانفصاله عنه. وال دليل عىل مطهرية املاء 

يف غري ذلك. 
أمـا اإلطـالق املقامي فظاهـر. وأما النصوص الـواردة يف أبواب النجاسـات 
املتفرقـة، فـألن مواردهـا خمتصة بام يغسـل ويسـتويل املاء فيـه عىل املوضـع النجس، 

والتعدي منها عرفاً إنام يكون إىل ما هو مثلها يف ذلك. 
وكـذا التعليل يف معترب مسـعدة بـن صدقة، لوضوح أنـه وإن ابتنى عىل عموم 
مطهريـة املـاء، إال أن املتيقن من العمـوم املذكور هو العموم ملوارد الغسـل التي منها 

مورد اخلرب، وهو الصوف والشعر.
(٢) يف املسـألة العرشين مـن الفصل الثاين. لكن الظاهـر أن مطهريته له ليس 
عىل حد مطهريته للمتنجسـات يف كونه مزيالً لنجاسـتها ارتكازاً، لعدم استيالئه عىل 
املحـل النجس، نظري ما يـأيت يف املاء املضاف واملايعات، بل من بـاب الرساية، وغلبة 

حكم املاء الطاهر عىل حكم املاء النجس، كام أرشنا إليه هناك.
(٣) فـإن خرج عن اإلضافة لإلطالق طهر كام يطهـر املاء النجس. وإن خرج 
عنه باالسـتهالك فال موضوع معه عرفاً للنجاسـة وال للطهارة، وإسـناد الطهارة إليه 

حينئذ مبني عىل التسامح.

عىل نحو يستويل عىل املحل النجس(١). بل يطهر املاء النجس عىل تفصيل 
 .(٣) ر املضاف يف حـال كونه مضافاً تقـدم يف أحكام امليـاه(٢). نعم ال يطهّ
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(١) فإهنـا ال تطهـر باالتصال من دون امتزاج باملـاء الطاهر وإن كان معتصامً، 
لعدم استيالء املاء الطاهر عىل املحل النجس، الذي سبق أنه الرشط يف تطهري املتنجس، 
واالكتفـاء بـه يف املاء املطلق النجـس إنام هو لدليل خيصه، وال يعـم بقية املايعات. بل 
حتـى مع االمتزاج، لعدم كفايته يف االسـتيالء واالنفصال الذيـن يتوقف عليهام محل 

النجاسة وإخراجها عن املحل النجس.
نعـم إذا بلـغ االمتزاج حداً اسـتهلك به املايع يف املاء املعتصـم اجتهت الطهارة 
حينئذ، كام سبق يف املضاف. وربام يرجع إليه ما ذكروه من طهارة املضاف بإلقاء الكر 
عليه إذا مل خيرجه عن اإلطالق، عىل كالم هلم ال يسـعنا اسـتقصاؤه. وإال فاإلشـكال 

عليه ظاهر مما سبق.
وأشكل من ذلك ما عن العالمة يف حمكي التذكرة قال: «لو طرح الدهن يف ماء 
كثـري وحركه حتى ختلل املاء أجزاء الدهن بأرسها طهر». لوضوح أن املاء ال يسـتوىل 

عىل أجزاء الدهن وال تستهلك فيه. 
. لكنه ال يوجـب أيضاً  ولعلـه لـذا اعتـرب يف العـروة الوثقى كون الكـرّ حـاراً
االستيالء عىل متام األجزاء حقيقة وال عرفاً، فاملتعني  بقاؤه عىل النجاسة. وهو ظاهر 
ما تضمن إلقاء الزيت والسمن إذا ماتت فيهام فأرة(١). حيث يظهر منه عدم صلوحهام 

.Pلالنتفاع، لتعذر تطهريمها. كام أشار إىل ذلك سيدنا املصنف
(٢) كـام ذكـره غري واحد، بل يظهر عـدم اخلالف فيه مما يـأيت يف العرص. وقد 
اسـتدل عليه بعض مشـاخيناP بأخـذ االنفصال يف مفهوم الغسـل الـذي تضمنته 
م الغسـل باجلريان، كام قد يسـتفاد من األصحاب  أدلـة التطهري. وكأنه يبتني عىل تقوّ

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٤٣ من أبواب األطعمة املحرمة.

وكذا غريه من املائعات(١).
(مسـألة١): يعتـرب يف التطهـري بالقليـل انفصـال مـاء الغسـالة(٢)
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(رضوان اهللا تعاىل عليهم)، عىل ما سبق يف أول مبحث الوضوء. 
لكن سـبق هنـاك املنع من ذلك، خصوصاً لو أريد مـن اجلريان ـ كام يظهر من 
بعضهم ـ ما يعم انتقال األجزاء املائية من بعض أجزاء اجلسـم آلخر بمعونة اليد ولو 
بمثل الدهـن الذي تضمنته بعض نصوص الوضوء والغسـل(١). للقطع بعدم صدق 
الغسـل بذلك. بـل يظهر من مجلة من النصـوص التباين بني الغسـل والصب(٢) وإن 

حتقق به اجلريان بنفسه بسبب كثرته. 
ومـن ثم كان الظاهر تقوم الغسـل باسـتيالء املـاء بنحو من التعمـق والكثرة، 
لك وفـرك ونحومها وإن مل ينفصل املاء، عىل ما يأيت  بحيث يزال به الوسـخ والقذر بدَ

توضيحه. 
هـذا مضافـاً إىل أن مرادهـم مـن اجلريـان املقوم للغسـل ليس هو ما يسـاوق 
انفصال ماء الغسالة، بل جمرد انتقال املاء عن أجزاء اجلسم املتنجس. ويكفي يف ذلك 
تـردد املـاء بني أجزاء املتنجس من دون أن تنفصل عنها، نظـري تردده بني أجزاء اإلناء 
مع اسـتقراره فيه. ولذا ال إشكال يف االجتزاء يف الغسل املعترب يف الطهارة من احلدث 

بالغسل االرمتايس غري املتوقف عىل انفصال ماء الغسل. 
عـىل أن مجلـة من أدلة التطهري مل تتضمن الغسـل بل الصب، وال جمال إلرجاع 

أحدمها لآلخر بعد ما سبق من ظهور النصوص يف التقابل بينهام. 
وأمـا مـا ذكرهP مـن أن الغسـل إنام يتوقـف عىل انفصـال ماء الغسـالة يف 
األجسـام التي يرسب فيها املاء، كالثياب والفراش، دون ما ال يرسب فيه ـ كاجلسد ـ 
الـذي هو مورد نصوص الصب، بل يكفي يف صدق الغسـل فيهـا وصول املاء إليها. 
فهو غري واضح املنشأ. عىل أنه يبقى إطالق لزوم انفصال ماء الغسالة يف الغسل باملاء 

(١) راجـع وسـائل الشـيعة ج:١ بـاب:١٥ مـن أبـواب الوضوء حديـث:٧، وبـاب:٣١ منهـا حديث:٢، 
وباب:٥٢ منها حديث:١، ٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٥، وباب:٣ منها حديث:٢.
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.Pالقليل ـ من دون قرص له عىل ما يرسب فيه املاء ـ خالياً عن الدليل يف كالمه
هـذا وال ينبغـي التأمـل يف لزوم انفصـال ماء الغسـالة بناء عىل نجاسـته، فإن 
نجاسـته متنـع مـن االنتفاع باجلسـم املغسـول املتصل بـه وإن طهر. بـل يصعب جداً 
البناء عىل طهارة املغسـول يف نفسـه حينئذ، فإنه وإن صدق الغسـل والصب مع عدم 
انفصالـه، إال أن ارتـكاز تفرع مطهرية الغسـل والصب عىل مطهريـة املاء االرتكازية 
موجب النرصاف الغسـل والصب يف أدلة التطهـري إىل ما يكون بالوجه الذي يرتتب 
عليـه الطهـارة والنظافة ارتـكازاً، بحيث يزول به عرفاً االسـتقذار عن اجلسـم الذي 
يـراد تطهـريه وتنظيفه، وحيـث كان املاء املطهـر حامالً خلبث املغسـول النجس يبقى 
املغسول مستخبثاً ومستقذراً مادام املاس احلامل لقذره متصالً به، وال يزول استقذاره 
واسـتخباثه إال بانفصالـه عنـه حامالً خلبثه وقـذره. ومن ثم ينرصف إطالق الغسـل 

والصب يف أدلة التطهري إىل خصوص صورة انفصال املاء، كام هو املتعارف. 
وبعبـارة أخر: التعارف إنـام ال يصلح لتقييد اإلطـالق إذا مل يكن مبتنياً عىل 
جهـة ارتكازية يف العمـوم. وإال كان مانعاً من ظهور اإلطالق يف العموم وال أقل من 

إمجاله حينئذ، فيلزم الرجوع لألصل، وهو يف املقام استصحاب النجاسة.
أما بناءً عىل طهارة ماء الغسالة مطلقاً أو خصوص الغسلة التي يتعقبها طهارة 
املحل فيشـكل انرصاف اإلطـالق لصورة االنفصال، ألن اجلهـة االرتكازية املتقدمة 
مبتنية عىل محل املاء املطهر واملنظف للقذر واخلبث. أما مع فرض طهارته، وعدم محله 
ليشء من ذلك، فال منشـأ العتبار انفصاله عرفاً، فال موجب النرصاف اإلطالق إال 

جمرد التعارف والغلبة، وقد تكرر عدم هنوضهام بتقييد اإلطالق. 
ودعو: أن ذلك إنام يتجه لو كانت طهارة ماء الغسالة ارتكازية، أما إذا كانت 
تعبدية فهي ال تنايف انرصاف اإلطالق الوارد يف مقام التطهري بسبب اجلهة االرتكازية 

املتقدمة. 
مدفوعـة بأن اجلهـة االرتكازية املتقدمة حيث كانت مبنية عىل ارتكاز نجاسـة 
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ماء الغسـالة فدليل طهارة ماء الغسـالة ـ لو تم ـ كام يكون رادعاً عن ارتكاز نجاسـته 
يكون رادعاً عن اجلهة االرتكازية املتقدمة املبتنية عليها، ورافعاً ملوضوعها.

نعـم قد تضمن موثـق عامر الوارد يف غسـل اإلناء األمر بإفـراغ اإلناء من ماء 
الغسـالة(١)، حيـث قالA: «ثم يفرغ منه وقد طهر». وهـو ظاهر يف توقف التطهري 
عـىل متـام الكيفية املذكورة يف املوثق ومنها اإلفراغ، فقد يتعد منه لغري اإلناء وحينئذ 

قد ينهض دليالً يف املقام حتى بناء عىل طهارة ماء الغسالة.
لكن املوثق املذكور من أدلة نجاسـة ماء الغسـالة، كام سبق يف حمله من مباحث 
املياه، فالبد بناء عىل طهارة ماء الغسالة من رفع اليد عنه. اللهم إال أن يقال: يكفي يف 
رفع اليد عنه محله عىل عدم كون اإلفراغ من أجل نجاسته من دون أن ينايف ظهوره يف 

توقف طهارة اإلناء عىل اإلفراغ.
وأما ما يف صحيح احلسـني بن أيب العالء: «سألت أبا عبد اهللاA عن الصبي 
يبول عىل الثوب قال: تصب عليه املاء قليالً ثم تعرصه»(٢) فاالسـتدالل به عىل اعتبار 
انفصـال مـاء الغسـالة مبني عـىل إبقائه عىل ظاهـره من وجوب العـرص. وهو ما يأيت 

الكالم فيه يف املسألة احلادية عرشة إن شاء اهللا تعاىل. 
(١) من زوال معظم املاء. وال يرض ختلف يشء منه الزم عادة للصب والغسل. 
عمـالً بإطـالق دليل الصب والغسـل مـن دون أن تصلح اجلهة االرتكازيـة املتقدمة 
للردع عنه، لعدم مانعية بقاء املقدار املذكور من زوال االسـتقذار العريف. بل سـبق يف 
مبحث نجاسـة ماء الغسالة اسـتثناء املتخلف والبناء عىل طهارته. بل هو املفروغ عنه 

بينهم. ومعه ال موضوع لالستقذار املذكور، كام تقدم.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٣ من أبواب النجاسات حديث:١.  
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب النجاسات حديث:١.  

عـىل النحـو املتعـارف(١)، فإذا كان املتنجـس مما ينفذ فيه املـاء مثل الثوب 
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(١) يعني: مع فصله عن ماء الغسالة املتجمع بعد العرص، وتكون فائدة العرص 
التخلص مما حيمل اجلسم النجس يف أعامقه بسبب نفوذ املاء فيه.

(٢) النفصال ماء الغسـالة هبام كام ينفصل بالعرص. وربام قيل بلزوم االقتصار 
عىل العرص، وعن وسـائل البغدادي: «ال يكاد يعرف يف ذلك خالف»، بل ربام أدعي 
اإلمجاع عليه. لكن التأمل يف كالم مجلة منهم شـاهد بعدم خصوصية العرص يف ذلك. 
بـل ال ينبغي التأمل فيه بعد القطع بإمكان تطهري ما ال يمكن عرصه كالبسـط الكبرية 

والفرش املبطنة بالصوف الكثري والفرش.
ومنـه يظهـر لزوم اخلـروج عام قد يسـتفاد منـه خصوصية العـرص، كصحيح 
احلسـني بـن أيب العالء املتقدم، فيلزم محله عىل ما يعم هـذه األمور. أو يقترص فيه عىل 

مورده مما يقبل العرص.
ومثله دعو توقف صدق الغسل عىل العرص. إذ ال ريب يف صدق الغسل فيام 
ال يمكن عرصه مما تقدم. عىل أنه ال جمال لدعو أخذ انفصال ماء الغسـالة ولو بغري 

العرص يف مفهوم الغسل بعدما تقدم يف حقيقة الغسل.
(٣) كأنه لظهور كلامهتم يف توقف التطهري فيام ينفذ فيه املاء عىل العرص ونحوه 
بنحـو يصعـب تنزيلها عىل ما يعم ذلك. أو لتوقف صدق الغسـل عىل العرص ونحوه 

مما ال يشمل ذلك. 
لكن يف صلوح كلامهتم ـ مع اضطراهبا ـ ألن تكون إمجاعاً ينهض باالسـتدالل 
إشـكال، بل منع. كام أنه سـبق عدم توقف صدق الغسـل عىل انفصال ماء الغسـالة، 
فضـالً عـن توقفه عىل خصـوص العرص ونحـوه، وأن انفصـال ماء الغسـالة إنام هو 

والفـراش فالبـد مـن عـرصه(١) أو غمزه بكفـه أو رجلـه(٢). واألحوط 
وجوبـاً عدم االكتفـاء عن العرص بتوايل الصب عليـه إىل أن يعلم بانفصال 
األول(٣). وإن كان مثل الصابون، والطني، واخلزف، واخلشـب، ونحوها 
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لنجاسـته، بضميمـة ارتـكاز عدم مطهريـة املطهر الـذي حيمل اخلبـث إال بانفصاله. 
وملوثق عامر املتقدم. 

واألول يقتـيض االكتفـاء بانفصـال ماء الغسـالة بأي وجه اتفـق، ولو بالوجه 
الـذي هـو حمل الكالم، كام اعرتف بهP. والثاين خمتص باإلناء الذي ال ينفصل عنه 
ماء الغسالة إال بالتفريغ، وال يقبل العرص وال غريه مما تقدم، حتى ما هو حمل الكالم، 
ألن كثـرة صـب املاء فيـه ال يدفع ماء الغسـالة، بل يوجـب اختالط املـاء اجلديد بامء 

الغسالة وتنجسه معه.
نعـم قـد يقال: حمل الـكالم يف املقام االكتفـاء يف تطهري ما ينفذ فيـه املاء بتوايل 
صـب املـاء عليه حتى يعلم بخروج ماء الغسـالة من دون فـرك أو دلك أو نحومها مما 
يبتني عىل تعميق املاء يف اجلسـم الذي سـبق تقوم الغسـل به. وحينئذ ال ريب يف عدم 
صدق الغسل بذلك، بل ليس هو إال من أفراد الصب، غايته أنه ليس صباً خلصوص 
املـاء الـذي حيصل به التطهري، بل ملـا زاد عليه مما يوجب دفعه وإخراجه عن اجلسـم. 
وال دليـل عـىل االكتفاء به بعد اختصاص أدلة الصب باألجسـام الصلبة التي ال ينفذ 
فيهـا املـاء وببول الصبي، كام يأيت، وتطابق النصوص والفتاو عىل لزوم الغسـل فيام 
عدا ذلك. وأما لو أريد االكتفاء عن العرص بتوايل الصب بعد غسـل املتنجس باملعنى 
املتقـدم، فهـو أمر خـارج عن حمل الكالم راجـع إىل اعتبار الفرك ونحـوه مما مل يذكره 

األصحاب بدالً عن العرص.
والـذي ينبغي أن يقال: أرشنا آنفاً إىل أن الغسـل عرفـاً متقوم بنحو من تعميق 
املاء يف اجلسـم املغسول إلزالة القذر والوسـخ منه، ويناسب ذلك مقابلته بالصب يف 
مجلـة مـن النصوص، إذ ال ريـب يف أن ما يكفي فيه الصب يمكن غسـله، فلو مل يكن 

الغسل مبتنياً عىل كلفة زائدة عىل الصب مل حتسن املقابلة بينهام.
والسـيام مع تعليل االكتفاء بالصب بأنه مـاء يف بعض النصوص منها صحيح 
احلسـني بن أيب العالء: «سـألت أبا عبد اهللاA عن البول يصيب اجلسد. قال: صب 
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عليه املاء، فإنام هو ماء. وسـألته عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسـله مرتني. وسألته 
عـن الصبـي يبول عىل الثوب. قـال: يصب عليه املاء قليالً ثم يعـرصه»(١). ونحوه يف 

ذلك صحيح البزنطي(٢).
كام أن ما تضمنه صحيح احلسني من العدول يف بول الصبي عن الغسل والتعبري 
والعرص ظاهر يف عدم حتقق الغسل هبام واحتياجه إىل مونة زائدة عليهام، وهو الظاهر 
من صحيح احللبي: «سـألت أبا عبد اهللاA عـن بول الصبي قال: تصب عليه املاء، 
»(٣) فإنه لو سلم عدم احلاجة للعرص مع عدم أكل  فإن كان قد أكل فاغسله باملاء غسالً
» ليس هو العـرص، وإال كان التعبري  الصبـي إال أن املراد بقوله: «فاغسـله باملاء غسـالً
بـه أخرص وأفيد، بـل هو أمر زائد حيتاج لعناية قابل للتأكـد أو حمتاج للتأكيد، وهو ما 

ذكرنا.
وكـذا موثـق عامر الـوارد يف أواين اخلمر، حيث تضمن السـؤال عن اسـتعامل 
الدن واإلبريق الذين فيهام اخلمر، واجلواب بجواز ذلك بعد غسـلهام، ثم قال: «وقال 
يف قدح أو إناء يرشب فيه اخلمر. قال: تغسله ثالث مرات. وسئل أجيزيه أن يصب فيه 
املاء؟ قال: ال جيزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثالث مرات»(٤). لقوة ظهوره يف توقف 

غسل اإلناء عىل دلكه بعد صب املاء فيه، بل كون الغسل عني الدلك املذكور.
ودعو: أن مقتىض عطف الغسل عىل الدلك التباين بينهام، ومحله عىل التفسري 
خالف األصل يف العطف. مدفوعة بأنه ليس يف املقام إال صب املاء ودلك اإلناء، فلو 
مل يكن الغسل عني الدلك، ومل يكن العطف تفسريياً، لكان عني الصب املفروض ومل 

يكن لذكره وجه، بل كان املناسب أن يقول: ال جيزيه حتى يدلكه بيده. 
(١) الكايف ج٣ ص٥٥، أورد صدره يف وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب النجاسات حديث:٤، وذيله 

يف باب:٣ من األبواب املذكورة حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب النجاسات حديث:٧.  

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب النجاسات حديث:٢.    
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب النجاسات حديث:١. 



الكالم يف اعتبار العرص فيام يعرص ................................................................. ٢٢٣

والسـيام بمالحظة أن السـؤال عن االجتزاء بالصب بعد األمر بالغسل ظاهر 
يف عدم حتقق غسـل اإلنـاء بصب املاء فيه وإفراغه، وأنه أمر آخر يسـأل عن االجتزاء 
به عنه، كام أن الردع عنه واألمر بالدلك والغسـل ظاهر يف انحصار التطهري بالغسـل 

 . ، املستلزم لكن العطف تفسريياً الذي ذكر أوالً
وباجلملـة: ال ينبغي التأمل بعد الرجوع للمرتكزات االسـتعاملية والنصوص 
املتقدمـة يف تقـوم الغسـل بـام ذكرنا، وعـدم صدقه عىل جمـرد إصابة املاء للجسـم ثم 

انفصاله عنه بعرص ونحوه.
نعم ال ريب يف كثرة اسـتعامله يف النصوص يف مطلق إزالة النجاسة عن اجلسم 
بـه ولو من دون غسـل باملعنـى املذكور، بل بمجـرد إصابته له وانفصالـه عنه بعرصه 
أو نحـوه، بـل حتى فيام ال حيتـاج للعرص ونحوه من األجسـام التي ال ينفـذ فيها املاء 
بـل ينفصـل عنها بمجـرد إصابتـه أو بتفريغها منـه. كبعض نصوص االسـتنجاء من 
البول(١)، وبعض النصوص املتضمنة للغسـل من بول الصبي الذي كان غري املتغذي 
بالطعام أظهر أفراده(٢). والنصوص املتضمنة لغسل اإلناء(٣)، مع الترصيح يف بعضها 
باالكتفـاء بصب املاء فيه وحتريكه ثم إفراغه، ولغسـل الثوب والبـدن بإصابة امليتة(٤) 
والكلب واخلنزير(٥)، مع عدم اإلشكال ظاهراً يف عدم وجوب الدلك فيها... إىل غري 
ذلك. بل شـاع اسـتعامله يف الكتاب والسـنة يف تطهري البدن من احلدث باملاء مع عدم 

اإلشكال يف عدم احتياجه للدلك.
وكأن منبـى االسـتعامالت املذكورة عىل أن الغسـل باملعنى العـريف املتقدم إنام 
يـراد من أجل إزالـة القذر واألثر الذي حيمله املغسـول، وحيث كان الغسـل باملعنى 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١  باب:٢٦، ٢٨، ٣١ من أبواب أحكام اخللوة. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢  باب:٣ من أبواب النجاسات حديث:٣، وباب:٤ منها حديث:١. 

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢، ١٣، ٥٣، ٦٤ من أبواب النجاسات.  
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب النجاسات. 
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢، ١٣ من أبواب النجاسات. 
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األعـم حمققـاً إلزالة النجاسـة ـ يف املوارد املذكـورة ـ واحلدث، اللذين مها من سـنخ 
القـذر الرشعـي، صح إطالق الغسـل عليه بلحاظ ذلك، ملشـاركته للغسـل يف إزالته 

لألثر املرغوب يف إزالته.
إذا عرفـت هـذا فحيث كان الدلـك والفرك ونحومها مما يقوم الغسـل باملعنى 
العـريف إنام حيتاج إليها إلزالة األثر اخلارجي كان املناسـب عـدم اعتبارمها يف التطهري 
مـن النجاسـة الرشعية املجردة عن القـذر اخلارجي يف اليشء النجـس، بل يكفي فيه 
وصـول املـاء املطهر رشعـاً ملحلهـا وانفصاله عنه حامـالً هلا، وهو املناسـب إلطالق 

طهورية املاء. 
خصوصـاً مـع ثبوت االكتفـاء به يف التطهري عـن احلدث ويف مجلـة من موارد 
التطهـري من اخلبـث، وهي التي تضمنت األدلة فيها االكتفاء بالصب ونحوه وإن عرب 

يف بعض أدلتها بالغسل أيضاً بنحو يلزم بحمل الغسل فيها عىل املعنى األعم. 
والسـيام بمالحظة ما سـبق يف صحيحي احلسـني بن أيب العالء والبزنطي من 
تعليـل االكتفاء بصب املاء يف تطهـري البدن من البول بأنه ماء، فإنه لوال املفروغية عن 

أنه يكفي يف التطهري من النجاسة الرشعية وصول املاء مل حيسن التعليل املذكور. 
نعم يف مورد علوق األمر الذي أوجب تنجس اليشء النجس به البد من إعامل 

العناية زائداً عىل وصول املاء بفرك أو دلك أو نحومها إلزالته. 
وذلك كله مطابق للمرتكزات العرفية يف التطهري، الصاحلة للقرينية عىل تفسري 
الغسل يف األدلة بعد ارتكاز أن مطهريته مبنية عىل مطهرية املاء، وبعد مالحظة القرائن 

املتقدمة.
هذا وقد ال يكون للنجاسة أثر حمسوس للعرف، ويلزم الشارع بالغسل باملعنى 
األخص فيها، أو يكون هلا يشء من األثر ويكتفي الشـارع بوصول املاء فيها والغسـل 

باملعنى األعم. وحينئذ يقترص يف ذلك كله عىل مورد األدلة. 
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وعـىل أحد األمرين حيمل التفصيل بني اجلسـم والثوب يف البول، وبني إصابة 
الثوب ببول الصبي الذي مل يتغذ بالطعام وإصابته ببول غريه.

وقد ظهر من مجيع ما سبق أمران:
األول: أن مقتـىض القاعدة االكتفاء يف التطهري من النجاسـة االكتفاء بوصول 
املاء واحتياج ما زاد عليه للدليل، وأن الفرك والدلك ونحومها مما يقوم الغسل باملعنى 
العريف إنام حيتاج إليه إلزالة أثر النجاسة ونحوها مما يعلق باملتنجس، ويتوقف تطهريه 

عىل زواله.
الثاين: أن العرص ونحوه غري معترب يف مفهوم الغسل، ال باملعنى األخص الذي 
هو املعنى العريف له، وال باملعنى األعم الذي يسـتفاد من مجلة من النصوص، وأنه إنام 
يعترب يف الغسـل باملاء القليل من جهة نجاسة ماء الغسالة. والزم ذلك االكتفاء بتوايل 

الصب حتى يزول ماء الغسالة.
وقد يشـهد بذلـك صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن الفراش 
يكون كثري الصوف فيصيبه البول كيف يغسـل؟ قال: يغسـل الظاهر، ثم يصب عليه 
املـاء يف املـكان الذي أصابه البـول حتى خيرج من جانب الفـراش اآلخر»(١) حيث ال 
يبعد كون صب املاء من أجل تطهري باطن الفراش من البول النافذ فيه، وخروجه من 
اجلانب اآلخر من أجل انفصال ماء الغسالة بتوايل صب املاء من دون حاجة للعرص. 
ولعـل التفكيك بني الظاهر والباطن يف كيفية التطهري من أجل أن البول الذي 
يصيـب ظاهر الفراش الذي هو منسـوج يعلق منه بـه يشء من أثره ال يزول بالصب، 
بـل البد فيه من الغسـل باملعنى األخـص، أما ما ينفذ من الظاهـر للصوف فال حيتاج 
للغسـل، بـل يكفي فيه صب املاء وجريانـه فيه، ألنه أرق لتصفيته بالظاهر املنسـوج، 

ولعدم متاسك الصوف فال يتكثف فيه أثر البول. فالحظ.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب النجاسات حديث:٣.  
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نعم ال يكفي جفاف ماء الغسـالة باهلواء أو احلرارة، لعدم زوال االسـتخباث 
واالستقذار معه، فتقرص أدلة التطهري عنه. وال أقل من إمجاهلا باإلضافة إليه، املوجب 

للرجوع لألصل، وهو استصحاب النجاسة، كام تقدم.
(١) قـال يف اجلواهـر: «وأمـا غسـلها بالقليل فرصيـح مجاعة مـن املتأخرينـ  
كظاهر آخرين ـ عدم حصول الطهارة به، بل يف اللوامع نسبته ألكثر معتربي العرص، 
كام يف املعامل إىل املعروف بني متأخري األصحاب. لنجاسـة الغسـالة، وتوقف صدق 
مسـمى الغسـل بالقليل عىل العرص ومـا يقوم مقامه، أو عىل االنفصـال املمتاز به عن 

الصب».
ومبنـى االسـتدالل املذكور عىل عـدم انفصال ماء الغسـالة بل ينفـذ يف باطن 

األجسام املذكورة، فال يتم رشط التطهري. 
وهو ـ كام تر ـ ال يطرد، بل قد يكون النافذ يف باطن اجلسم من سنخ الرطوبة 
غري املرسية مع انفصال ماء الغسالة بالنحو املعترب يف األجسام الصلبة التي يكفي فيها 

الصب، فيتعني البناء عىل حصول التطهري يف املقام. 
وهو املتيقن من سـرية املترشعة، حيث ال ريب يف شـيوع االبتالء بنجاسة هذه 
األمـور، وعـدم تيرس تطهريها باملاء الكثري، بل يكتفـون بتطهريها بالقليل. ويؤيده ما 
ورد يف تطهري لقمة اخلبز التي وجدت يف بيت اخلالء(١). نعم قد تنفذ الرطوبة املرسية 

بتوايل الصب املوجب لكثرة املاء. لكنه ال هيم لطهارة املاء املذكور. 
هذا وأما لو نفذت الرطوبة املرسية من ماء الغسـالة، لشـدة رخاوة اجلسـم مع 
يبسـه، فيتجه الوجه املذكور يف االسـتدالل. ويمكن اجلواب عنه بناء عىل طهارة ماء 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣٩ من أبواب أحكام اخللوة حديث:١، ٢.

ممـا ينفذ فيه الرطوبة املرسية يطهر ظاهـره بإجراء املاء عليه(١). ويف طهارة 
باطنه تبعاً للظاهر إشكال.
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الغسالة وإن قلنا بلزوم انفصاله، ألن املعترب انفصاله عن املوضع النجس، واملفروض 
يف املقام انفصاله عن الظاهر النجس ونفوذه يف الباطن. أما بناء عىل نجاسته فاالنفصال 

املذكور إنام ينفع يف طهارة الظاهر وحده، وهو خارج عن حمل كالمهم.
وقد يستدل عىل طهارة الباطن حينئذ بوجوه:

األول: أن املتخلف من ماء الغسالة يف األجسام املذكورة ال يزيد عىل املتخلف 
يف سائر األجسام، وال يتجاوز املقدار املعفو عنه. 

، بل هو إما  وفيه: أن املتخلف يف سـائر األجسـام ليس هو ماء الغسـالة حمضـاً
ماء خيلف ماء الغسـالة أو ماء خمتلط بامء الغسـالة مع انفصال املعظم من ماء الغسـالة 
واملختلـط بـه، أما يف املقام فإذا فرض نفوذ يشء من ماء الغسـالة مل خيرج، بل يبقى يف 
الباطن، وال دليل عىل العفو عنه. ومنه يظهر أنه ال جمال لدعو زوال االستقذار عرفاً 

إذ االستقذار إنام يزول بزوال ماء الغسالة أو بتخفيفه.
الثاين: السـري لشيوع االبتالء بنجاسة هذه األمور، وكثرياً ما ال يتيرس تطهريها 

بالكثري، بل يطهروهنا بالقليل. 
وفيـه: أنه مل يتضح بناؤهم عىل تطهريها يف صورة العلم بنفوذ الرطوبة املرسية 
من ماء الغسالة التي هي حمل الكالم والتي ال يتضح شيوعها، واملتيقن من بنائهم عىل 
تطهريهـا صورة نفـوذ الرطوبة غري املرسية أو املرسية من املاء الزائد عىل ماء الغسـالة 

بتوايل الصب، أو احتامل ذلك ولعل ذلك هو الذي يشيع االبتالء به.
الثالث: إطالقات أدلة الغسل الشاملة لألجسام املذكورة. 

وفيـه: أن اإلطالقـات املذكـورة ـ لـو متت ـ ال تقتـيض العفو عن نجاسـة ماء 
الغسـالة، ونجاسـة الباطن املتنجس به. نعم لو وردت أدلة خاصة يف املقام لكشـفت 

عن العفو، دفعاً للغوية. ويأيت الكالم يف األدلة املذكورة.
الرابع: لزوم الرضر أو لزوم العرس واحلرج لو انحرص التطهري بالكثري. 
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وفيـه: أنه إن أريد الرضر واحلرج الشـخصيان فهام إنـام يرفعان التكليف، وال 
ينهضـان بإثبات احلكـم الوضعي. وإن أريد الرضر واحلرج النوعيان الكاشـفان عن 
سعة األمر يف التطهري، فلم يثبت لزومهام يف هذه الصورة، لعدم وضوح شيوع االبتالء 
هبا، ولعل األشيع الصورة األوىل، كام سبق. ومن ثم يشكل البناء عىل حصول التطهري 

يف الفرض. 
هـذا كله إذا مل تنفذ من النجاسـة رطوبة مرسيـة للباطن، أما مع نفوذها فاألمر 
أشـكل، لتعـذر تطهري الباطـن، حيث ال يصل إليـه غالباً إال رطوبـة ال يصدق عليها 
مـاء مطلـق. ولو صدق مل يتحقق االسـتيالء، وال انفصال ماء الغسـالة بالوجه املعترب 
يف التطهـري. ومن ذلك يظهر تعذر تطهريه حتى باملـاء الكثري. غاية األمر أنه قد يتيرس 

تطهري الظاهر فقط. 
نعم إذا كان النافذ للباطن ماء مطلق، لصالبة اجلسم مع وجود مسامات دقيقة 
فيه ـ كام يكثر يف اخلزف ـ أمكن تطهريه بنفوذ املاء فيه وخروجه بسبب تكاثر الصب، 

خصوصاً إذا جفف قبل التطهري. لكنه خارج عن حمل الكالم.
هذا وقد ذكر سـيدنا املصنفP أنه يمكن أن يستفاد امكان التطهري بالقليل 
والكثري من بعض النصوص منها: نصوص تطهري األواين، عىل اختالف عناوينها من 
نّ أو كوز أو ظرف، فإن إطالق االجتزاء يف حصول الطهارة بمجرد  قـدح أو إناء أو دِ
الغسـل للسـطح الظاهر مع كثرة املوارد التي ترسـب فيه النجاسـة لكون الظرف من 

اخلزف ونحوه دليل عىل طهارة الباطن بالتبعية.
ويشـكل بأن أواين اخلزف واخلشـب وإن كانت تنفذ فيها الرطوبة النجسـة أو 
املتنجسـة، إال أن يف كون الرطوبة النافذة مرسية إشـكال أو منـع. هذا مع جفافه، أما 
إذا كان مسـتنقعاً باملـاء الطاهـر ثم تنجس، فهو ال يمتص شـيئاً من الرطوبة النجسـة 
إلشـباعه. واتصـال الرطوبـة التي فيه باملـاء املتنجس ال يقتيض رسيان النجاسـة فيها 

بتاممها، ألن النجاسة ال ترسي يف الرطوبة املرسية بتاممها ما مل يصدق عليه أهنا ماء. 
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إال أن تكون فيها مسـامات وثقوب دقيقة يصـدق عىل النافذ فيها املاء، فيتعني 
نجاسته بتاممه يف الباطن. لكن املسامات املذكورة كام ينفذ فيها املاء املتنجس ينفذ فيها 

املاء الطاهر عند التطهري فيطهرها، كام تقدم.
نعم يشكل احلال فيام لو كان النافذ هو الرطوبة املرسية النجسة التي ال يصدق 
عليهـا املـاء، حيث ال تطهر باالتصـال باملاء الكثري فضالً عـن القليل، ولو جففت ثم 
غسل اإلناء حتى نفذت الرطوبة املرسية منه مل تصلح لتطهري الباطن، لعدم صدق املاء 
عليها وعدم انفصال ماء الغسالة. فلو ثبت ذلك يف املقام صح االستدالل بالنصوص 

املذكورة. 
لكنـه مل يتضـح بنحو معتد به، ألنـه ال يعهد يف األواين الرخـاوة بحيث تكون 

الرطوبة النافذة فيها عند جفافها مرسية. 
وكيـف كان ال إشـكال يف العفـو عـن األواين املتخـذة مـن املـواد املعهودة يف 
العصور السابقة وإن كانت الرطوبة تنفذ فيها يف اجلملة. إال أنه ال طريق للتعدي منها 

إىل كل ما تنفذ فيه الرطوبة املرسية حتى مثل الصابون والطني.
ومنها: موثق السكوين عن جعفر عن أبيهH: «أن علياً سئل عن قدر طبخت 
وإذا يف القدر فأرة. قال: هيرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل»(١) ورواية زكريا بن آدم: 
«سألت أبا احلسنA عن قطرة مخر أو نبيذ مسكر قطرت يف قدر فيه حلم كثري ومرق 

كثري. قال: هيراق املرق... واللحم اغسله وكله»(٢). 
بدعو أن اللحم مما تنفذ فيه الرطوبة املرسية، وقد طبخ باملاء املتنجس بالفأرة 

امليتة، فتنجس باطنه، ومع ذلك اكتفي بتطهريه بغسل ظاهره.
ويشـكل بأن باطـن اللحم ملا كان بنفسـه رطباً رطوبة مرسيـة فوجوده يف املاء 
وغليانـه فيـه ال يوجب انتقال رطوبـة مرسية له من املاء، إلشـباعه برطوبته األصلية. 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٥ من أبواب املاء املضاف حديث:٣ ص١٥٠.   
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث:٨.  
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وجمـرد تبـدل طعمه وتأثره بطعـم املاء يف امللوحـة واحلموضة ونحومهـا يف اجلملة ال 
يشهد بتبدل الرطوبة التي فيه برطوبة أخر من املاء، لنفوذ اآلثار املذكورة باملجاورة، 
نظـري نفوذ الرطوبة غري املرسية، ولذا يكون األثـر يف باطن اللحم أضعف منه يف املاء 
. غاية األمـر أن رطوبته املذكـورة متصلة باملاء النجس، وقـد عرفت أن اتصال  كثـرياً

الرطوبة الطاهرة باملاء النجس ال يوجب رسيان النجاسة فيها بتاممها.
ومنها: خرب عيل بن جعفر عن أخيهA: «سألته عن أكسية املرعزي واخلفاف 
تنقع يف البول أيصيل عليها؟ قال: إذا غسلت باملاء فال بأس»(١). وكأن وجه االستدالل 

به أن اجللد تنفذ فيه رطوبة البول، والذي يغسل ظاهره ال غري.
ويشكل بأن اجللد الرقيق قد تنفذ فيه الرطوبة املرسية، إال أنه ينفذ فيه املاء أيضاً 
. واجللد السـميك يشكل نفوذ الرطوبة  عند التطهري بنحو يرتفع معه االسـتقذار عرفاً
املرسيـة فيه. عىل أنه يكفي يف االنتفـاع باخلف طهارة ظاهره، حيث ال ينجس مبارشه 

حينئذ برطوبة، أما نجاسة باطنه فال أثر هلا بعد كونه مما ال تتم الصالة فيه.
وباجلملة: ال إشكال يف إمكان تطهري األواين واجللود ونحوها مما يكثر االبتالء 
به، إال أن التعدي منها لكل ما ينفذ فيه الرطوبة املرسية املتنجسـة يف غاية اإلشـكال، 
خصوصاً مثل الصابون واخلبز السـميك مما ال تكون الرطوبة يف باطنه من سـنخ املاء 

املطلق بل املضاف. فالحظ.  
(١) عرفت أن الذي ينفذ ال يصدق عليه ماء مطلق غالباً، وحينئذ كيف حيصل 

التطهري؟!.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧١ من أبواب النجاسات حديث:٢. 

وإن كان ال يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ املاء الطاهر فيه(١) عىل نحو 
يصل إىل ما وصل إليه النجس، فيغلب عىل املحل، ويزول بذلك االستقذار 
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(١) االسـتهالك ال ينفع مـع التطهري باملاء القليل، ألن األجـزاء املائية تنجس 
مـا يـرد عليها قبـل اسـتهالكها فيه. وإنـام يتجه ذلـك يف املـاء الكثري. لكنـه ال حيتاج 
لالسـتهالك، إذ يكفي اتصال املاء النجس باملعتصم يف طهارته. فال مانع من حصول 
التطهري إذا فرض كون النافذ ماء مطلقاً، كام سبق. وكذا التطهري باملاء القليل حينئذ إذا 

. كان الوارد بسبب كثرة املاء موجباً النفصال ماء الغسالة، كام سبق أيضاً
. لكن ال جمال لذلك بناء  (٢) يعنـي وإن صـار بعد ذلك أو حني العرص مضافاً
عـىل أخذ العرص يف الغسـل املطهـر، حيث البد من بقـاء املاء عىل اإلطـالق إىل هناية 
الغسل املطهر، وأما بناء عىل ما تقدم من عدم أخذه فيه، وأنه يكفي يف التطهري وصول 
املاء واستيالؤه عىل املوضع النجس فقد يشكل بأن خروج املاء الذي يف الثوب بالعرص 
عن اإلطالق مالزم غالباً لكثرة الصبغ النجس يف الثوب بنحو يمنع من اسـتيالء املاء 

املطلق عليه. 
وبعبـارة أخـر: األجزاء املائية املسـتولية عىل ظاهر الثـوب وإن مل خترج قبل 
العـرص عن اإلطالق، إال أن األجـزاء املائية النافذة فيه التي هي دخيلة يف تطهريه وال 
تر قبل العرص البد أن خترج عن اإلطالق يف الفرض املذكور، ألهنا بعض قليل من 

املنفصل بالعرص املفروض خروجه بسبب اختالطها به عن اإلطالق. 
مضافاً إىل ما ذكره شيخنا األستاذP من أن خروج املاء بالعرص عن اإلطالق 
يكشف عن عدم زوال أجزاء الصبغ املتنجس عن الثوب باستيالء املاء عليه، والبد يف 

العـريف، السـتهالك األجـزاء املائية النجسـة(١) الداخلة فيـه إذا مل يكن قد 
جفف، وإن كان التجفيف أسهل يف حصول ذلك، وإن كان النافذ يف باطنه 

الرطوبة غري املرسية فقد عرفت أنه ال يتنجس هبا.
(مسـألة٢): الثوب املصبوغ بالصبغ املتنجس يطهر بالغسـل بالكثري 
إذا بقي املاء عىل إطالقه إىل أن ينفذ إىل مجيع أجزائه(٢). بل القليل أيضاً إذا 
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التطهري من زوال عني املنجس وأثره عن املتنجس.
عـىل أنه لو فرض مطهرية املاء للثوب باسـتيالئه عىل املوضـع النجس وزوال 
أجـزاء الصبغ عنه. إال أن خروج املاء عن اإلطالق يسـتلزم أن يكون للصبغ النجس 
وجـود عريف فينجس املاء املضـاف لعدم عاصمية الكثرة لـه، فينجس به الثوب حني 

العرص وإن طهر قبله. 
إال أن يفـرض كون انقالب املاء عن اإلطـالق ليس من جهة اختالطه بأجزاء 
الصبغ، بل من جهة انفعاله وتأثره هبا من دون أن يكون هلا وجود عريف يف الثوب. أو 
يفرض متاسك أجزاء الصبغ ـ كالرمل بحيث تنفصل عن الثوب، قبل العرص ويطهر 
ظاهرهـا باملاء أيضاً، وإنام تنحل ومتتزج باملـاء وخترجه عن اإلطالق بعد انفصاله عن 

الثوب. لكن ال واقع للفرضني املذكورين.
(١) أما بناءً عىل ما سبق منّا يف الكثري فظاهر. وأما بناء عىل االكتفاء فيه بإطالق 
املـاء إىل أن ينفذ يف مجيع أجزاء الثـوب وإن خرج عن اإلطالق بالعرص بعد ذلك فقد 
يوجـه بـأن مقتىض عمـوم االنفعال نجاسـة املـاء املذكور ونجاسـة الثـوب بمالقاته 
وبتخلفـه فيـه. واملتيقن مـن اخلروج عن ذلك مـا إذا بقي املاء عـىل اإلطالق إىل حني 

االنفصال، أما مع خروجه عنه قبل االنفصال فال خمرج عن عموم االنفعال. 
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP مـن أن أدلة التطهري تدل بالداللة االلتزامية 

عىل طهارة املتخلف، فإطالقها حمكم. 
فيندفـع بـأن املدلـول االلتزامـي هلا هـو العفو عن نجاسـة املاء املطهر بسـبب 
التطهـري، أما العفو عن نجاسـة غريه مما خـرج عن اإلطالق فهو خـارج عن املدلول 

االلتزامي، فال خمرج عن عموم االنفعال. ولعله لذا مل يعتدP بذلك يف فتواه.
وممـا ذكرنـا يظهر احلال يف الثوب املتنجس املصبـوغ بصبغ طاهر، فإنه البد يف 

كان املاء باقياً إىل أن يتم عرصه(١).
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تطهريه بالكثري والقليل من عدم خروج املاء عن اإلطالق قبل العرص وال بعده، لعني 
الوجوه املتقدمة، أو أكثرها. فالحظ.

(١) بحيث ينفذ فيه ويسـتويل عىل متام سـطوح أجزائه الدقيقـة املاء املطلق،ال 
رطوبة املاء املطلق وال املاء املضاف. لكن الفرض املذكور بعيد جداً، بل غري واقع.

(٢) فقد ذكرP أن النصوص املتقدمة التي سـبق منه االسـتدالل هبا خمتصة 
بالتنجس بعد اإلنجامد، وال تشـمل املقام. لكن سـبق املنع من داللة النصوص هناك 

 . أيضاً
عىل أن االستدالل بالنصوص املذكورة إن ابتنى عىل داللتها عىل طهارة الباطن 
تبعاً، مع كون املغسـول هو الظاهر ال غري مل حيتج إىل ما سـبق منهP من لزوم نفوذ 
املـاء الطاهـر يف الباطن ووصولـه إىل ما وصل إليه النجس، بحيـث يغلب عىل املحل 

ويزول االستقذار العريف، الستهالك األجزاء املائية النجسة. 
وإن ابتني عىل طهارته باملاء النافذ فيه لكفاية ذلك يف التطهري وزوال االستقذار 
العريف، نظري ما قيل من أن غسـل كل يشء بحسـبه، فذلك يقتيض التعدي ملا إذا كان 

التنجيس قبل اإلنجامد، لعدم الفرق ارتكازاً بينهام من حيثية االستقذار. 
نعم يفرق بينهام بمرسل ابن أيب عمري: «قيل أليب عبد اهللاA يف العجني يعجن 
بـامء نجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يسـتحل أكل امليتة»(١)، ويف مرسـله اآلخر: 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١١ من أبواب األسئار حديث:١.

(مسـألة٣): العجني النجس يشـكل تطهريه وإن خبز وجفف إال إذا 
وضـع يف الكثري عىل نحو ينفذ املـاء إىل أعامقه(١)، وال يكفي نفوذ الرطوبة 
واألجزاء املائية إذا مل يصدق عليها املاء، وال جيري عليه حكم اخلبز املتنجس 
الذي نفذت الرطوبة النجسـة إىل أعامقـه(٢). ومثل العجني النجس الطني 
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«ويدفن وال يباع»(١). لظهورمها يف عدم قابلية العجني املذكور للتطهري. فتأمل. 
(١) وفاقـاً للمشـهور بـني املتأخريـن، كـام يف اجلواهـر. وهـو املشـهور بـني 
األصحـاب، كام يف املدارك واحلدائق، بـل يف املعترب أنه مذهب علامئنا، وعن الذخرية 

أن عليه عمل الطائفة.
لصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «سـألته عن البول يصيب الثوب. 
قال: اغسـله مرتني»(٢) ويف صحيحه اآلخر: «اغسله يف املركن مرتني»(٣) ومثل األول 
 :A(٤) وصحيح أيب إسـحاق النحوي عنهAمعترب ابن أيب يعفور عن أيب عبد اهللا
«سـألته عن البول يصيب اجلسـد. قال: صب عليه املاء مرتني»(٥) وصحيحي احلسني 
ابن أيب العالء والبزنطي الواردين(٦) يف الثوب والبدن معاً واملتقدمني يف حتديد مفهوم 

الغسل.
هذا ويف املنتهى بعد أن أفتى بوجوب غسـل الثوب من البول مرتني واسـتدل 
عليـه بالنصـوص املتقدمة قال: «واألقـرب عندي وجوب اإلزالة، فـإن حصل باملرة 
الواحـدة كفى». وهو ظاهر املبسـوط والنهاية والقواعد، وعن رصيـح البيان. وكأنه 
لإلطالقات املقامية ألدلة طهورية املاء، وإطالق مجلة من النصوص املتضمنة للغسل، 
كصحيح عبد اهللا بن سـنان عن أيب عبد اهللاA: «اغسل ثوبك من أبوال ما ال يؤكل 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١١ من أبواب األسئار حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب النجاسات حديث:١. 
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب النجاسات حديث:١. 

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب النجاسات حديث:٢، ٣. 
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٧.

النجس الذي صنع إناء، فإنه ال جيري عليه حكم اإلناء املتنجس.
(مسـألة٤): املتنجـس بالبـول غري اآلنيـة إذا طهر بالقليـل فالبد من 

الغسل مرتني(١)
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حلمه»(١)، وصحيح ابن جعفر الوارد يف غسل الفراش إذا أصابه البول(٢)، املتقدم عند 
الكالم يف االكتفاء بتوايل الصب يف انفصال ماء الغسالة، وغريها.

لكـن البد من رفع اليد عن اإلطالقات املقاميـة بنصوص التعدد املتقدمة. كام 
يتعـني تقييدها ألدلة الغسـل أو كوهنا قرينة عىل سـوق بعضهـاـ  كصحيح عبد اهللا بن 
سـنان ـ لبيان حصول النجاسـة من دون نظر ملقدار الغسـل الواجب، وسوق بعضها 

ـ كصحيح ابن جعفر ـ لبيان كيفية غسل املتنجس من دون نظر ملقدار الغسل.
هذا ويف هناية األحكام االكتفاء باملرة مع اجلفاف. إما ألن املطلوب من الغسل 
هـو إزالة العني، واجلـاف ليس له عني، فيكتفي فيه باملـرة، أو ألن طهورية املاء رشعاً 
مقتىض تأثريه يف الطهارة باسـتعامله. ومها كام تر، ملنع األول كربوياً بل صغروياً كام 
سـيأيت. والثاين راجع إىل االسـتدالل بإطالق الطهورية املقامي الذي سبق لزوم رفع 

اليد عنه بأدلة التعدد. 
نعـم قد يسـتدل لـه بصحيح احلسـني بـن أيب العالء املتقـدم عىل مـا يف املعترب 
والذكـر مـن روايته هكذا: «وعـن الثوب يصيبه البول. قال: اغسـله مرتني، األول 

لإلزالة والثاين لالنقاء».
: بعدم ثبوت الزيادة املذكورة، وقرب كون ذكرها لالجتهاد  لكنه يشـكل أوالً
منها يف علة احلكم، ال عىل أهنا جزء من الرواية، كام يناسـبه خلو كتب احلديث عنها، 
 .(٣)Aعىل ما ذكره غري واحد. نعم عن عوايل الآليل ذكره مرسالً عن اإلمام الصادق

ولعله أخذه منهام.
: بـأن اجلفاف ال يسـتلزم ارتفاع البول، بـل يبقى أثره عرفاً، كام يناسـبه  وثانيـاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب النجاسات حديث:٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب النجاسات حديث:٣.

(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١ من أبواب النجاسات حديث:٣.
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»(١). إذ لو  قولهA يف صحيح احللبي املتقدم: «فإن كان قد أكل فاغسـله باملاء غسالً
كان متمحضاً يف املاء الذي يذهب عرفاً باجلفاف مل حيتج للغسـل املبني عىل العناية يف 
تعميق املاء، كام تقدم بل هو ال يناسـب إطالق صحيح احلسـني نفسـه لو متت الزيادة 

فيه، لظهوره يف احتياج البول لإلزالة بالغسل مطلقاً وإن جف.
: بأن ذلك ال يناسـب نصوص التعدد. قال سـيدنا املصنفP: «ألنه  وثالثـاً
يـؤدي إىل محـل النصوص عىل صورة وجـود العني، وهو خـالف الغالب، وإىل محل 
األمر بالغسـلة األوىل عىل احلكم العريف ال الرشعي، وعىل التخيريي ال التعييني، ألن 
اإلزالة كام تكون بالغسل تكون بالشمس وباهلواء وباملسح بيشء وبغريها، وكل ذلك 
خالف الظاهر، بل خالف السياق مع األمر بالغسلة الثانية» فلو متت الزيادة املذكورة 
تعـني محـل اإلزالة عىل إزالة األثر ولو مع اجلفاف، أو محـل اإلنقاء عىل تأكيد الطهارة 

واالستظهار فيها.
ويف املـدارك وعـن املعامل االقتصار يف املرتـني عىل الثوب، واالكتفـاء باملرة يف 

غريه. لضعف أدلة التعدد فيه. 
لكـن يظهـر مما سـبق منعه، حيـث قد دل عىل ذلـك الصحيح إىل أيب إسـحاق 
النحوي الذي قال النجايش يف حقه: «كان وجهاً يف أصحابنا قارئاً فقيهاً لغوياً راوية، 
وكان حسـن العمـل كثـري العبـادة والزهـد». ورو الكيش يف حقه عـن محدوية عن 
حممد بن عيسـى أنه ثقـة خري فاضل مقدم معلوم يف العلـامء والفقهاء االجلة من هذه 
العصابـة. وقـد رو عنه مجاعة مـن أعيان أصحابنـا منهم البزنطي الـذي قيل إنه ال 

يروي إال عن ثقة.
كـام دلّ عليـه صحيح احلسـني بـن أيب العالء، الـذي قال النجـايش عنه وعن 
أخويه: «رو اجلميع عن أيب عبد اهللاA وكان احلسـني أوجههم»، وهو من رجال 
كامل الزيارات وتفسري القمي، ورو عنه مجاعة من األعيان، منهم صفوان بن حييى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب النجاسات حديث:٢. 
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وابـن أيب عمـري اللذين قيل إهنـام ال يرويان إال عن ثقة. وكـذا صحيح البزنطي الذي 
رواه ابـن إدريس يف مسـتطرفات الرسائر عن كتابه. وظاهر نقلـه عنه اطالعه عىل أنه 

كتابه بطريق ملحق باحلس، الشتهار الكتاب يف عرصه.
بقي يف املقام أمور:

األول: قـال سـيدنا املصنفP: «ثم إنـه قد اقترص يف النصـوص وكثري من 
فتـاو األصحـاب عىل الثـوب والبدن، فالتعـدي إىل غريمها حمتـاج إىل دعو إلغاء 
خصوصيتهـام عرفـاً، كـام هو الظاهر وقـد قيـل: إن التوقف فيه مـن اخلرافات». ويف 
اجلواهـر أنـه قد يدعى القطع بعدم الفرق من اإلمجاع أو غريه، وأن الظاهر ممن اقترص 

عىل الثوب والبدن التمثيل. 
لكن عن املعامل والذخرية احتامل االقتصار عليهام، بل استظهر ذلك يف احلدائق 
وحمكـي اللوامع، وأرص عليه بعض مشـاخيناP لعدم القطع بعدم دخل خصوصية 
الثـوب والبدن يف احلكم، بل يقو احتامل اختصاص الثوب والبدن باهتامم الشـارع 
باملحافظـة عـىل املرتبة الشـديدة مـن الطهارة. والسـيام بعد مالحظـة اختالف حكم 
الشـارع باختالف املوارد، فأوجب التثليث يف اإلناء، من دون أن يتعد لغريه مما هو 
مـن جنسـه، كالصفر واخلزف، واكتفى يف االسـتنجاء من الغائط بـكل ما يرفعه، من 

دون أن يتعد لغريه مما ينجس املحل، كالدم.
وهـو كام تر، إذ يكفي يف التعدي غفلة العرف عن اخلصوصية، بحيث يفهم 
مـن النـص العموم وإن مل يقطع به بعد التنبيه لـه، وهي حاصلة يف املقام. كيف والزم 
االختصاص أنه لو تنجس الصوف والقطن والغزل ونحوها بالبول كفى يف تطهريها 

قبل النسج، بل بعده أيضاً قبل أن يصدق عليها عنوان الثوب مرة واحدة.
وخصوصية اإلناء عرفاً بلحاظ هيئته حيث يرسب فيه ماء الغسالة ملناسبة ذلك 
الحتيـاج طهارتـه لعناية زائدة، ولذا يعم التثليث عرفاً كل ما يشـاركه يف هيئته وإن مل 
يكـن إنـاء، ويقرص عن اإلناء الذي ال يرسـب فيه ماء الغسـالة. وتطهري خمرج الغائط 
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خاص بمورده، خلصوصيته يف شيوع االبتالء به، كعدم تنجيس ماء االستنجاء.
فال يمنع ذلك من فهم عدم اخلصوصية يف املقام، الراجع لعدم الفرق ارتكازاً 
بني املتنجسات يف كيفية التطهري إال ما استثني، كعدم الفرق بني األجسام يف االنفعال، 
مع كثرة اختصاص النصوص ببعضها كالثوب والبدن، وإن ثبتت بعض املستثنيات، 

كالبواطن، وكامء االستنجاء الذي ذهب مجاعة إىل عدم انفعاله بالنجاسة. فالحظ.
نعم قد يناسـب ذلك ما تقدم يف صحيح عيل بن جعفر يف الفراش الذي يكون 
كثري الصوف من األمر بغسل ظاهره وصب املاء حتى خيرج من اجلانب اآلخر(١)، وما 

تقدم يف خربه من إطالق الغسل يف أكسية املرعزي واخلفاف التي تنقع يف البول(٢).
لكـن الظاهر ورود األول لبيان كيفية الغسـل، والثاين لبيـان إمكان تطهريمها 
بالغسـل، فال إطالق هلام ينفي التعدد وال أقل من لزوم محلهام عىل ذلك، أو تقييدمها، 

مجعاً مع نصوص التعدد بناء عىل ما سبق من إلغاء خصوصية مواردها.
الثـاين: مقتـىض إطالق نصوص التعـدد العموم لكل بول نجـس. وانرصافها 
لبـول اإلنسـان بـدوي ال منشـأ له ارتـكازي، فال خيـرج به عـن اإلطالق. والسـيام 
بمالحظة موثق سـامعة: «سـألته عن أبوال السـنور والكلب واحلـامر والفرس. قال: 

كأبوال اإلنسان»(٣) واحتامل سوقه لبيان أصل النجاسة، خالف إطالق التشبيه. 
ودعـو: أن مقتـىض إطـالق مثـل صحيـح عبـد اهللا بـن سـنان: «قـال أبـو 

عبد اهللاA: اغسل ثوبك من أبوال ما ال  يؤكل حلمه»(٤) االكتفاء باملرة. 
مدفوعـة بـأن ال إطالق له من هذه اجلهـة، بل هو وارد لبيان أصل النجاسـة. 
وإال فمـن البعيـد وروده لإلطالق مـن هذه اجلهة مع خروج بول اإلنسـان منه الذي 
هو أكثر أفراد البول شـيوعاً يف االبتالء. عىل أنه لو تم إطالقه تعني اليد عنه بنصوص 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب النجاسات حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧١ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب النجاسات حديث:٧، ٢.  
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التعدد بعدما سبق.
الثالـث: قـال يف املـدارك: «ظاهـر عبـارات األصحـاب اعتبـار الفصـل بني 
الغسـلتني لتحقـق التعدد، ونقل عن ابـن اجلنيد الترصيح بذلك. واكتفى الشـهيد يف 
الذكر باتصال املاء بقدر الغسـلتني. وهو مشـكل. نعم لو كان االتصال بقدر زمان 
الغسـلتني والقطع أمكن االكتفاء به فيام ال يعتـرب تعدد العرص فيه، ألن اتصال املاء ال 

يكون أضعف حكامً من عدمه». 
لكنه كام تر خترص ال خيرج به عن ظاهر نصوص التعدد. والسـيام مع غلبة 
عدم االقتصار يف الصب عىل األقل الذي يتحقق به املسمى، فلو كان استمرار الصب 

. كافياً لزم كثرة االستغناء عن التعدد، وهو مما تأباه النصوص جداً
(١) كـام هـو ظاهـر مجاعة ورصيـح آخرين، بـل لعله املشـهور املعـروف بني 
األصحاب، حيث اقترصوا عىل البول يف التنبيه عىل التعدد، ومل يشريوا له يف غريه من 

النجاسات. وكيف كان فقد يستدل عليه بوجهني:
األول: إطالقات الغسل يف النصوص الكثرية الواردة يف النجاسات. 

لكن استشـكل يف االسـتدالل بأهنا واردة لبيان حصول النجاسة من دون نظر 
إىل كيفية التطهري منها فال إطالق هلا من هذه اجلهة. 

وما ذكر قد يتجه يف بعضها، كقولهA يف صحيح عبد اهللا بن سـنان املتقدم: 
«اغسـل ثوبك من أبوال ما ال يؤكل حلمه»(١)، إال أنه ال يطرد يف مجيعها، بل كثري منها 
ظاهر يف بيان الوظيفة عند إصابة النجاسـة، فيكون مقتىض إطالقها االكتفاء بالغسـلة 
الواحدة. وال ينايف ذلك يف استفادة النجاسة منها، فإن ذلك أعم من كوهنا مسوقة هلا، 

بحيث ال نظر فيها لبيان الوظيفة، كي ال يتم هلا اإلطالق من هذه اجلهة. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب النجاسات حديث:٢.  

واملتنجـس بغـري البول يكفـي يف تطهريه غسـلة واحدة(١). هـذا مع زوال 
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والسـيام مثل قولـهA يف صحيـح الفضـل: «إن أصاب ثوبك مـن الكلب 
رطوبة فاغسـله، وإن مسـه جافـاً فأصبب عليه املـاء»(١). فإن التعـرض حلكم حالتي 
اجلفاف والرطوبة ظاهر جداً يف بيان الوظيفة يف كلتا احلالتني. وكذا مثل قولهA يف 
صحيح احللبي: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسـل الذي أصابه، فإن ظن 
أنـه أصابـه مني ومل يسـتيقن ومل ير مكانـه فلينضحه باملاء»(٢) إىل غـري ذلك مما ال ريب 
يف ظهوره يف بيان الوظيفة، ولسـانه مشابه للسـان نصوص التعدد، غايته أن نصوص 

التعدد مقيدة، وهذه النصوص مطلقة.
وأظهـر منهـا يف ذلـك صحيـح عيل بـن جعفر عـن أخيـهA: «سـألته عن 
الفراش يصيبه االحتالم كيف يصنع به؟ قال: اغسله، وإن مل تفعله فال تنام عليه حتى 
ييبس...»(٣)، ومعترب عيل بن رئاب عن أيب عبد اهللاA يف الشطرنج: «فقال: املقلب 

هلا كاملقلب حلم اخلنزير. فقلت: ما عىل من قلب حلم اخلنزير؟ قال: يغسل يده»(٤). 
بـل يف معتـرب مسـعدة بن صدقة عـن جعفر عن أبيـه قال: «قال جابـر بن عبد 
اهللا األنصـاري: إن دباغـة الصوف والشـعر غسـله باملاء. وأي يشء يكـون أطهر من 
املـاء»(٥). وليـس هو وارداً لبيان النجاسـة، بل لبيان مطهرية الغسـل بعـد الفراغ عن 
النجاسـة، ومن الظاهر أن مقتىض إطالقه مطهرية مسـمى الغسـل. ومن ثم ال ينبغي 

التأمل يف متامية إطالق مجلة من نصوص الغسل.
نعم قد يستشـكل يف مورد ال إطالق فيه. إال أن يدفع بعدم القول بالفصل، أو 
بفهم عدم اخلصوصية ملوارد النصوص املتفرقة ولو بضميمة ارتكاز أن مطهرية الغسل 
رشعـاً متفرعة عىل مطهريته عرفاً، وإال لكثر السـؤال يف خصوصيات املوارد، لشـدة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب النجاسات حديث:١.  
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب النجاسات حديث:٤.  
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب النجاسات حديث:٩.  

(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣.  
(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٦٨ من أبواب النجاسات حديث:٦.  



الكالم يف املتنجس بالبول ......................................................................... ٢٤١

احلاجـة لذلك، لعدم الضابط ملـوارد القطع بحصول التطهري لو بني عىل التشـكيك، 
فعـدم السـؤال عن ذلك شـاهد بفهم عموم مطهرية الغسـل. وإنام وقع السـؤال عن 
كيفية التطهري يف بعض املوارد خلصوصية فيها مثرية للشـك والسـؤال، كاألواين التي 

يستقر فيها ماء الغسالة والفراش الثخني الكثري الصوف الذي يصعب غسله.
الثـاين: عمـوم مطهرية املاء الذي تقدم تقريبـه يف أول الفصل، فإنه وإن مل يكن 
وارداً لبيـان كيفيـة التطهري، إال أنه تقـدم أن مقتىض إطالقه املقامـي اإليكال يف كيفية 
التطهري للعرف، وهو يكتفي بالغسل واستيالء املاء عىل املوضع النجس مرة واحدة. 
وأما ما ذكره شـيخنا األستاذP من أن التطهري من النجاسات من خمرتعات 
الشارع التي ال يدركها العرف، لريجع إليه فيها. فيندفع بأن الذي قد ال يدركه العرف 
هو استخباث بعض النجاسات واستقذارها، أما مطهرية املاء من القذر فهو أمر عريف 

ارتكازي. 
ومثله ما ذكرهP من أن القذارات العرفية خيتلف التطهري منها بنظر العرف، 
وبعضهـا حيتاج للتعدد. إلندفاعه بـأن االحتياج للتعدد عند العـرف إنام هو لصعوبة 
زوال عني القذر يف بعض احلاالت، أما مع زوال عني القذر فال حيتاج التطهري إىل أكثر 

من مرة، بل يكفي استيالء املاء عىل املوضع القذر وتنقيته له. 
ومن ثم ال ينبغي التأمل يف العموم املذكور، والسيام بمالحظة ما سبق يف آخر 
الوجـه األول مـن ظهـور ارتكازيته عند املترشعـة من عدم السـؤال يف خصوصيات 

املوارد. فالحظ.
 :Aهـذا وقد يسـتدل عىل التعدد بصحيح حممد بن مسـلم عـن أيب عبد اهللا
«قال: ذكر املني وشـدده وجعله أشـدّ من البول ثم قال: إن رأيت املني قبل أو بعدما 
تدخل يف الصالة فعليك إعادة الصالة، وإن أنت نظرت يف ثوبك فلم تصبه ثم صليت 
فيـه ثـم رأيته بعـد فال إعادة عليـك. وكذلك البـول»(١). بدعو أن أشـدية املني من 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب النجاسات حديث:٢.  
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البول ال تناسـب االكتفاء يف تطهريه باملرة مع لزوم املرتني يف البول، وما يف صحيحي 
احلسني بن أيب العالء والبزنطي(١) املتقدمني من تعليل الصب مرتني يف البول بأنه ماء، 

حيث ال يناسب ذلك االكتفاء يف غري البول مما له كثافة باملرة.
وهو كام تر إلمجال جهة األشدية يف صحيح حممد بن مسلم، بل لعل املتبادر 
منها أشـدية النجاسـة واخلباثة، وهي ال تستلزم األشـدية يف التطهري. بل لو كان املراد 
األشـدية يف التطهري فلعلها بلحاظ احتياج إزالة املني للعناية بسبب كثافته، ال بلحاظ 
لزوم التعدد وذلك هو الظاهر من التعليل يف صحيحي احلسني والبزنطي. ومن ثم ال 

خمرج عام سبق من اإلطالق املقتيض لالكتفاء باملرة.
(١) قد اختلفت كلامهتم يف املقام، فظاهر القواعد واجلواهر احتسـاب الغسلة 
. وظاهر املعترب التفصيل بني البول  املزيلة مطلقاً وينسـب جلامعة عدم احتساهبا مطلقاً
وغـريه، فتحسـب الغسـلة املزيلة من الغسـلتني الواجبتـني يف البول، كـام هو مقتىض 
الزيادة التي تقدمت منه يف ذيل صحيح احلسني بن أيب العالء، وال حتسب من الغسلة 
الواجبة يف غريه، حيث قال: «وهل يراعى العدد يف غري البول؟ فيه تردد. أشبهه يكفي 
املرة بعد إزالة العني، لقولهA يف دم احليض: حتيه ثم اغسليه، واألمر املطلق يتناول 

املرة».           
وكيف كان فال ينبغي اإلشكال يف أن مقتىض إطالق نصوص التعدد يف البول 
احتسـاب الغسـلة املزيلة، بل هو املقطوع به منه، بسبب عدم التنبيه للزوم إزالة البول 

قبل الغسلتني.
والسـيام مع مـا تضمنه صحيحا احلسـني بـن أيب العالء والبزنطـي من تعليل 
االكتفاء بالصب مع إصابة البول للجسـد بأنه ماء، لرجوعه إىل أن البول ملا كان رقيقاً 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٧.

العني قبل الغسل، أما لو أزيلت بالغسل فاألحوط عدم احتساهبا(١)
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كاملاء فال نحتاج إزالته فيام ال يرسب فيه من األجسام إىل أكثر من صب املاء عليه من 
دلك أو نحوه مما يتحقق به الغسل. 

وكذا  ما تضمنه صحيح نشيط بن صالح من االكتفاء يف االستنجاء بمثيل ما عىل 
احلشفة من املاء، حيث سبق يف مبحث االستنجاء أن مقتىض اجلمع بينه وبني نصوص 
التعدد تقسيم املاء املذكور عىل الصبتني الراجع إىل إزالة أثر البول من املخرج بمثله يف 
الصبة األوىل، ومن الظاهر أن املثل لقلته ال يسـتمر صبه بعد زوال األثر. وذلك وإن 

أمكن أن خيتص باالستنجاء ختفيفاً، إال أنه صالح للتأييد يف املقام.
ومما سبق يظهر احلال يف بقية إطالقات الغسل يف التطهري، ألن الغسل ارتكازاً 
إنـام حيتـاج إليـه إلزالة العني واألثر كام سـبق، فاالكتفـاء به يف التطهري مـن دون تنبيه 
 Aللزوم إزالة العني واألثر قبله كالرصيح يف احتساب الغسلة املزيلة، والسيام قوله
يف صحيـح احللبـي املتقدم الوارد يف بـول الصبي: «تصب عليه املـاء فإن كان قد أكل 
»(١) وما يف موثق عـامر املتقدم: «وقال يف قـدح أو إناء يرشب يف  فاغسـله باملـاء غسـالً
اخلمـر قال: تغسـله ثـالث مرات. وسـئل: أجيزيه أن يصـب فيه املاء؟ قـال: ال جيزيه 
حتى يدلكه بيده ويغسله ثالث مرات»(٢). إذ مها كالرصحيني يف أن إزالة العني واألثر 

بالغسل أو الدلك إنام تكون بالغسل املطهر ال قبله. 
وكذا صحيح هارون بن محزة عن أيب عبد اهللاA: «قال: جيزيك من الغسـل 
واالستنجاء ما مألت [بلت خ.ل] يمينك»(٣). فإن قلة ماء االستنجاء ال تناسب اعتبار 

إزالة العني قبل الغسل املطهر، إىل غري ذلك، مما يكون األمر معه من الواضحات.
 : وأما النبوي الذي استدل به املحققP يف املعترب فيشكل االستدالل به أوالً
لضعـف النبـوي املذكور، لعـدم روايته من طرقنا مسـنداً، وقد ورد بصـور خمتلفة يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب النجاسات حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب النجاسات حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٣ من أبواب أحكام اخللوة حديث:٢.  
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. كتب العامة بعضها خال عن احلتّ
: ألن احلت وإن كان هو احلك واإلزالـة بالظفر ونحوه، إال أن احلديث  وثانيـاً
قد ورد يف الدم الذي يصيب الثوب ـ كام يف مجلة من طرقه ـ ومن الظاهر أنه ال يزول 
باحلـت، لنفـوذه يف الثوب، فالبد من كون احلت من أجـل إزالة ما تكثف من الدم أو 
مـن أجـل تليني موضعه ليسـهل نفوذ املاء فيـه وإزالة الدم عنه بالغسـل، وهو أجنبي 
عن املدعى. ومن ثم ال ينهض باخلروج عام سـبق من اإلطالقات املقتيض الحتسـاب 

الغسلة املزيلة للعني.
بقي يف املقام أمران:

األول: انه البد يف الغسـلة خصوصاً املزيلة لعني النجاسـة من كثرة املاء بنحو 
يسـتويل عىل العني ويغلب النجاسـة عرفاً، ألن ذلك هو الالزم عرفاً يف الغسل املطهر 

والذي يزول به االستقذار، والذي سبق محل أدلة التطهري باملاء عليه. 
نعم قد ينافيه ما سبق يف صحيح صالح بن نشيط من االكتفاء يف االستنجاء من 
البول بمثيل ما عىل احلشفة من املاء وما سبق يف صحيح هارون بن محزة من االكتفاء يف 
االستنجاء من الغائط بام يمأل اليمني أو يبلها. ملا هو املعلوم من قلة املاء املذكور فيهام. 
لكن لو تم عدم حتقق االسـتيالء بالنحو املتقدم يف موردهيام فالالزم االقتصار عليهام، 

لقرب احتامل ابتناء احلكم فيهام عىل التخفيف بسبب كثرة االبتالء هبام.
الثـاين: أنه بعد البناء عىل احتسـاب الغسـلة التي هبا زوال عني النجاسـة فهل 
يلـزم إزالة العني بالغسـلة األوىل فيام يعترب فيه التعدد، كام يظهـر من املعترب، أو يكفي 

زواهلا بمجموع الغسالت املعتربة يف التطهري، كام يظهر من اجلواهر؟
الظاهـر األول، ألن مطلقـات الغسـل تقتـيض االكتفاء بغسـلة واحـدة مزيلة 
العـني، كام سـبق، واملنـرصف من أدلة التعدد اعتبار الغسـل مرة أو مـرات زائدة عىل 
ذلك، ال لزوم تقسيم الغسل املطهر إىل غسالت، فالغسلة األوىل التي ال يتم هبا زوال 
العـني خارجـة عن الغسـل املطهر موضوعاً، والبد يف الغسـل املطهر من غسـل آخر 
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غريها. والسيام بلحاظ التعليل يف صحيحي احلسني بن أيب العالء والبزنطي لالكتفاء 
بالصـب عنـد إصابة البول للجسـد بأنه ماء، لرجوعـه إىل زوال البول بمجرد الصب 

املستلزم لكون الصبة الثانية حال عدم بقاء البول. 
مضافـاً إىل ما أشـار إليه بعض مشـاخيناP من أن أدلة التعـدد وإن تضمنت 
عنوان اإلصابة أو نحوها مما ال يصدق بعد الغسلة األوىل التي ال يتم هبا زوال العني، 
إال أن املناسـبات االرتكازيـة تقـيض بـأن املوضوع هو أثـر ذلك، وهـو املالقات بني 
النجاسة واملتنجس هبا الذي يراد تطهريه بالغسل، وحينئذ فاألثر املذكور ملا كان باقياً 
بعد الغسلة األوىل التي ال يتم هبا زوال العني فمقتىض أدلة التعدد لزوم العدد كامالً يف 

التطهري منه، وذلك ال يكون إال بكون مبدأ العدد الغسلة التي يتم هبا زوال العني.
ودعو: أن ذلك ال يناسب موثق عامر عن أيب عبد اهللاA: «قال يف قدح أو 
إناء يرشب فيه اخلمر قال: تغسله ثالث مرات. وسئل: أجيزيه أن يصب فيه املاء؟ قال: 
ال جيزيـه حتى يدلكه بيده ويغسـله ثالث مرات»(١). ألن اعتبار الدلك يف الغسـالت 

الثالث يناسب بقاء عني النجاسة حني كل منها. 
مدفوعة بأن املوثق مل يتضمن فرض عدم زوال عني النجاسة قبل الغسلة الثالثة، 
لينفـع فيـام نحن فيه، بل مقتىض إطالقـه وجوب الدلك يف الغسـلتني األخريني حتى 
مع زوال عني النجاسـة بالغسـلة األوىل، بل لعل ذلك هو منرصف الدلك املفروض 
فيهـا، فيتعني محله عىل لزوم الدلك يف بقية الغسـالت لالسـتظهار تعبداً ال لبقاء عني 
النجاسـة، وخيتص بمورده خروجاً عن مقتىض القاعدة، نظري ما تقدم يف ذيل الكالم 

يف مفهوم الغسل. 
ولـو مل يكن البناء عىل وجوب الدلك بعد زوال عني النجاسـة بالدلك يف املرة 
األوىل، تعـني محلـه عىل بيان جمرد وجوب الدلك املزيـل للعني من دون نظر إىل وقته، 
وحينئـذ يكون مقتىض إطالقه وجوب الدلك املذكور مـرة واحدة، ويتعني البناء عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب أحكام اخللوة حديث:١.   
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لزوم إيقاعه يف الغسلة األوىل أو قبلها، ملا سبق. فالحظ.
(١) بال إشـكال، لصدق الغسـل بعد زوال العني بلحاظ االستمرار املذكور. 

 . وخصوصية حدوث الغسل قبل زوال العني ملغية عرفاً، بل قطعاً
(٢) كام هو املعروف بني األصحاب املدعى عليه اإلمجاع يف االنتصار واخلالف 

 . والغنية، ويف املنتهى والذكر أنه إمجاع ممن عدا ابن اجلنيد، فأوجب غسله سبعاً
ويقتضيـه صحيـح البقباق: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن فضل اهلرة والشـاة 
والبقرة... والوحش والسـباع فلم أترك شـيئاً إال سـألته عنه. فقـال: ال بأس به حتى 
انتهيت إىل الكلب، فقال: رجس نجس ال تتوضأ بفضله، واصبب ذلك املاء، واغسله 
بالـرتاب أول مرة، ثم باملاء»(١) بناء عىل روايته هكذا: «ثم باملاء مرتني» كام يف اخلالف 
 واملعتـرب والتذكـرة واملختلف وجامـع املقاصد وعن عوايل الـآليل واملنتهى والذكر

وغريها.
نعم رواه كام سـبق خالياً عن لفظ املرتني يف التهذيبني واخلالف يف مسألة سؤر 

السباع والبهائم. إال أنه يوهنه ويعضد األول أمور:
األول: أن الشـيخ يف اخلالف عند نقله للحديث مشـتمالً عىل الزيادة أبعد من 
اخلطأ منه عند نقله له خالياً عنها، ألنه نقله مشتمالً عىل الزيادة يف موضع احلاجة إليها 
واالسـتدالل هبـا، وهو حكم الولوغ، ونقلـه خالياً عنها يف موضـع أجنبي عنها وهو 

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

(١)، ويطهر املحل هبا  إال إذا استمر إجراء املاء بعد اإلزالة، فتحسب حينئذٍ
إذا كان متنجساً بغري البول. وحيتاج إىل أخر إن كان متنجساً بالبول.

(مسألة٥): اآلنية إن تنجست بولوغ الكلب فيام فيها من ماء أو غريه 
،(٢) مما يصدق معه الولوغ غسلت ثالثاً
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حكـم البهائـم والسـباع، حيث قد يبتني إمهاهلـا عىل عدم تركيزه عليهـا لعدم حاجته 
هلا.

الثـاين: أنه قد سـاق احلديـث يف التهذيب دليالً ملا ذكـره يف املقنعة من وجوب 
التثليـث يف الولوغ، ومل يذكر غريه دليالً لذلك. وهو مناسـب جداً الشـتامل احلديث 

عىل الزيادة واخلطأ منه يف حذفها.
الثالـث: أن الزيادة املذكورة مناسـبة جداً لفتو الشـيخP نفسـه بالتثليث 
يف النهاية واملبسـوط واخلـالف، وفتو الصدوق يف الفقيه واملقنـع، وأبيه من قبل يف 
رسالتهـ  عىل ما حكيـ  بل مجهور األصحاب، حتى عدّ من متفردات اإلمامية، وسبق 

نقل إمجاعهم عىل ذلك.
الرابع: أن قولهA يف الصحيح: «واغسـله بالرتاب أول مرة» يناسـب تعدد 
املرات يف الولوغ، كام يف سـائر موارد تطهري اإلناء، ولو كفت غسـلة واحدة باملاء بعد 
الرتاب لكان املناسـب أن يقول: «واغسـله بالرتاب ثم باملاء»، أو: «واغسـله بالرتاب 
أوالً ثم باملاء». وذلك يوجب الريب يف نقل الصحيح خالياً عن لفظ املرتني، بنحو ال 

يبعد معه سقوطه عن احلجية وتعني النقل اآلخر. 
وال أقل من سقوط نقل الشيخ يف كتبه باملعارضة والرجوع إىل رواية اآلخرين، 
حيث ال يبعد نقل بعضهم ـ كاملحقق يف املعترب ـ عن كتب مشـهورة اطلعوا عليها، إذ 

من البعيد جداً خطؤهم يف نقل الزيادة. 
ودعو: سـقوط نقيل الشـيخ يف اخلالف باملعارضة، وبقاء نقلـه يف التهذيبني 
بـال معـارض، فيقدم عىل نقل اآلخرين، ألنه مسـند فيهام. مدفوعة بـأن ذلك إنام يتم 
لو اختلفت نسـخ اخلـالف يف النقل الواحـد. أما حيث كان االختـالف بني نقلني يف 
موضعـني منـه فال وجه الختصاص التعارض هبـام دون النقل يف التهذيبني مع وحدة 

الناقل يف الكل.
أما ما يف املدارك من احتامل كون زيادة املرتني يف املعترب خطأً من الناسخ وتقليد 
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غـريه لـه يف ذلك. ففيه: أن اسـتدالل املحقـق يف املعترب باحلديث للتثليث ال يناسـب 
كون زيادة لفظ املرتني خطأ من الناسخ، ووجوده يف اخلالف وفتو من عرفت به ال 

يناسب ابتناء النقل املذكور عىل تقليد اخلطأ املذكور.
اً ينهـض باحلجية عـىل ثبـوت الزيادة إشـكال،  نعـم يف بلـوغ ذلـك كلـه حـدّ
كاإلشـكال يف البنـاء عىل عدمها وثبوت اإلطالق يف الصحيـح بنحو يقتيض االكتفاء 

بغسلة واحدة باملاء.
عـىل أنـه لو تم اإلطـالق يف صحيح الفضل، فمقتىض اجلمـع بينه وبني ما يأيت 
مـن إطـالق اعتبار التثليث يف تطهري اإلناء هو تقييد كل منهام باآلخر، فيقيد اإلطالق 
بصدر الصحيح املتضمن كون الغسلة األوىل بالرتاب، ويقيد ذيل الصحيح باإلطالق 
امللـزم بالتثليث، ومرجـع ذلك إىل لزوم التثليث يف الولوغ عمـالً باإلطالق املذكور، 
وكون الغسـلة األوىل مـن الثالث بالرتاب، عمـالً بصدر الصحيح، كام أشـار لذلك 

.Pسيدنا املصنف
هذا وعن االسكايف الغسل سبعاً أوالهن بالرتاب. ويف املختلف أنه احتج بأن 

 . الكلب أنجس من الفأرة، وجيب هلا الغسل سبعاً
وهو كام تر إذ لو أريد بالغسـل سـبعاً للفأرة الغسـل لرشهبا مـن اإلناء، فهو 
ممنوع، بل الظاهر عدم القائل به. وإن أريد به الغسل ملوهتا حيث ورد أن اإلناء يغسل 
ملوت اجلرذ، ففي كون ولوغ الكلب أنجس من موت الفارة إشـكال، بل منع. مع أن 

أشدية النجاسة ال تستلزم أشدية التطهري، كام سبق نظريه.
نعـم قد يسـتدل لـه تارة: بالنبـوي: «إذا ولغ الكلـب يف إناء أحدكم فليغسـله 
سـبعاً، أوهلن بالـرتاب»(١). وأخر: بموثـق عامر عن أيب عبد اهللاA أنه سـأله عن 

اإلناء يرشب فيه النبيذ. فقال: تغسله سبع مرات. وكذلك الكلب»(٢).
(١) كنز العامل ج٥ ص٨٩. 

(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٠ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢. 
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ويندفـع األول بأن النبـوي عامي مل يروَ من طرقنا. مع أنـه ورد يف نبوي آخر: 
«إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله ثالث مرات»(١) ومقتىض اجلمع بينهام احلمل 
عىل االسـتحباب. والسـيام بشـهادة النبوي الثالث: «إذا ولغ الكلـب يف إناء أحدكم 

.(٢)« فليغسله ثالث مرات أو مخساً أو سبعاً
وأما الثاين فقد أورد عليه سيدنا املصنفP بأن املوثق خال عن ذكر الرتاب. 
لكنـه يندفع بإمكان اسـتفادته مـن صحيح البقباق، بناء عىل عدم ثبـوت روايته بلفظ 

املرتني. فتأمل. 
ومثله ما ذكره من أن صحيح البقباق أخص من املوثق، الختصاصه بالولوغ، 
فيجـب تقييـد املوثق به. الندفاعه بأن محـل املوثق عىل غري الولوغ بعيـد جداً، بل هو 
كاملقطـوع بعمومه له، وبأنه ال حيتمل وجوب السـبع يف غـري الولوغ من أنحاء مالقاة 

الكلب وعدم وجوهبا يف الولوغ. 
فـاألوىل يف اجلـواب أن الصحيـح لو متت داللتـه عىل التثليـث قرينة عىل محل 
املوثق عىل االسـتحباب. بل هو املتعني يف املوثق حتى مع قطع النظر عن الصحيح ملا 
ذكـرهP من مفاده ثبوت حكـم النبيذ للكلب، وحيث كان األمر بالسـبع يف النبيذ 

. حمموالً عىل االستحباب، ملا يأيت، تعني ذلك يف الكلب أيضاً
، كـام يف الغنية، وهو املشـهور كام يف املختلـف واجلواهر وعن غري  (١) إمجاعـاً
واحـد، ومذهـب األكثر كام يف املـدارك. ويقتضيه صحيح البقبـاق املتقدم. وقد ينزل 
عليه إطالق الغسـل مرة بالرتاب يف الفقيه واملقنع واالنتصار واخلالف، بل هو معقد 

إمجاع األخريين.

(١) عن حاشية ابن مالك عىل صحيح مسلم ج:١ ص١٦٢. 
(٢) عن سنن البهيقي ج:١ ص:٢٤٠. 

أوالهن بالرتاب(١) 
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لكن يف املقنعة أن وسـطاهن بالرتاب. وقد يظهر من الوسـيلة. ومل نعثر عىل ما 
يشهد به عدا مرسل الوسيلة، قال: «فإنه جيب غسلها ثالث مرات إحداهن بالرتاب. 
وروي وسـطاهن». لكنـه ال ينهـض حجـة بنفسـه، فضـالً عـن أن ترفع اليـد به عن 

الصحيح املتقدم.
(١) كـام يف الرسائر وعن الراوندي ويف املنتهى بعد أن تعرض لكالم الرسائر: 
» وكيـف كان فذلك هـو الظاهر من  «ويف اشـرتاط املـاء نظـر. وإن كان مـا قالـه قوياً
صحيح البقباق، ألن الغسل وإن كان ينرصف للغسل باملاء وحده، إال أنه مع اإلضافة 
لغـريه يسـتفاد منه مزجه به، بنحو خيـرج املاء به عن اإلطالق مع غلبته، نظري الغسـل 
. وهو  بالصابون والسـدر واخلطمي واألشنان وغريها من االستعامالت الشايعة عرفاً
أوىل من محل الغسل عىل املسح حمافظة عىل ظهور إطالق الرتاب يف غري املمزوج. كام 
هـو الوجه فيام يف القواعد وجممع الفائدة وظاهـر املختلف وعن غريها، ويف الرياض 

أنه األوجه بمقتىض القواعد األصولية. 
وأشـكل منـه ما يف الـدروس وجامع املقاصـد وعن الذكر مـن التخيري بني 
األمريـن. إذ فيـه أنـه بعـد فرض اخلـروج عـن املعنى احلقيقـي للغسـل ال جامع بني 

املجازين.
بـل يظهر مـن جامع املقاصد أن الالزم محل الصحيح عىل غري املمزوج حمافظة 
عىل احلقيقة يف الرتاب، ومع ذلك قال: «فعىل هذا لو مزج هل يتحقق معه االمتثال أم 
ال؟ ال أعلم ترصحياً باملنع. مع أن احلاجة قد تدعو إليه، كام يف اإلناء الضيق الرأس إذا 

أريد تعفريه، فإنه بدون املزج متعذر أو متعرس». 
وهو كام تر، إذ مع ظهور الصحيح يف غري املمزوج ال وجه الحتامل حصول 
االمتثـال باملـزج، وتعـذر التعفري يف بعض املـوارد ال يكفي يف جوازه. بـل لو تم كان 

ممزوجاً باملاء(١) وغسلتان بعدها باملاء.
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األوىل جعله قرينة عىل إرادة املزج من الصحيح. 
وبـام ذكرنا يتضـح أنه ال ملزم باالحتيـاط بني األمرين، قـال يف اجلواهر: «كام 

عساه يميل إليه األستاذ يف رشح املفاتيح».
بقي يف املقام أمور:

األول: قـال سـيدنا املصنـف P: «مـن املحتمل جـواز املزج بغـري املاء من 
املايعات لصدق الغسـل بالرتاب. فتأمل». ولعل أمره بالتأمل إشـارة إىل أن منرصف 

الغسل ملا كان هو املاء، فالتقييد بالرتاب يقتيض إضافته إليه، ال إىل مطلق املايع.
الثاين: أن ظاهر الغسـل بالرتاب وإن كان هـو الرتاب املمزوج، إال أنه ال يبعد 
ظهوره يف كونه بنحو يستتبع تنظيف اإلناء من الرتاب باملاء، كام هو احلال يف النظائر، 
كالغسـل بالصابون واألشـنان والسـدر، فإن املراد هبا االسـتعانة باألجسام املذكورة 

لتأكيد التنظيف احلاصل من الغسل باملاء مع استيالء املاء عىل املحل يف النهاية.
الثالـث: املحكـي عن ابن اجلنيد عدم اختصاص الغسـلة بالـرتاب، بل يكفي 
فيها ما يقوم مقامه، والظاهر أن مراده به األجسـام الدقيقة التي يدلك هبا عند الغسـل 
كاألشنان والرماد ونجارة اخلشب وغريها. وهو خروج عن ظاهر النص من غري دليل. 
ومثلـه ما يف املبسـوط من االجتـزاء هبا مع فقد الرتاب، كام جيتـزأ باملاء وحده. 
وكذا ما يف القواعد واملختلف والدروس من أنه مع فقد الرتاب جيتزأ بام يشـبهه، فإن 

فقد أجزأ املاء. 
قـال يف املختلـف: «ألن احلكـم معلق فيتعني مـع وجوده، فإن تعـذر فام يقوم 
مقامـه من األشـنان وشـبهه، حلصول املقصود من الـرتاب به، فإن فقـد اجلميع فاملاء 

دفعاً ملشقة االحرتاز». 
. ودفع املشقة  للمنع من حصول املقصود من الرتاب بغريه. وإال ألجزأ اختياراً

ال يقتيض حصول الطهارة بغري املطهر. 
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ومثلـه ما يف القواعد والتذكرة واملنتهى وعن التحرير والبيان من أنه إذا خيف 
فسـاد اإلناء باسـتعامل الـرتاب فهو كام لو فقد الـرتاب. وأضعف من الـكل االكتفاء 

بغسلتني باملاء عند تعذر الرتاب، كام يف املنتهى وعن غريه.
وأما ما ذكره يف اجلواهر من أنه قد يدعى ظهور النص والفتو يف إرادة األواين 
املمكنـة التعفـري، دون ما يتعذر تعفريه يف نفسـه، لضيق رأسـه جداً أو لنفاسـته جداً، 
فيبقى حينئذ عىل حكم األواين املتنجسـة بغري الولوغ، قال: «كام اعرتف به األستاذ يف 

كشفه واحتمله غريه».
ففيه: أن انرصاف األدلة عن اإلناء املتعذر تعفريه ال يستند إىل مناسبة ارتكازية، 
بـل ملجـرد عدم تيرس تعفـريه، ومثل ذلك ال يعتد به يف رفع اليـد عن اإلطالق، بل ال 
يمنـع مـن فهم عدم اخلصوصية لـو فرض قصور اإلطالق يف نفسـه. كام ال يبعد فهم 

عدم اخلصوصية لإلناء، والتعدي لكل ظرف.
الرابع: رصح يف العروة الوثقى بكفاية الرمل. وكأن الوجه فيه كونه من الرتاب 
عرفاً، بل لغة، كام يظهر من تعريف بعضهم الرتاب بأنه ما نَعمُ من األرض، وتعريف 

الرمل يف لسان العرب بأنه نوع من الرتاب معروف. 
نعـم ال حجـة يف ذلك، لعدم هنوض تعاريف اللغويـني بتحديد املفاهيم بنحو 
الدقة. والسيام مع ما عن اجلمهرة من أن الصعيد هو الرتاب اخلالص الذي ال خيالطه 

سبخ وال رمل، فإن مقتضاه مباينة الرمل للرتاب. 
فالعمـدة ظهور عموم الـرتاب للرمل عرفاً، وأنه كل ما اسـتدق من األرض، 
كالطـني ومسـحوق الصخر واحلـىص والرمل، ال خصـوص الطني، لئـال يلزم كون 
إطالقه عىل مسحوق الصخر واحلىص جمازاً، وهو بعيد جداً، وال ما يعم األولني دون 

الرمل، لعدم اجلامع العريف بينهام. 
ويناسـب ذلـك كثري مـن االسـتعامالت، كقوهلم: «تـرب الرجـل» إذا افتقر، 
كأنـه لصـق بالرتاب، وقوهلم: «أتـرب الرجل» إذا كثر ماله حتى صـار بقدر الرتاب، 



٢٥٣ ......................................................... كيفية تطهري اآلنية املتنجسة بولوغ الكلب 

وإطالقهـم الرتاب عىل املقـربة والقرب، وإطالقهم الرتباء عـىل األرض بلحاظ جتللها 
به، وقوهلم: «ريح تربة» إذا كانت حتمل الرتاب و: «حلم ترب» إذا عفر بالرتاب... إىل 

 . غري ذلك مما ال خصوصية للطني فيه ارتكازاً
وكـذا إطالقـه جمـازاً عىل مسـحوق غـري األرض، كالذهـب والفضـة ومجيع 
الفلزات واملعادن، بل حتى مثل اخلشـب. إلرتـكاز أن مصحح اإلطالق هو النعومة 
من دون خصوصية للطني.بل يبعد جداً االلتزام بأن األرايض الرملية الشاسـعة ليس 

فيها تراب... إىل غري ذلك مما يوجب وضوح العموم املذكور. 
ومن ذلك يظهر ضعف ما أرص عليه شـيخنا األسـتاذ وبعض مشاخينا (قدس 

رسمها) وعن كشف الغطاء من عدم االجتزاء بالرمل.
اخلامـس: حيث تقدم ابتناء الغسـل عىل التعميق يف إيصـال املاء للمحل بمثل 
الدلـك والفـرك، فالظاهر لزوم ذلك يف الغسـل بالـرتاب، وعدم االكتفاء باسـتيعابه 
لإلنـاء ممزوجاً باملـاء من دون عناية. عمـالً بظاهر اإلطالق مـن دون خمرج عنه ـ من 

ارتكاز أو غريه ـ بعد خفاء كيفية تأثري الرتاب يف تطهري اإلناء من نجاسة الولوغ. 
نعـم يكفي مثل وضع الرتاب املمزوج باملاء يف اإلناء وخضه بشـدة، ألنه نحو 

 . من الغسل عرفاً
أمـا الغسـلتان األخريـان باملاء وحـده فال يعترب فيهـام ذلك، ألن املسـتفاد من 
الصحيـح وغريه مما تضمن غسـل اإلناء من ولوغ الكلب كون غسـله باملاء عىل نحو 

غسله من سائر النجاسات.
السـادس: لـو تكرر الولوغ يف اإلنـاء الواحد أجزأ يف تطهريه ثالث غسـالت 
أوالهن بالرتاب. ألصالة التداخل يف السبب ومنه الغسل املطهر يف املقام وغريه، عىل 

ما تقرر يف حمله من األصول يف ذيل الكالم يف مفهوم الرشط.
أمـا لـو اجتمع مع الولوغ غريه من أسـباب النجاسـة فالتداخـل إنام يكون يف 
غسـلتني باملـاء فقط. ألصالـة التداخـل املتقدمة، ولزم إضافة غسـله قبلهـام بالرتاب 
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لنجاسـة الولوغ، وغسـله ثالثـة باملاء للنجاسـة األخر، لعدم الدليـل عىل االجتزاء 
بغسلة الرتاب عنها. 

نعـم بناء عىل ما سـبق يف األمر الثاين من أنه يلزم يف غسـلة الرتاب تنقية اإلناء 
من الرتاب باملاء وتنظيفه به، يتعني قيام ذلك مقام الغسـلة الثالثة الالزمة يف النجاسـة 

األخر املصاحبة للولوغ. 
بـل لـو كانت النجاسـة األخر مـن توابع الولـوغ التي يكثـر حصوهلا معهـ  
كإصابة اإلناء بحنك الكلب أو أنفه ـ فالظاهر االكتفاء فيها بالتطهري من الولوغ، ألن 
كثـرة حصوهلا مع الولوغ موجـب للغفلة عنها، فعدم التنبيه هلـا يف الصحيح موجب 

لظهوره يف االكتفاء يف التطهري منها بالتطهري من الولوغ.
السـابع: مـا تقـدم من سـيدنا املصنفP مـن أن املعيار يف موضـوع احلكم 
هـو الولـوغـ  الذي فرس برشب الكلب بطرف لسـانهـ  ال وجه لـه بعد كون موضوع 
الصحيـح هو فضـل الكلب، كام نبّـه لذلك يف جممـع الفائدة. وأن التعبـري بالولوغ مل 
يـرد إال يف النبويات التي سـبق ضعف سـندها، وعـدم التعويل عليهـا يف املقام، ويف 
كلـامت مجلة من األصحاب الذي ال يبعد متابعتهم للعامة يف حترير موضوع املسـألة، 
خصوصـاً االنتصار واخلالف املبنيني عىل املقارنة بني مذاهب املسـلمني، ولعله لذا مل 

يذكره الصدوق، بل ذكر الرشب ومطلق املبارشة. 
نعـم صـدر الصحيح وإن تضمـن الفضل الشـامل للطعام والـرشب من املاء 

وغريه من املايعات، إال أن ذيله قد تضمن املاء. 
لكـن ال يبعـد تنزيل الذيل عىل الغالب، فإنه أقرب ارتكازاً من تنزيل الفضلـ  
الذي ال إشكال يف عمومه لغري املاء ـ عىل خصوص املاء. وإن قيل باختصاص السؤر 
به، والسـيام بعد كون امللحوظ يف املقام هو رسيان النجاسـة، الذي ال إشكال يف عدم 

اختصاصه باملاء. فالحظ.
الثامـن: ذكـر يف الفقيه واملقنع واملقنعة يف كيفية تطهري اإلناء يف املقام أنه جيفف 
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بعد الغسلة الثالثة، وعن مجلة من املتأخرين اجلري عىل ذلك. 
ويشـهد به الرضوي: «وإن وقع كلب أو رشب منه أهريق املاء، وغسـل اإلناء 

فف»(١).  ثالث مرات باملاء، ومرتني بالرتاب، ثم جيُ
لكن ال جمال للتعويل عليه كام تكرر غري مرة، خصوصاً بعد اشـتامله عىل ما ال 

يقول به األصحاب يف كيفية التطهري. 
نعـم ما حكاه يف مسـتدرك الوسـائل هكذا: «وغسـل اإلناء ثـالث مرات مرة 

بالرتاب ومرتني باملاء»(٢). لكنه خال عن ذكر التجفيف. 
ومـن ثم ال جمال للخـروج عن ظاهر صحيح الفضل وغريه مما تضمن غسـل 
اإلناء(٣) من عدم اعتبار التجفيف. وربام حيمل ذكر التجفيف يف كلامهتم عىل الغالب، 

من دون أن يكون رشطاً يف التطهري.
(١) أمـا الرشب من دون ولوغ فلام تقدم يف األمر السـابع. وأما لطعه بلسـانه 

فقد رصح به غري واحد، ويف اجلواهر أنه ينبغي القطع به. 
وقد يوجه بصدق الولوغ عليه، ملا يف جممع البحرين، حيث إنه ـ بعد أن عرف 
الولوغ برشب الكلب من اإلناء بأطراف لسـانه ـ قال: «ويقال: الولوغ رشب الكلب 

من اإلناء بلسانه أو لطعه له». 
لكـن ال جمـال للبناء عـىل ذلك بعد مالحظـة كلامت اللغويني واالسـتعامالت 
املتعلقـة باملـادة. عـىل أنه تقـدم أن الولـوغ مل يؤخذ يف دليل املسـألة، بـل الفضلة غري 

(١) الرضوي ص:٥ س:٢٨، الطبعة احلجرية.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤٣ من أبواب النجاسات حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب االسئار حديث:٣. 

(مسـألة٦): إذا لطع الكلب اإلناء أو رشب بال ولوغ لقطع لسـانه أو 
بارشه بلعابه فالظاهر أنه بحكم الولوغ يف كيفية التطهري(١). وليس كذلك 
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احلاصلة يف املقام. 
نعـم قال سـيدنا املصنفP يف وجه اإلحلاق: «فإن النجاسـة حينئذ سـارية 
مـن الفـم إىل اإلناء بـال واسـطة، إذ احتامل اختصاص احلكم بالنجاسـة السـارية إىل 
اإلنـاء بتوسـط املائع ممـا ال ينبغي دعـواه». ولعل ذلك هو الوجـه يف األولوية املدعاة 
. وقد يرجع  يف الروض وعن رشح املفاتيح. بل ذكر ذلك شيخنا األستاذP رصحياً

إليه االستدالل يف جامع املقاصد بمفهوم املوافقة.
واسـتظهر يف جممـع الفائـدة عدم اإلحلـاق إن مل يكـن إمجاع. وجـزم به بعض 

مشاخيناP، الحتامل خصوصية الرشب، وال علم لنا بمناطات األحكام. 
لكن ذلك ـ لو تم ـ إنام يمنع من االسـتدالل باألولوية القطعية، وال يمنع من 
االسـتدالل بفهم عدم اخلصوصية للرشب عرفاً، وغفلتهم عن الفرق، الراجع لفهم 
عمـوم احلكم من النـص، وعدم التعويل عىل مثل هذه االحتـامالت لو نبه إليها. فإنه 

. قريب جداً
وأما مبارشتـه بلعابه فعن هناية األحكام إحلاقه بالولوغ، لدعو أن املدار عىل 
اللعـاب. خالفـاً ملا ذكره مجاعـة من عدم إحلاقه بـه. بل يف الروض أنه املشـهور، ويف 
. لعدم الدليل عىل اإلحلاق. ودعو أن املدار عىل  اجلواهر أنه املشـهور نقالً وحتصيالً

اللعاب، خالية عن الشاهد. 
وأشـكل منهـا دعو: أن املعيار يف الفضلة التـي تضمنها الصحيح ما كان فيه 
مـن فضلة فمه يشء من اللعاب. لوضـوح أن الفضلة عرفاً بقية الطعام والرشاب من 

دون أخذ اشتامهلا عىل يشء من لعاب صاحب الفضلة. 
نعم ذكر سـيدنا املصنفP أن اللعاب ال يقرص عن سائر املائعات يف رساية 
األثر بواسـطته من الفم أو اللسـان إىل اإلناء، فإحلاق املائعات باملاء دون اللعاب غري 
ظاهر.كام ذكر شيخنا األستاذP أنه بعد إحلاق اللطع بالولوغ لألولوية يتعني إحلاق 

مبارشة اللعاب، ألن تنجس اإلناء باللطع إنام هو بتوسط اللعاب. 
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. بل مـن القريب جداً فهـم العموم من النـص، لغفلة  ومـا ذكـراه قريب جـداً
العـرف عـن الفرق، نظري ما تقدم يف اللطع. وإن كان يف بلوغ ذلك هنا ويف اللطع حدّ 

االستدالل إشكال.
(١) كـام يف اجلواهـر. لقصـور الصحيح عنها، وال جمال لدعـو األولوية، أو 

فهم عدم اخلصوصية.
(٢) ويف الذكر أنه املشهور. لعني ما سبق. لكن عمم يف الفقيه واملقنع احلكم 
ملـا إذا وقـع الكلـب يف اإلناء، ويف املقنعـة ملا إذا مسـه ببعض أعضائه، وعـن النراقي 

موافقتهام، وإليه مال يف اجلواهر. 
ويناسـبه مـا تقـدم يف الرضـوي. بل قـد يدعـى فهمه مـن الصحيـح، إللغاء 
خصوصية الفضلة وفهم أن موضوع احلكم مطلق املبارشة، والسيام مع تعليل احلكم 

بقولهA: «رجس نجس»، حيث ال خصوصية يف ذلك للولوغ. 
لكن الرضوي ال ينهض باالستدالل، كام تكرر غري مرة. وفهم عدم اخلصوصية 
يف غاية اإلشـكال، بل املنع. واملتيقن سـوق للتعليل لبيان لزوم االجتناب عن املاء، ال 
لبيـان كيفية التطهري املذكورة بعد ذلك، وإال لزم عموم احلكم املذكور لكل نجاسـة، 

 .Pوال يمكن االلتزام به، كام أشار إليه يف اجلملة سيدنا املصنف
وأما ما يف هناية األحكام من االسـتدالل باألولوية، ألن فم الكلب أنظف من 
 بقية أعضائه ولذا كانت نكهته أطيب من غريه من احليوانات لكثرة هلثه. فهو كام تر

ال يرجع إىل حمصل ينهض باالستدالل.
(٣) قـال يف هنايـة األحكام: «واألقرب إحلاق ماء الولـوغ به. لوجود الرطوبة 
» وقـواه يف اجلواهـر، ونقل حكايته املحقـق الثاين. وما سـبق من هناية  اللعابيـة غالبـاً

ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضالته(١)، أو بمالقاة بعض أعضائه(٢). نعم 
إذا صب املاء الذي ولغ فيه الكلب يف إناء آخر جر عليه حكم الولوغ(٣).
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. األحكام يف توجيهه ممنوع صغروياً وكربوياً
نعـم قد يدعـى أن تنجس اإلناء برشب الكلب بتوسـط مالقاته لفضلته، وهو 
حاصـل يف املقـام. ولو تـم تعني العموم ملـا إذا ولغ يف غـري اإلناء فأصـاب ذلك املاء 

اإلناء، كام هو مقتىض إطالق ما تقدم من هناية األحكام. 
لكنـه إن رجع إىل عمـوم الصحيح للمقام، ألن موضوعـه التنجس بالفضلة. 
فهو ممنوع جداً، بل هو منرصف لفرض تنجس اإلناء بالكلب بتوسـط الفضلة، ال يف 

مطلق التنجس بالفضلة. 
وإن رجـع إىل فهـم عـدم اخلصوصية ملورد الصحيـح، أو لتنقيـح املناط، فهو 
. لكن يف بلوغ ذلك حدّ االستدالل إشكال. ولعله لذا رصح بعدم جريان  قريب جداً

حكم الولوغ يف املعترب والتذكرة والذكر واملدارك وعن غريها.
(١) كام يظهر مما تقدم يف األمر الثالث مما أحلقناه بالكالم يف حكم الولوغ.

(٢) بناءً عىل االكتفاء يف الغسل بالرتاب بوصول الرتاب املمزوج باملاء جلميع 
سـطوح اإلناء. لكن تقدم املنع من ذلك يف األمر اخلامس مما أحلقناه بالكالم يف حكم 
الولـوغ. كام تقـدم كفاية خضّ املـاء املمزوج بالرتاب بشـدة بنحو يصدق به الغسـل 

. فراجع. عرفاً
(٣) كـام يف التذكرة وجامـع املقاصد والروض وعن املنتهـى والبيان وغريها. 
واحتمـل يف جممع الفائدة عدم اعتبار طهارة الرتاب مع يبوسـته وعدم مزجه يف املاء. 

(مسألة٧): اآلنية التي يتعذر تعفريها بالرتاب تبقى عىل النجاسة(١)، 
أما إذا أمكن إدخال يشء من الرتاب املمزوج باملاء داخلها وحتريكه بحيث 

يستوعبها أجزأ ذلك يف طهرها(٢).
(مسـألة٨): جيـب أن يكون الرتاب الـذي يعفر به اإلنـاء طاهراً قبل 

االستعامل(٣).
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وجـر عىل ذلك يف املدارك ومال إليه يف الرياض. بل قد يسـتظهر من إطالق قدماء 
األصحـاب، وإن مل خيل عن اإلشـكال. وقد اسـتدل لـه يف املدارك بحصـول االنقاء 

بالطاهر والنجس، وبإطالق صحيح الفضل. 
لكن حصول االنقاء بالطاهر والنجس ال ينفع ما مل تكن علة الغسـل بالرتاب 
هو االنقاء ال غري، وهو غري ثابت. وأما اإلطالق فهو منرصف للطاهر، ملا هو املرتكز 
من عدم مطهرية النجس ألن فاقد اليشء ال يعطيه، كام ذكر يف وجه اعتبار الطهارة يف 
املاء املطهر، لعدم وضوح الفرق بينهام.  وما يف جممع الفائدة من عدم اسـتناد الطهارة 

. والسيام مع مشاركة املاء له يف ذلك هنا. له وحده ال يصلح فارقاً
بل بناء عىل اعتبار مزج الرتاب باملاء يلزم من نجاسـة الرتاب نجاسـة املاء، فال 

 . يكون مطهراً
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من أنه حيث البد يف الغسل بالرتاب من إزالة 
أثره باملاء ـ كام سبق منا يف األمر الثاين مما أحلقناه بالكالم يف حكم الولوغ ـ فاملطهر هو 

املاء املذكور والبد من طهارته ال غري. 
فهو كام تر، ألن املستفاد من أدلة املقام كون املطهر هو جمموع الغسلة األوىل، 
فالبد من طهارة متام ما به الغسـل فيها، ال خصوص تنقية اإلناء من الرتاب، ليكتفى 

بطهارة املاء الذي به التنقية املذكورة.
هذا وأما االسـتدالل للمدعى بام تضمن طهورية الرتاب، بناء عىل أن الطهور 
هو الطاهر يف نفسـه املطهر لغريه. فيندفع ـ مضافاً إىل اإلشـكال يف املبنى املذكور، كام 
يظهر مما ذكرناه يف أول مباحث املياه من هذا الرشحـ  بأن مقتىض دليل طهورية الرتاب 

حينئذ طهارة الرتاب ومطهريته، ال رشطية طهارته يف مطهريته. فالعمدة ما سبق.
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(١) كـام يف القواعـد واملختلفـ  وذكر فيه أنه اختاره يف أكثر كتبهـ  والدروس 
والذكـر وعـن غريها مـن كتب متأخـري املتأخريـن. لصحيح عيل بـن جعفر عن 
أخيـهA يف حديث قال: «وسـألته عن خنزير يرشب مـن إناء كيف يصنع به؟ قال: 

يغسل سبع مرات»(١). 
هـذا ويف املبسـوط واخلالف وعن املصباح وخمترصه أنه كالكلب، مسـتدالً يف 
األولني بأنه يسـمى كلباً، وزاد يف األول أنه مل يفرق أحد بينهام، ويف الثاين عموم لزوم 

غسل اإلناء من النجاسات ثالثاً، واخلنزير نجس بال خالف. 
والـكل كام تر، إذ لو غضّ النظر عن صحيح عيل بن جعفر فتسـمية اخلنزير 
كلبـاً إمـا جماز ال يصار إليه من دون قرينة، أو مبنية عىل إرادة السـبع من الكلب، وهو 
خمالـف للشـايع من إطالقـه، املعلوم عدم إرادتـه من صحيح البقبـاق، إذ هو رصيح 
يف عـدم إرادة السـباع منـه. كام أن عـدم التفريق بينهام مل يثبت بنحـو يصلح دليالً عىل 
اإلحلـاق. وعمـوم لزوم غسـل اإلنـاء من النجاسـات ثالثـاً ال ينفـع يف إثبات حكم 

الكلب، الذي تكون الغسلة األوىل فيه بالرتاب.
هـذا ويظهـر من مجاعة من األصحاب، بل نسـبه يف كشـف اللثـام لألكثر، أن 
حكم رشب اخلنزير حكم سـائر النجاسـات، فإن قيل بعموم غسـل اإلنـاء ثالثاً من 
النجاسـات إال ما اسـتثنيـ  كام تقدم من اخلالفـ  اكتفي فيه بالثالث من دون تراب، 
وإن قيـل بعمـوم االكتفاء يف اإلناء باملرة إال ما اسـتثنيـ  كام هو ظاهرا لنهاية ورصيح 
الرسائر واملعتربـ  اكتفي فيه هبا. وهو يبتني عىل غضّ النظر عن صحيح ابن جعفر ولو 

بحمله ـ كام يف املعترب وحمكي اللمعة ـ عىل االستحباب.

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

(مسـألة٩): جيـب يف تطهري اإلنـاء النجس من رشب اخلنزير غسـله 
سبع مرات(١)،
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لكـن ال وجـه بعد ظهور الصحيـح يف الوجوب فإن اخلـروج به عن اإلطالق 
أنسـب باجلمـع العـريف من اخلـروج باإلطالق عـن ظهـوره يف الوجوب، كـام يظهر 
بمالحظـة النظائـر، ومنها ولـوغ الكلب. بل هـو أوىل من ولوغ الكلـب، ألن ابتالء 
املسـلمني بالكلـب أكثر من ابتالئهـم باخلنزير، فحمـل اإلطالق عىل ماعـدا اخلنزير 

أهون من محله عىل ماعدا الكلب. 
ودعو: سـقوط الصحيح باإلعراض، لعدم ظهور عامل به قبل العالمة، بل 

عدم ظهور من أشار إليه من أهل االستدالل قبل املحقق يف املعترب. 
مدفوعـة بعـدم وضوح كفاية ذلك يف االعراض املسـقط عن احلجية، المكان 
ابتنـاء عدم فتواهم بمضمونه عىل البناء عـىل اجلمع بينه وبني اإلطالقات باحلمل عىل 

االستحباب، كام سبق من املعترب، ال عىل إمهاله واإلعراض عنه. 
والسـيام مـع قلة االبتـالء باخلنزيـر حيـث حيتمل كوهنا املنشـأ لعـدم تعرض 
مجاعـة حلكمـه، من دون أن يكـون لبنائهم عىل عدم وجوب السـبع فيـه إعراضاً عن 

الصحيح. 
بل مقتىض ما يف الوسـائل ويناسـبه طريق الشـيخ رواية الكليني له يف الكايف، 
وهـو ظاهر يف عمله بـه. وإن مل أجده يف الطبعة احلديثة منه. ومن ثم ال جمال للخروج 

عنه. فالحظ.
(١) ذكر ذلك كثري من األصحاب، بل نسبه يف جامع املقاصد للمشهور، وإن 
اختلفوا بني من عرب باجلرذ ـ كام يف الذكر وجامع املقاصد وعن تعليق النافع ـ ومن 
عرب بالفارة ـ كام يف النهاية واملراسـم والوسـيلة والـدروس وغريها ـ وعليه قد حيمل 
ما يف املقنع، حيث قال: «وإذا أصبت جرذاً يف إناء فاغسـل ذلك اإلناء سـبع مرات». 

خالفاً للرشايع والنافع واملعترب والقواعد وعن كشف الرموز من االكتفاء بالثالث.

وكذا من موت اجلرذ(١)
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ويشـهد لألول موثق عامر عن أيب عبد اهللاA يف حديث قال: «اغسـل اإلناء 
الـذي تصيـب فيه اجلرذ ميتاً سـبع مرات»(١). ومـا ذكره املحقـق يف املعترب وغريه من 
ضعـف احلديث، ألن رواته فطحية. ممنوع، كام حقـق يف األصول. ومثله ما ذكره من 
أن ميتـة الفارة واجلرذ ال يكون أعظم نجاسـة من ميتة الكلب واخلنزير. فإنه حتكم ال 

يدفع به الدليل.
عـىل أنـه لو تم عدم حجية املوثق مل يبق وجه للبناء عىل الثالث من مثل املحقق 
والعالمة ممن يأيت منه البناء عىل االكتفاء باملرة يف اإلناء يف غري ذلك، لعدم دليل خاص 

يف اجلرذ إال املوثق املتضمن للسبع.
نعم من الظاهر أن موت اجلرذ بنفسـه ال يوجب نجاسـة اإلناء، خصوصاً بعد 
كونـه حماطـاً بالشـعر الذي ال حتله احليـاة. بل نجاسـة اإلناء مع موت اجلـرذ موقوفة 
عـىل وجـود رطوبة تقتيض رسيان النجاسـة مما حتله احلياة من أجـزاء اجلرذ إىل اإلناء، 
وال إشـعار بذلـك يف املوثق وليس محله عـىل ذلك للعلم بعدم نجاسـة اإلناء بمجرد 
املوت بأوىل من إبقائه عىل ظهوره يف سـببية املوت بنفسـه لألمر بالغسـل مع محله عىل 
االسـتحباب، للقطع بعدم وجوب غسـل اإلناء إذا مل يتنجس. ومن ثم ال خيلو احلكم 

املذكور عن إشكال.
هـذا وموضـوع املوثـق هـو مـوت اجلـرذ والتعميـم للفـارة مبني عـىل إلغاء 

خصوصيته عرفاً، أو القطع بعدم الفرق. وكالمها ال خيلو عن إشكال أو منع.
(١) كـام يف اخلـالف والـدروس والذكر وجامـع املقاصد وعن ابـن اجلنيد 
وكثـري من متأخـري املتأخريـن. ملوثق عامر عـن أيب عبد اهللاA: «سـئل عن الكوز 
واإلناء يكون قذراً كيف يغسـل، وكم مرة يغسـل؟ قال: يغسـل ثالث مرات، يصب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٣ من أبواب النجاسات حديث:١. 

وإذا تنجس اإلناء بغري ما ذكر وجب يف تطهريه غسله ثالث مرات(١).
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فيه املاء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، وقد طهر»(١).
وظاهـر النهاية االكتفاء باملرة. وهو رصيـح الرسائر والرشايع واملعترب والنافع 
والقواعد وعن أكثر كتب العالمة والبيان وغريها. إما استضعافاً للموثق، أو للجمع 

بينه وبني مرسل املبسوط: قال: «وقد روي غسله مرة واحدة». 
ويظهر ضعف األول مما تقدم يف موت اجلرذ. عىل أن الالزم حينئذ الرجوع بعد 
سـقوطه عن احلجية لألدلة األخر، وقد سبق وجوب الغسـل مرتني للبول، فيلزمهم 
التفصيـل بني نجاسـة البـول وغريه. إال أن يكـون مبناهم االقتصـار يف املرتني للبول 
عىل الثوب والبدن. لكن عرفت ضعفه. ويندفع الثاين بعدم هنوض املرسـل باحلجية، 

فضالً عن أن يرفع به اليد عن ظاهر املوثق.
هـذا ويف اللمعـة وعـن األلفيـة لزوم املرتـني يف اإلنـاء. وال وجه لـه إال البناء 
عـىل عمـوم لـزوم املرتـني يف تطهـري املتنجسـات، عمـالً بـام ورد يف البول، بنـاءً عىل 
إلغاء خصوصية البول والتعدي لسـائر النجاسـات ـ كام يظهر من الدروس ـ وإلغاء 
خصوصيـة الثـوب والبدن والتعدي لسـائر املتنجسـات، والثـاين وإن كان قريباً، كام 
سـبق، إال أن األول خال عن الشـاهد. عىل أنه لو تم تعني اخلروج عنه باملوثق، الذي 

عرفت هنوضه باالستدالل.
(١) كـام يف التذكرة وهناية األحكام وعن مجاعة من املتأخرين، بل يف اجلواهر: 
«مل نعثر عىل مرصح بخالفه». ويظهر الوجه فيه مما سبق يف املسألة األوىل من أن لزوم 
العـرص ونحوه إنـام هو من أجل إخراج ماء الغسـالة للبناء عىل نجاسـته، فمع فرض 

اعتصام املاء وطهارة ماء الغسالة ال موجب إلخراجه بالعرص أو نحوه. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٣ من أبواب النجاسات حديث:١. 

(مسـألة١٠): التطهري باملـاء املعتصم ـ كاجلاري والكـر وماء املطر ـ 
حيصل بمجرد استيالء املاء عىل املحل النجس، من غري حاجة إىل عرص(١)، 
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نعـم لو قلنا بتوقف صدق الغسـل عىل إخراج ماء الغسـالة تعني لزوم العرص 
أو نحـوه يف املقـام. إلطالق األدلة. ومن ثم ذهب بعض مشـاخيناP لعموم اعتبار 
العرص أو نحوه للكثري. لكن سـبق يف املسـألة املذكورة املنع من أخذ العرص ونحوه يف 

مفهوم الغسل. فراجع.
(١) كـام يف التذكـرة والدروس وعن الذكـر نفي الريب فيـه يف التطهري من 
البول، بل يف اجلواهر انه مل يعرف من رصح باعتبار العدد فيه، بل يظهر من األصحاب 
االتفاق عىل االكتفاء فيه باملرة يف اجلاري، ولذا نفى الريب عنه يف الذكر، بل رصح 
بـه يف الكثري أيضاً الشـهيدان واملحقق الثـاين، كام رصح بعدمـه يف األواين العالمة يف 
القواعـد واملنتهـى والشـهيدان واملحقـق الثاين وغريهـم. وكيف كان فبعد أن سـبق 

االقتصار يف التعدد عىل البول واألواين حيسن الكالم يف كل منهام عىل حدة.
أمـا البول فيشـهد باالكتفاء باملـرة يف تطهري الثوب منه باملـاء املعتصم صحيح 
حممـد بن مسـلم: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الثـوب يصيبه البول. قال: اغسـله يف 

املركن مرتني، فإن غسلته يف ماء جار فمرة واحدة»(١). 
وهـو وإن اختـص باجلاري، إال أن مـن الظاهر أن التفصيل فيه غري مسـتوف 
لصـور غسـل الثوب الشـايعة فضالً عـن مجيع صوره، فـإن املركن هـو اإلجانة التي 
تغسـل هبا الثياب، ومن الظاهر عدم انحصار التطهري باملاء غري املعتصم بالغسـل به، 

كعدم انحصار الغسل باملعتصم بالغسل باجلاري.
وااللتزام بسـوق الصحيح لبيان حكم الصورتني فقط، من دون نظر لغريمها، 
بعيـد جـداً، لعـدم مناسـبته للسـؤال، ولظهـور حـال املفصـل يف االهتامم باسـتيفاء 

األقسام. 

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

وال إىل تعدد(١).
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ومن ثم كان الظاهر من التفصيل يف املقام اسـتيفاء األقسام باالعتامد عىل جهة 
ارتكازيـة تقتـيض إحلاق ما مل ينص عليه من األقسـام بالقسـمني املـرصح هبام، وليس 
هنا جهة ارتكازية يف الفرق بني القسـمني إال انفعال املاء وقهره بالنجاسة، واعتصامه 
وعـدم انفعالـه هبا. وذلك كاف يف إلغاء خصوصية املركن وفهم العموم لكل ماء غري 

معتصم، وإلغاء خصوصية اجلاري وفهم العموم لكل ماء معتصم. 
ـ  كام لو سـئل عـن التطهري من البول يف  نعـم لـو ورد بيان حكم اجلاري ابتداءً
املـاء اجلـاري فأجيـب باالكتفاء فيه باملـرة ـ مل خيل التعـدي لغريه من أقسـام املعتصم 
عـن إشـكال، لعدم القرينة عىل اعتامد املتكلم عىل اجلهـة االرتكازية املذكورة يف إفادة 

التعميم. فالحظ.
عـىل أن من القريب إلغاء خصوصية اجلـاري والتعميم لكل ماء معتصم حتى 
يف ذلك ملا هو املرتكز من أن ميزة اجلاري هي اعتصامه، ولذا ال إشكال ظاهراً يف محل 

اجلاري يف املقام وغريه عىل املعتصم ولو باملادة، دون غريه كالقليل اجلاري. 
ولعلـه ملـا ذكرنا ونحوه حكي عن كثري من األصحـاب أنه ال قائل بالفرق بني 
الكثـري واجلاري، حيث ال يبعـد فهمهم ذلك من الصحيح بـدواً، ال من دليل خارج 

من إمجاع أو نحوه.
هذا مضافاً إىل صحيح داود بن رسحان: «قلت أليب عبد اهللاA: ما تقول يف 
ماء احلامم؟ قال: هو بمنزلة املاء اجلاري»(١) قال سيدنا املصنفP: «وإذا ثبت ذلك 

ملاء احلامم الذي يكون يف احلياض الصغار يثبت ملا يف اخلزانة بطريق أوىل». 
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن التنزيل إنـام هو بلحاظ اعتصام املاء، 
ألن ذلك هو املنشأ للسؤال عن ماء احلامم. ففيه أن جمرد كون منشأ السؤال هو الشك 
يف االعتصـام ـ لو تم ـ ال يكفـي يف اخلروج عن إطالق التنزيل، ومحله عىل خصوص 

االعتصام.
(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٧ من أبواب املاء املطلق حديث:١. 
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ومن هنا ال ينبغي التأمل يف التعدي عن اجلاري لكل معتصم. وإال فمن البعيد 
جـداً البناء عىل االكتفاء باملرة عند غسـل الثوب يف النهر اجلـاري، ولزوم التعدد عند 
غسله يف احلياض الكبرية املتجمعة عند السدود التي جيري النهر ويستمد منها، وعند 

غسله يف البحر واألهوار التي يصب النهر فيها.
هذا كله يف الثوب الذي هو مورد الصحيح، وأما البدن فقد يظهر من صاحب 
احلدائـق التوقـف يف العموم له، بل هو الذي حكاه يف اجلواهر عام حرضه من نسـخة 
اجلامع البن سـعيد، وإن قال: «وظني أنه غلط، ألن املنقول عنه التفصيل بني اجلاري 
والراكد يف اعتبار املرة واملرتني من غري فرق بني الثوب والبدن. وعىل كل فهو يف غاية 

الضعف، بل ال يقدح يف دعو حتصيل اإلمجاع عىل عدم الفصل». 
والعمدة فيه إلغاء خصوصية الثوب عرفاً بلحاظ اجلهة االرتكازية املشار إليها 
آنفاً، فإهنا تعم البدن بل كل متنجس. والسـيام بلحاظ اسـتبعاد الفرق بني املتنجسات 
. نظري مـا تقدم يف وجه  يف التطهـري، حيـث يؤكد ذلـك إلغاء خصوصية الثـوب عرفاً

تعميم وجوب التعدد يف التطهري من البول لغري الثوب والبدن من املتنجسات. 
مضافـاً إىل أن األمـر بالصـب مرتـني يف البدن قد ورد يف سـياق األمر بغسـل 
الثـوب مرتـني يف أكثر النصوص. فحمل الغسـل مرتني يف الثوب عـىل التطهري باملاء 
غـري املعتصم بقرينة صحيح حممد بن مسـلم، مناسـب حلمل الصـب يف البدن مرتني 

 . عليه أيضاً
بـل هـو شـاهد بانـرصاف الصـب املذكـور لصب املـاء القليـل حتـى يف بقية 
النصـوص الـذي مل تتعـرض للثوب. والسـيام مع عـدم تعارف الصـب يف الكثري يف 

العصور السابقة، وإنام تعارف يف عصورنا، بسبب شيوع ماء اإلسالة.
ويؤيد ذلك أو يعضده عدم اإلشكال يف طهارة األرض املتنجسة بالبول بمجرد 
إصابة املطر هلا الذي يشهد له ـ مضافاً إىل السرية القطعية ـ بعض النصوص كصحيح 
عيل بن جعفر عن أخيه موسـىA: «سـألته عن البيت يبال عىل ظهره ويغتسـل من 
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اجلنابـة ثـم يصيبه املطر، أيؤخـذ من مائه فيتوضأ به للصالة. قـال: إذا جر فال بأس 
به»(١).

لظهـور شـموله ملا إذا مل يبلـغ املاء كراً وأخـذ منه بعد انقطاع املطـر، مع أنه لو 
توقـف التطهري باملطر عـىل التعدد لزم بقاء ظهر البيت نجسـاً فينجس ماء املطر الذي 

حصل عليه بعد انقطاع املطر عنه. 
. خصوصاً  واالقتصـار يف ذلك عىل ماء املطر من بـني املياه املعتصمة بعيد جداً
مع قرب كون منشـأ السـؤال عـن ماء املطر تقاطره املناسـب لكونه مـن القليل الذي 
ينفعل بالنجاسـة، وورود أدلة اعتصامه لدفع الشبهة املذكورة، وأنه ملحق باملعتصم، 
ال لبيـان متيزه عـن بقية أفراد املعتصـم، فبقية أفراد املعتصـم أوىل باالعتصام وبرتتب 

األحكام املناسبة له. 
ومـن ثم كانت املناسـبات االرتكازية قاضية برجوع صحيح حممد بن مسـلم 
املتقـدم الـوارد يف الثـوب ومـا ورد يف املطر إىل جامـع واحد، وهو سـقوط التعدد يف 

التطهري باملاء املعتصم، كام جر عليه املشهور. 
وأبعـد من ذلـك االقتصار عـىل األرض من بني املتنجسـات بعدما سـبق من 
عموم لـزوم التعدد لكل متنجس بالبول وعدم اختصاصه بالثوب والبدن، فإن إلغاء 

خصوصية الثوب والبدن يف أدلة التعدد تناسب إلغاء خصوصية األرض يف املقام.
 Aهـذا ويـدل عىل ما ذكرنا أيضاً صحيح الكاهيل عن رجل عن أيب عبد اهللا
أنـه قـال يف حديث: «كل يشء يراه ماء املطر فقـد طهر»(٢). لقوة ظهوره يف كفاية جمرد 
الرؤية يف التطهري بال حاجة إىل التعدد. بنحو لو قدم عليه إطالق دليل التعدد لزم إلغاء 

خصوصيته. وال يرض اختصاصه باملطر، نظري ما تقدم يف صحيح عيل بن جعفر. 
وكذا ما يف املختلف: «ذكر بعض علامء الشيعة أنه كان باملدينة رجل يدخل عىل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٦ من أبواب املاء املطلق حديث:٢، ٥. 
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أيب جعفر حممد بن عيلA، وكان يف طريقه ماء فيه العذرة واجليف، وكان يأمر الغالم 
 ،Aحيمل كوزاً من ماء يغسل رجله به إذا [إن.خ ل] أصابه، فأبرصه يوماً أبو جعفر
»(١) لظهوره يف خصوصية  د هللا منه غسالً عِ فقال: إن هذا ال يصيب شيئاً إال طهره فال تُ

املاء املذكور يف التطهري بمجرد اإلصابة نظري ما تقدم يف حديث الكاهيل. 
نعـم ضعف سـندمها ـ خصوصاً الثاين ـ مانع من االسـتدالل هبـام. غايته أهنام 

يكونان مؤيدين ملا تقدم، الذي هو كاف يف إثبات املطلوب. فالحظ.
هـذا وقـد أطلق بعض األصحـاب اعتبار التعدد يف التطهري مـن البول، كام يف 
الرشايـع واملعترب وغريمها. كام فصل بعضهم بني اجلـاري والراكد، كام يف الفقيه، وما 
تقـدم من اجلواهر عن اجلامع البن سـعيد، ويناسـبه الرضـوي: «وإن أصاب بول يف 

ثوبك فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتني... ثم اعرصه»(٢).
وال يبعد محل األول عىل صورة الغسـل بالقليل، وإال فمن البعيد جداً بناؤهم 
عـىل عمومه للغسـل حتى باجلـاري، الذي تقدم يف صحيح حممد بن مسـلم سـقوط 

التعدد معه. 
كام ال يبعد محل الراكد يف الثاين عىل ما تعارف من الغسل يف املركن، كام تضمنه 
صحيح حممد بن  مسلم الذي ينحرص دليل التفصيل به، ال إىل مطلق الراكد وإن كان 
 Pكثرياً أو ذا مادة. وإال فيظهر ضعفه مما سبق. كضعف ما ذهب إليه بعض مشاخينا
مـن االقتصار يف سـقوط التعدد عىل اجلـاري وماء املطر، مجوداً عـىل مورد النصوص 

املتقدمة.
وأما األواين فأدلة التعدد فيها بني ما له إطالق يشـمل الغسـل باملعتصم، وهو 
دليـل التطهري مـن رشب اخلنزير وموت اجلرذ، بل ومن الولـوغ أيضاً بناء عىل ثبوت 
لفـظ املرتني» يف صحيـح البقباق وما ليس له إطالق، بل خيتـص بالقليل، وهو موثق 

(١) املختلف ص:٣ املسألة األوىل من باب املياه. 
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١ من أبواب النجاسات واألواين حديث:١.
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عـامر الـوارد يف تطهري الكوز واإلناء القـذر، الختصاص كيفية التطهـري املذكورة فيه 
بالقليل. 

واألمـر يف الثـاين سـهل، إذ بعد قصـور دليل التعـدد عن صورة الغسـل باملاء 
املعتصـم يكـون املرجـع إطالق أدلة الغسـل ـ لو متـت ـ وإطالق دليـل طهورية املاء 

املقتضيني لالكتفاء باملرة. 
وأما األول فقد يستدل لتقييده بغري املعتصم بام ورد يف املطر، بناء عىل ما تقدم 
من قضاء املناسبات االرتكازية بالتعدي منه لكل ماء معتصم. لكن تقدم عند الكالم 
يف مـاء املطر من مباحث املياه التعرض ملا اسـتدل به عىل سـقوط التعـدد يف اإلناء به، 
وسبق منا املنع من هنوض النصوص بذلك. والسرية لو متت عىل طهارة اإلناء بإصابة 
املطـر لـه أو للامء الذي فيـه، فاملتيقن منها نجاسـة اإلناء بغري الولـوغ ورشب اخلنزير 

وموت اجلرذ. 
فالبـد إما من التشـبث بام سـبق يف البـول للبناء عـىل إلغـاء خصوصيته، وأن 
املستفاد منه سقوط التعدد مطلقاً،ألن اجلهة االرتكازية املشار إليها يف وجه االستدالل 

بصحيح حممد بن مسلم تعم مجيع موارد التعدد. 
أو دعو انرصاف الغسـل يف نصوص اإلناء للغسـل بالقليل، ألنه هو املتيرس 
لعامـة الناس يف عرص صـدور الروايات أو لنحو ذلك، كام يناسـبه موثق عامر املتقدم 
الوارد يف تطهري الكوز واإلناء القذر، حيث سئل فيه عن كيفية غسله، وكانت الصورة 
املذكورة يف اجلواب هي غسـلة باملاء القليل. والسـيام أن موثق عامر الوارد يف غسـل 
اإلنـاء ملـوت اجلرذ من تتمة املوثق املذكور، وقد سـبق انرصافه للغسـل بالقليل، وأن 
دليل تعدد الغسـل باملاء يف الولوغ مل يسـتفد من إطالق يعتد به، لعدم ثبوت اشـتامل 
صحيـح البقباق عىل لفظ «مرتني»، وإنام متم الدليل عليه بإطالق موثق عامر املذكور، 

الذي هو خمتص باملاء القليل.
عـىل أن خصوصية اإلناء ارتكازاً إنام هي هبيئته، كام تقدم عند الكالم يف عموم 
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التعدد يف التطهري من البول لغري الثوب والبدن، بلحاظ أنه يرسـب فيه ماء الغسـالة، 
واسـتقذار ماء الغسالة أو نجاسته مثري لشبهة عدم تطهريه أو احتياجه لعناية زائدة يف 
التطهري، ولذا كانت املناسبات االرتكازية قاضية بإحلاق ما يشاركه يف اجلهة املذكورة 
يف كيفيـة التطهـري وإن مل يصـدق عليـه اإلنـاء، كاهلـاون والصفائح املعدنيـة والقناين 
الزجاجية، وبقصور تلك الكيفية عن اإلناء إذا مل يرسـب فيه ماء الغسـالة كالصحون 
املنبسطة واألواين املثقوبة التي ال يرسب املاء فيها بل يترسب بمجرد صبه عىل املوضع 

النجس منها، وكظاهر اإلناء. 
وحينئـذ فمن الظاهـر أن اخلصوصية املذكورة إنام تقتيض االسـتقذار والعناية 
يف التطهـري إذا كان ماء الغسـالة نجسـاً، لعدم اعتصامـه، أمـا إذا كان معتصامً فال أثر 
للخصوصية املذكورة يف االستقذار وال يف احتياج التطهري للعناية. وكفى بذلك منشأ 

لالنرصاف املدعى يف املقام، معتضداً أو مؤيداً بجميع ما سبق.
هذا ويف املبسوط ونسخة من اخلالف أنه لو ولغ الكلب يف اإلناء ثم وقع اإلناء 
يف ماء معتصم حصل له بذلك غسلة واحدة. ويف املعترب واملنتهى أنه يطهر لو تعاقبت 

عليه اجلريات.
وظاهرهم عدم سـقوط التعدد يف املعتصم، غايته أنه اكتفى يف املعترب واملنتهى 
عن الغسالت املتعددة باجلريات املتعددة يف غمسة واحدة. وكأن مرادمها من اجلريات 
املتعـددة تعاقب جريان املاء عليه بسـبب حتريكه فيه، بحـث يمر عليه مياه متعددة من 

املاء الكثري الذي وقع فيه. 
ويظهر ضعف ما ذكروه مما سبق يف وجه سقوط التعدد يف املاء املعتصم. ولعله 
لـذا قـال يف املنتهى يف آخر الفرع املذكـور: «واألقرب عندي بعد ذلـك كله أن العدد 
إنـام يعتـرب لو صبّ املاء فيه، أما لو وقع اإلناء يف ماء كثري أو ماء جارٍ وزالت النجاسـة 
طهر». كام يظهر ضعف ما ذكره الشـيخP من حصول غسـلة واحدة مما سـبق من 
لزوم تقديم الغسـل بالرتاب، بناء عىل ما يأيت من عدم سـقوطه يف الكثري. بل ال منشـأ 
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الحتامل سقوط الرتاب بعد عدم سقوط التعدد ولعله لذا كان يف النسخة األخر من 
اخلالف عدم حصول يشء من الغسالت بذلك. 

ويظهـر ضعـف مـا يف املعترب واملنتهـى مـن االكتفاء عـن الغسـالت املتعددة 
باجلريـات املتعـددة من ظهور دليل التعدد يف عدم احتسـاب الغسـلة اجلديدة إال بعد 

تفريغ اإلناء من املاء وخلوه منه، وهو الظاهر أيضاً من إطالق تعدد الغسل.
(١) كـام يف جامع املقاصـد والروض وعن البيان، ويناسـبه إطالق غري واحد 
خالفـاً ملـا يف هنايـة األحكام مـن النص عىل عدم احلاجـة للرتاب حينئـذ، وهو ظاهر 
القواعـد والتذكـرة واملختلف. ويظهر منه أن الوجه يف ذلـك اختصاص دليل التعدد 

بصورة صب املاء يف اإلناء الذي ال يتم إال يف القليل. 
ويظهـر ضعفه مما تقدم من اختصاص ذلك بموثق عامر الوارد يف تطهري اإلناء 

القذر عىل إطالقه، دون بقية ما ورد يف اإلناء، ومنه الصحيح الوارد يف الولوغ.
نعم لو تم انرصاف الغسل يف بقية ما ورد يف اإلناء للغسل بالقليل بقرينة موثق 

عامر املذكور، كام تقدمت اإلشارة لذلك اجته ما ذكره. 
لكن يف هنوضه وحده باالسـتدالل يف املقام واخلروج عن إطالق دليل الرتاب 
إشـكال، بـل منع خصوصاً بعد ذكر الغسـل بالـرتاب فيه أوالً قبل التعرض للغسـل 

باملاء، حيث يقو حينئذ إطالقه. 
عـىل أن مـن القريب إلغاء خصوصيـة القليل يف االحتياج للـرتاب، ألن القلة 
والكثـرة بمقتـىض املناسـبات االرتكازيـة إنـام يكونـان دخيلـني يف قوة مطهريـة املاء 
وضعفها، ال يف االسـتغناء عن غريه يف التطهري واالحتياج له، وذلك يناسـب سقوط 

التعدد يف الكثري دون الرتاب. 

نعـم اإلنـاء املتنجس بولوغ الكلب ال يسـقط فيه الغسـل بالرتاب املمزوج 
باملاء(١)،
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نعم لو كان الدليل عىل سقوط التعدد يف املعتصم قولهA يف حديث الكاهيل 
، كام تقدم يف  املتقـدم: « كل يشء يـراه مـاء املطر فقد طهر» اجته سـقوط الرتاب أيضـاً

املسألة الثانية عرشة من مباحث املياه. لكنه ممنوع، كام تقدم هناك.
(١) كام يتضح وجهه مما سبق.

(٢) كـام هو املعـروف بني األصحـاب. ونفى وجدان اخلالف فيـه يف املدارك 
واحلدائـق واجلواهـر وحمكـي الذخرية واملعامل، بـل نفى اخلالف فيـه يف املفاتيح، ويف 
املـدارك واحلدائـق وعن الدالئل أنـه مذهب األصحـاب، ويف النارصيات واخلالف 

دعو اإلمجاع عليه. 
 Aويقتضيـه النصـوص، كصحيح احلسـني بـن أيب العالء عـن أيب عبد اهللا
املتضمـن مـا تقدم من حكم إصابة البول للجسـد والثوب وفيه بعد ذلك:  «وسـألته 
عـن الصبي يبـول عىل الثوب. قال: تصـب عليه املاء قليالً ثم تعـرصه»(١)، وصحيح 
احللبي: «سـألت أبا عبد اهللاA عن بول الصبي. قال: تصب عليه املاء، فإن كان قد 
أكل فاغسله باملاء غسالً والغالم واجلارية يف ذلك رشع سواء»(٢)، ونحومها غريها مما 

مل يتضح اعتبار سنده.
نعم يف موثق سـامعة: «سـألته عن بول الصبي يصيب الثوب. فقال: اغسـله. 

قلت: فإن مل أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله»(٣). 
لكـن البـد من محله عىل مـن أكل، بقرينة صحيح احللبي. أو عىل سـوقه لبيان 
نجاسته من دون نظر خلصوصية الغسل عن الصب، ردعاً عن توهم طهارته الذي قد 
يظهر من بعض النصوص، وحكي عن ابن اجلنيد، عىل ما تقدم يف مسألة نجاسة البول. 

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

وإن سقط فيه التعدد(١).
(مسـألة١١): يكفي الصب يف تطهـري املتنجس ببول الصبي(٢) قبل 
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ولعلـه األظهـر، ألن الذي مل يـأكل أظهر أفراد الصبي الـذي يبول عىل الثوب 
، فهو وإن مل يكـن بالنحو الذي خيتص به  عرفـاً، وهو الذي ينسـبق مـن اإلطالق أوالً
اإلطالق، إال أنه كاملتيقن منه يف املقام، كام يناسبه الصحيحان األوالن، فيصعب جداً 

محل إطالق الصبي يف املوثق املتقدم عىل غريه.
(١) كـام لعلـه املعـروف. ويقتضيـه صحيح احللبـي املتقدم. خالفـاً للرسائر، 

فاكتفى بعدم بلوغه السنتني. 
وهـو خروج عن ظاهر النصوص، إذ لو بني عـىل العمل بإطالق الصبي ـ كام 
يف صحيـح احلسـني ـ لزم االكتفـاء بعدم بلوغه سـن التكليف، وإن بنـي عىل العمل 

بصحيح احللبي لزم جعل املدار عىل األكل. 
نعـم تضمنت مجلة مـن عبارات األصحاب عنوان الرضيـع. لكنه إن مل يرجع 
ملفـاد صحيـح احللبي خال عن الشـاهد. مع أن ظاهره اعتبار فعليـة الرضاع، ال عدم 
جتـاوز سـن الرضاع الرشعي. ومن ثم قـد حيمل ما يف الرسائر عىل مـا يأيت من اعتبار 

عدم جتاوز سن الرضاع زائداً عىل اعتبار عدم األكل. ويأيت الكالم فيه. 
هـذا واملراد من عدم التغذي بالطعـام عدم التغذي به بالوجه املعتد به، بحيث 
تصـدق أنـه من غذائه، كـام رصح به مجاعة عىل اختـالف منهم يف بيـان ذلك. قال يف 
اجلواهـر: «فال عربة بـاألكل نادراً أو دواءً ونحومها، وإال مل يتحقق موضوع املسـألة، 
الستحباب حتنيك الولد بالتمر، كام يف املنتهى وغريه». وهو أقرب مما يف املنتهى حيث 

قال: «بل األقرب تعلق احلكم بطعمه مستنداً إىل إرادته وشهوته».
وأما ما يف جامع املقاصد والروض واملسـالك وعن حاشية الرشايع من اعتبار 
مسـاواة الغذاء للبن أو كونه أكثر منه. فهو خروج عن إطالق صحيح احللبي من غري 

دليل. 

أن يتغذ بالطعام(١).
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ومثله ما قد حيمل عليه كالم الرسائر املتقدم من اعتبار األكل بعد السنتني، وال 
عربة باألكل قبلها ولو كثر. 

(١) وهي السنتان، فال يكتفي بالصب بعدها وإن مل يأكل. كام يف جامع املقاصد 
والروض واملسالك وعن حاشية الرشايع. وقد حيمل عليه كالم الرسائر املتقدم. 

وكأنـه حلمـل صحيح احللبي عىل خصوص الرضيع الذي سـبق اشـتامل مجلة 
من عبارات األصحاب عليه، مع محل الرضيع عىل من كان يف سن الرضاع الرشعي، 
ويظهر ضعفه مما سـبق. أو حلمله عىل األعم من فعليته األكل وشـأنيته، لتجازوه سن 

الرضاع الرشعي. وهو أضعف.
(٢) كـام هـو رصيح مجاعة، إما ألن العرص هو املقوم للغسـل، والذي به يمتاز 
عن الصب، فيكون ظاهر ما تضمن االكتفاء بالصب عدم اعتباره، بل يكون كالرصيح 
من صحيح احللبي املتضمن للتفصيل بني من أكل وغريه بلزوم الغسل يف األول دون 

الثاين. 
وإمـا ألن الغـرض من العرص انفصال ماء الغسـالة، وهو غـري الزم يف املقام، 
كام رصح به مجاعة، بل يف املدارك أنه مما قطع به األصحاب، وقد يظهر من الشـيخ يف 
اخلالف دخوله يف معقد اإلمجاع املدعى عىل االكتفاء بالصب. قال يف اجلواهر: «لكن 
ظهـور األدلـة ـ من النصـوص وغريها، كام ال خيفـى عىل من الحظهـا ـ يف خفة هذه 
النجاسـة والتسـاهل يف أمرها، وأنه لذلك خالفت غريها من النجاسـاتـ  مضافاً إىل 

ظاهر اإلمجاع السابق وغريه ـ يمنع اعتبار أصل االنفصال...».
ويظهـر ضعـف األول مما سـبق يف املسـألة األوىل مـن تقوم الغسـل بنحو من 

بـل يف مدة الرضاع(١)، عىل األحـوط. وإن كان األقو عدم اعتبار ذلك، 
بـل يكفي الصب مادام رضيعـاً مل يتغذ وإن جتاوز عمره احلولني، وال حيتاج 

إىل العرص(٢). 
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التعميـق إلزالـة النجاسـة، ال بالعرص. والسـيام بلحـاظ صحيح احللبـي، إذ لو كان 
الغسل متقوماً بالعرص لكان األنسب أن يقول فيه: «فإن كان قد أكل فاعرصه». 

وأمـا الثاين فيندفع بعـدم وضوح قيام إمجاع تعبدي عىل عـدم وجوب إخراج 
ماء الغسالة. والسيام مع عدم تعرض بعضهم ـ كاملفيد يف املقنعة ـ حلكم بول الرضيع 
، ومع تعبري الصـدوق يف الفقيه بمضمون صحيح احللبـي الذي عرفت حاله،  أصـالً
ومع قرب ابتناء ذهاب من ذهب إىل ذلك عىل الوجه األول الذي عرفت ضعفه. ومنه 

يظهر حال ما سبق من اجلواهر.
ومن ثم ال خمرج عام سـبق يف وجه اعتبار العرص ونحوه يف سـائر النجاسـات، 
ويكـون امتياز بـول الصبي املذكـور عن غريه باإلكتفـاء فيه بالصب قبـل العرص بال 

حاجة إىل الفرك والغمز ونحومها مما يتحقق به الغسل. 
والسيام مع ما سبق يف صحيح احلسني بن أيب العالء من األمر بالعرص. ومحله 
عـىل العرص للتجفيف، أو عمالً بمقتىض العادة، أو إلخراج عني النجاسـة بال قرينة. 

وكذا محله عىل االستحباب. 
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من أن القرينة عليه تقييد العرص يف الصحيح 

بكونه بعد الصب، للقطع بكفاية العرص حني الصب لو قيل بوجوبه.
ففيه: أنه ال موضوع للعرص إال بعد الصب. غايته أن الصب قد يسـتمر زيادة 
عىل املقدار الواجب فيجوز حينئذ مقارنة الصب له باسـتمراره، لكنه خارج عن مفاد 
الصحيح، فإن موضوعه مسـمى الصب احلاصل بـأول أزمنته، وهو الذي يلزم تأخر 

العرص عنه.
». وكأنه  (١) كام عن كشف الغطاء، ويف اجلواهر: «مل أعثر عىل موافق له رصحياً

إلطالق نصوص التعدد يف البول. 

واألحوط وجوباً اعتبار التعدد(١). 
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لكنهـا إنـام تضمنت غسـل الثوب من البـول مرتني، فام دل عـىل عدم وجوب 
الغسـل من بـول الرضيع واالكتفـاء فيه بالصب خمـرج له عنها موضوعـاً، بل يكون 
مقتىض إطالق الصب فيه االكتفاء باملرة معتضداً باإلطالق املقامي ألدلة طهورية املاء. 
نعم الظاهر اختصاص اإلطالق املذكور بصحيح احلسني بن أيب العالء، حيث 
مل يرش فيه للتعدد، والسـيام مع التنبيه فيه عىل قلة املاء. لقوة ظهوره حينئذ يف االكتفاء 

بالصبة الواحدة يف ذات املاء القليل.
بل قد يقال: إن عدم التعرض فيه للتعدد يف الصب من بول الصبي مع التعرض 
يف صدره للتعدد يف الغسـل من مطلق البول موجب لقوة ظهوره يف سقوط التعدد يف 
الصـب من بول الصبي. لكنـه موقوف عىل كوهنام يف كالم واحد، ليكون بعضه قرينة 
عىل بعض. وهو غري ظاهر، ملا أرشنا إليه غري مرة ـ تبعاً لشـيخنا األستاذPـ من أن 

الفصل بني الكالمني بمثل: «وسألته» قد يناسب تعدد الكالم.
كام أن صحيح احللبي حيث كان مسوقاً للفرق بني بول الصبي وغريه بالصب 
والغسل يشكل ظهوره يف اإلطالق من حيثية التعدد، وينحرص األمر بصحيح احلسني 

بالتقريب املتقدم.
(١) قال يف اجلواهر: «وفاقاً للمشـهور، بل لعله ال خالف فيه... بل يف مفتاح 

الكرامة عن املختلف اإلمجاع عليه وإن مل أجده فيام حرضين من نسخته». 
الختصاص صحيح احلسني بن أيب العالء بالصبي، وملا يف موثق السكوين عن 
جعفر عن أبيه عليهام السالم: «أن علياً عليه السالم قال: لبن اجلارية وبوهلا يغسل منه 
الثوب قبل أن تطعم، ألن لبنها خيرج من مثانة أمها، ولبن الغالم ال يغسل منه الثوب 

وال من بوله قبل أن يطعم، ألن لبن الغالم خيرج من العضدين واملنكبني»(١).

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

وال تلحق األنثى بالصبي(١).
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ويف حديـث زينـب بنت جحش عـن النبي8: «جيـزي الصب عىل بول 
 Aالغالم، ويغسل بول اجلارية»(١) ويف حديث لبابة بنت احلارث يف حديث بول احلسن
يف حجر رسـول اهللا8: «فقلت: أعطني إزارك ألغسـله، فقال: إنام يغسـل من 

بول األنثى»(٢).
لكـن املوثـق ظاهـر يف التفصيل بني بول الصبـي وبول اجلاريـة بطهارة األول 
ونجاسـة الثاين، ال بالتطهري مـن األول بالصب ومن الثاين بالغسـل، كام هو املدعى. 
مضافـاً إىل غرابـة ما تضمنه مـن الفرق بني لبنيهـام يف املنبع ومن إحلـاق اللبن بالبول 
فيهـام. واحلديثني األخريين عاميان، ال ينهضان باالسـتدالل. عـىل أن الثاين ظاهر يف 
طهـارة بول الصبي كموثق السـكوين. فلـم يبق إال األول، وهـو اختصاص صحيح 
احلسني بالصبي، حيث يلزم معه الرجوع يف الصبية لعموم نجاسة البول. إال أنه البد 

من اخلروج عنه بصحيح احللبي املتقدم الرصيح يف عموم احلكم للجارية. 
لكـن ذكـر سـيدنا املصنـفP أن الصحيح خمتـص باجلارية، وهـي ال تعم 
الرضيعـة، وإرادة األعـم منها غري ظاهرة، واسـتعامهلا فيها يف موثق السـكوين جماز ال 
يصـار إليه إال بقرينة. وكون الغـالم أعمّ من الرضيع أو حمتمل له ال يصلح قرينة عىل 
ذلك. عىل أن تقييد الغالم بغري الرضيع عىل تقدير عمومه أوىل من التجوز يف اجلارية 
بحملهـا عىل ما يعـم الرضيعة، خصوصاً بلحاظ العدول عن التعبري فيه بالصبيـ  كام 
يف السؤال ـ إىل التعبري بالغالم، حيث يناسب ذلك اختالف املراد هبام. ومن هنا يتعني 
أن يكون املراد بقولهA: «والغالم واجلارية يف ذلك رشع سـواء» التسـوية بينهام يف 

وجوب الغسل لغري الرضيع.
وفيه: أن اجلارية يف األصل الذي هو مقتىض اشتقاقها صفة لألنثى التي جتري 

(١) كنز العامل ج:٥ ص:١٢٨ رقم: ٢٦٤٤. 
(٢) تيسري الوصول ج:٣ ص:٥٧. 
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وتسعى، ومنه قوله تعاىل: ﴿إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية﴾(١). وقد شاع إطالقها 
عىل الفتية من النساء بلحاظ شدة جرهيا أو نحو ذلك حتى عدت من معانيها لغة، كام 

يف لسان العرب والقاموس.
وكذلـك شـاع اسـتعامهلا أيضـاً يف مطلق األنثـى من اإلنسـان، كـام يظهر من 
النصوص الكثرية، ومنها حديثا السكوين وزينب املتقدمان، ويقتضيه املقام، فإنه بعد 
أن تضمـن صدر الصحيح بيان حكم بول الصبي نبّه يف ذيله هذا إىل إلغاء خصوصية 
الصبـي، وأن احلكم يعمّ الذكر واألنثى، أو أن الصبي قد اسـتعمل فيه بمعنى اجلنس 
األعم منهام، فهو أشـبه باملفرس للصدر. ونكتة العدول عن الصبي للغالم هو وروده 

للتفسري، املناسب لتبديل اللفظ. 
عـىل أن مـا ذكرهP يف معنى احلديـث إن أراد به بيان مسـاواة الغالم الكبري 
للجارية الكبرية يف لزوم الغسـل من بوهلام، فال مناسـبة بينه وبني الصدر. وإن أراد به 
بيان مسـاواة الغالم بعد األكل للجارية الكبرية فهو أبعد، بل األنسـب بيان مسـاواة 

الغالم بعد األكل للرجل. 
وإن أراد بـه بيان مسـاواة الغالم بعـد األكل للجارية بعـد األكل فاحلديث ال 

يستويف األقسام، حيث تبقى اجلارية قبل األكل مسكوتاً عنها. 
وإن أراد بـه بيان مسـاواة الغالم بعد األكل للجارية مطلقـاً قبل األكل وبعده 

فهو ال يناسب وحدة السياق بني العنوانني. 
مـع أن مقتىض األخريين اخلـروج يف اجلارية عن املعنى اللغـوي املتقدم، وهو 
. لوضوح  الفتية من النساء واستعامهلا يف األعم منها ومن الرضيعة بعد األكل أو مطلقاً
أن األكل جيتمـع مـع الرضـاع، وال يوجب دخوهلا يف املعنى املذكـور. ومن هنا يتعني 

محله عىل التساوي بيهام يف التفصيل املتقدم بتاممه.

(١) سورة احلاقة، اآلية:١١. 



٢٧٩ .................................................................... الكالم يف إحلاق األنثى بالذكر 

ومثله ما ذكره بعض مشـاخيناP من إمجال الصحيح، ألن اسـم اإلشارة كام 
يمكـن رجوعـه للحكم األول، وهو االكتفـاء بالصب مع عـدم األكل، يمكن عوده 

للثاين، وهو لزوم الغسل مع األكل. 
الندفاعه بأن مفاد هذه الفقرة ملا كان هو املساواة بني الغالم واجلارية، فاملتعني 
رجـوع اسـم اإلشـارة للتفصيل يف الغسـل والصب بـني األكل وعدمـه، ألنه احلكم 

الثابت للغالم، ال خلصوص أحد شقي التفصيل، لعدم حتقق املساواة بينهام معه.
بل ال جمال لرجوعه للشق األول، ألنه أبعد، ومع الدوران بينهام يتعني الرجوع 
للشـق األخري. لكنه مسـتلزم لعدم اسـتيفاء األقسـام لـو أريد به اجلاريـة بعد األكل، 
واخلروج عن وحدة السـياق بني العنوانني لو أريـد به اجلارية مطلقاً، نظري ما تقدم يف 

.Pمناقشة سيدنا املصنف
نعـم لـو كان التعبري هكـذا: «وكذلك اجلاريـة» فقد يتجه الـرتدد بني رجوعه 

للتفصيل بتاممه وخلصوص الشق األخري منه، دون خصوص الشق األول. 
وإن كان األظهـر حتـى مع ذلـك هو الرجـوع للتفصيل بتاممه، ألن املشـبه به 
عرفـاً هـو الصبي، وحكمه هو التفصيل بتاممه. بل لو فرض كون املشـبه به هو احلكم 
فالتفصيل هو احلكم املنظور باألصل، فينسـبق كونه هو املشـبه به، دون الشق األخري 

منه الذي من شؤونه وجزء منه.
ومنـه يظهـر ضعف مـا يف اجلواهر وعن بعض من سـبقه مـن تقريب رجوعه 
للشق األخري من التفصيلـ  خصوصاً بناء عىل جريان ذلك جمر القيد املتعقب جلمل 
متعـددةـ  بقرينة الشـهرة أو اإلمجـاع واألخبار املتقدمة. إذ فيـه أن ذلك كله ال ينهض 

باخلروج عام ذكرنا يف معنى الصحيح، كام يظهر مما سبق. 
ومـن هنـا كان الظاهـر جريـان التفصيـل يف األنثى كـام يظهر مـن الصدوق، 
وحكي عن رسالة والده، لتعبريمها بام يقارب عبارة الصحيح، كالرضوي. وإليه مال 
يف احلدائـق. بـل قد يظهر مـن الكليني، لذكـره الصحيح يف الباب املناسـب من دون 
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إشـارة ملا ينافيـه. ويف الذكر ـ بعـد أن ذكر امتياز بول الصبـي بكفاية الصب وعدم 
احلاجة للعرص ـ قال: «ويف بول الصبية قول باملساواة، والعرص أوىل».

بقـي يشء: وهـو أن السـيد الطباطبائـيP يف العروة الوثقـى بعد أن خص 
الصب بالصبي اشرتط فيه أن يرضع من مسلمة، فلو كان يرضع من كافرة أو خنزيرة 

وجب الغسل. 
وكأنه ألن املسـتفاد من موثق السـكوين املتقدم اعتبار طهارة اللبن يف سـقوط 
الغسـل. ويظهر ضعفـه مما تقدم من أن مفـاد املوثق طهارة البول تبعـاً لطهارة اللبن. 

وحيث ال جمال للعمل به يف ذلك ال جمال لالستدالل به عىل التفصيل املذكور. 
ومثله دعو انرصاف إطالق سقوط الغسل يف بول الصبي عام إذا كان يرتضع 
بلبن نجس، فريجع فيه إىل عموم وجوب الغسل من البول. الندفاعها بأن اإلنرصاف 
املذكور بدوي، بسـبب الغلبة، مـن دون أن يبتني عىل النكتة املذكورة، فال يعول عليه 

يف اخلروج عن اإلطالق.
(١) بال إشكال كام تضمنه موثق عامر املتقدم يف آخر املسألة التاسعة.

(٢) وجيـزي ملء اإلناء باملاء ثم إفراغه منه، كـام يف العروة الوثقى، وحكاه يف 
احلدائق عن مجع من األصحاب. واستشكل فيه يف اجلواهر بأنه خالف مقتىض موثق 

عامر املشار إليه آنفاً وكذا موثقه الثاين اآليت يف إناء اخلمر املتضمن للغسل والدلك.
لكن املوثق الثاين خمتص بمورده، حيث ال إشـكال يف االكتفاء بالصب يف غري 

اخلمر إذا مل يكن للقذر كثافة ومتاسك، كام يشهد به املوثق األول. 

(مسـألة١٢): يتحقق غسـل اإلنـاء بالقليل بأن يصـب فيه يشء من 
املـاء(١)، ثـم يدار فيه(٢) إىل أن يسـتوعب متام أجزائه ثم يـراق، فإذا فعل 

ذلك به ثالث مرات فقد غسل ثالث مرات وطهر.
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وأمـا التحريك الذي تضمنـه املوثق األول فاملناسـبات االرتكازية قاضية بأن 
الغرض منه إيصال املاء جلميع مواضع النجاسة، وأن املطهر هو ذلك بأي وجه اتفق، 
ولـذا ال يظـن به وال بغـريه التوقف يف االجتـزاء بصب املاء عىل املوضـع النجس من 

اإلناء ابتداء بحيث يصل له املاء بالصب رأساً ال بالتحريك بعده. 
ودعـو توقف الغسـل عىل جريان املاء عىل املوضـع النجس، وهو ال يتحقق 
مع ملء اإلناء باملاء. مدفوعة بأن الغسل ال يتقوم بجريان املاء، بل البد فيه من الدلك 

ونحوه، كام تقدم توضيحه يف املسألة األوىل.    
(١) كام يف الرشايع والنافع والقواعد وأطعمة النهاية واملهذب وكشف الرموز 
والتنقيح. بل هو ظاهر اخلالف ومن تبعه ممن مل يستثنه من عموم وجوب غسل اإلناء 
. ملوثـق عامر عن أيب عبد اهللاA: «وقال يف قـدح أو إناء يرشب فيه اخلمر قال:  ثالثـاً
. وسـئل: أجيزيه أن يصـب فيه املـاء؟ قال: ال جيزيـه حتى يدلكـه بيده،  تغسـله ثالثـاً
ويغسـله ثـالث مرات»(١). وألجلـه ترفع اليد عن ظاهر موثقـه اآلخر عنهA: «يف 
اإلناء يرشب منه النبيذ. فقال: يغسـله سـبع مرات. وكذلـك الكلب»(٢) فيحمل عىل 

االستحباب. 
ومنه يظهر ضعف القول بوجوب السـبع، كام يف املقنعة واملبسـوط واملراسـم 
والوسـيلة والذكـر والـدروس وجامع املقاصد وطهـارة النهاية وعـن غريها، ويف 

جامع املقاصد والروض أنه املشهور. 
وما يف جامع املقاصد من ترجيح حديث السـبع عىل حديث الثالث بالشـهرة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب النجاسات حديث:١.  
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧. باب:٣٠ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.   

(مسـألة١٣): يسـتحب يف تطهري أواين اخلمر الغسل سبعاً، وإن كان 
األقو أهنا كسائر األواين يف كفاية الثالث(١).
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كام تر، ألن الشهرة املرجحة هي شهرة الرواية، دون شهرة الفتو لو متت يف املقام. 
عـىل أن الرتجيـح فرع اسـتحكام التعارض، وال جمال لـه يف املقام بعـد امكان اجلمع 

باحلمل عىل االستحباب. 
ومثلـه مـا يف احلدائق مـن اجلمع بينهـام باحلمل عـىل اختـالف األواين يف قلع 
النجاسـة، فمنهـا ما تقلع النجاسـة عنه بالثـالث، ومنها ما ال تقلع النجاسـة عنه إال 
بالسـبع. فإنه حتكم ال شاهد عيه وال ضابط له، والسيام مع عدم التقارب بني الثالث 
والسـبع، حيث يقطع بوجود الواسـطة بينهام يف األواين. بـل ال ينبغي التأمل يف لزوم 
زوال عني النجاسـة قبل الغسـل أو بعد الغسـلة األوىل، وأن لزوم مـا زاد عليها تعبد 

حمض، ال من أجل زوال عني النجاسة.
هذا وقيل باالكتفاء باملرة، كام يف املعترب واملختلف والتذكرة واملنتهى واإلرشاد 
والروض وغريها. لضعف نصوص التعدد، أو حلملها عىل الغالب من توقف اإلنقاء 
عىل الثالث، كام يف املنتهى. وإلطالق ما دل عىل جواز استعامل إناء اخلمر بعد غسله، 
كصحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سألته عن الرشب يف اإلناء يرشب فيه اخلمر 

قدحاً عيدان أو باطية. قال: إذا غسله فال بأس»(١) ونحوه غريه. 
وفيـه: أن نصوص التعدد من املوثق الذي هو حجة عىل التحقيق. ومحلها عىل 
الغالب من توقف اإلنقاء عىل الثالث ال شاهد له. بل تقدم لزوم زوال عني النجاسة 

بالغسلة األوىل أو قبلها.
وحينئذ خيرج هبذه النصوص عن إطالقات الغسـل املشـار إليها، فتحمل عىل 
الغسـل املطهر، وهو أقرب عرفاً من محل نصوص التعدد عىل االسـتحباب. والسيام 
مع قرب ورودها لبيان عدم مانعية اسـتعامل اإلناء يف اخلمر من اسـتعامله يف غريه ولو 

لتوهم عدم قابليته للتطهري.
هـذا وقد تقدم يف موثق عامر اعتبار الغسـل والدلك، وعدم االكتفاء بالصب، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٠ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٥.   
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وهو الذي تقتضيه القاعدة املتقدمة يف املسـألة األوىل لو كان للخمر أثر عرفاً ال يزول 
إال بذلـك. أمـا لـو مل يكن له أثر معتـد به فالالزم اخلـروج به عن ما تقتضيـه القاعدة 
املتقدمة هناك من االكتفاء فيه بوصول املاء، وقد سبق أنه ال مانع من اخلروج عنها لو 

دل الدليل عليه باخلصوص. 
اللهـم إال أن حيمـل املوثـق عىل مثـل األواين اخلزفيـة التي ينفذ فيهـا اخلمر يف 
اجلملة وحتتاج إزالته إىل كلفة ومؤنة، دون مثل األواين الزجاجية واملعدنية، كام يناسبه 

. إمهال األصحاب لذلك، وعدم تنبيهم خلروجه عن القاعدة. فتأمل جيداً
(١) بال إشـكال ظاهر، لوضوح ارتكاز أن النجس ال يكون مطهراً، ألن فاقد 
الـيشء ال يعطيـه، وملا يظهـر من النصوص الكثـرية املتضمنة إلراقة املـاء النجس من 
عـدم االنتفـاع به يف التطهـري. بل األمر أوضح من ذلك. ولذا اسـتدل غري واحد عىل 
طهارة ماء الغسـالة ـ خروجاً عن عموم انفعال املاء القليل بمالقاة النجاسـة ـ بأنه لو 
كان نجسـاً المتنـع التطهري باملاء القليـل، غفلة عن أن املعتـرب يف مطهرية املاء طهارته 
يف نفسـه يف رتبة سـابقة عىل التطهري به، فال ينايف نجاسـته بسـبب التطهري به ويف رتبة 

متأخرة عنه.
وباجلملة: وضوح ذلك يغني عن إطالة الكالم يف االستدالل عليه.

(٢) كام تقدم يف املسألة الثامنة.
(٣) لظهور أن دليل مطهرية املاء منرصف إىل ما حيصل به التنظيف من النجاسة 
عرفـاً، وال يكـون إال بزوال العني. وهو املنرصف من إطالق الغسـل. بل هو الظاهر 
من إضافة الغسـل للنجاسـة يف مثل قولهA: «اغسـل ثوبك من أبوال ما ال يؤكل 

قبـل  طهارتـه  التطهـري  يف  املسـتعمل  املـاء  يف  يعتـرب  (مسـألة١٤): 
االستعامل(١)، كالرتاب يف الولوغ(٢). 

دون  النجاسـة(٣)،  عـني  زوال  التطهـري  يف  يعتـرب  (مسـألة١٥): 
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حلمه»(١). وقولهA: «يسـتنجي ويغسـل ما ظهر منه عىل الـرشج...»(٢)، وغريمها، 
حيث يتضمن الغسل معنى اإلزالة.

ومنـه يظهـر عموم احلكـم للمتنجس باملتنجـس، فيجب زوال عـني املتنجس 
املنجس إذا مل يطهر بالغسل تبعاً، كالدبس والصبغ املتنجسني.

(١) كـام رصح بـه غري واحد قـال يف املعترب: «ويكفي يف طهارة حمل النجاسـة 
زوال عينها وإن بقي لوهنا أو رحيها، ألهنام عرضان ال حيمالن النجاسـة. وعليه إمجاع 

العلامء. وألن إزالة الرائحة واألثر يتعذر أو يشق، فيسقط اعتباره دفعاً للحرج». 
ويرجـع األول إىل أن مقتـىض أدلـة التطهـري والغسـل زوال العني، كام سـبق، 

واعتبار ما زاد عليه خمالف لإلطالق. 
ودعو: أن بقاء العرض مسـتلزم لبقاء العني، السـتحالة انتقال العرض عن 

موضوعه. 
: ألن انتقال العرض عن موضوعـه وإن كان ممتنعاً، إال أنه يمكن  ممنوعـة أوالً
محـل املحـل للعـرض املامثل بتفاعل اجلسـمني، نظري محـل لون آخر باملجـاورة كام يف 

اخلضاب بعد بلوغه. 
: ألن األجـزاء الدقيقة التي يتوقف عليها انتقـال العرض قد ال تعد من  وثانيـاً
العني عرفاً، فال يكون بقاؤها منافياً لصدق الغسل واالنقاء ونحومها. وقد تقدم نظري 

ذلك يف املسألة الثامنة من الفصل الثاين من أحكام اخللوة. 
أمـا الثـاين فهو بظاهـره ال خيلو عن إشـكال. لوضوح عدم هنـوض دليل نفي 

العرس واحلرج ونحومها بإثبات حصول الطهارة. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب النجاسات حديث:١.

أوصافهـا(١)، كاللـون والريح، فإذا بقي واحد منهـام أو كالمها مل يقدح يف 
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إال أن يرجـع إىل أنـه لـو كان البناء عىل عـدم حصول التطهـري حينئذ مع كثرة 
االبتـالء بـه للزم احلـرج نوعاً من اعتبار التطهـري، وهو مما يعلم بعـدم ابتناء األحكام 

الرشعية عليه، وعدم رضا الشارع به. 
بـل اإلنصاف أنـه لو كان األمر كذلـك للزم اهلرج واملرج ولكثر السـؤال عنه 

وشاع بيان الشارع فيه، وحيث ال أثر لذلك علم عدم مانعيته من الطهارة. 
وكأنـه إىل هـذا إشـارة يف اجلواهـر بقولـه: «مؤيـداً بالعـرس واحلرج والسـرية 
والطريقة املسـتمرة. سـيام يف مثل األصباغ املتنجسـة ولو بالعرض من مبارشة الكفار 

وغريهم، حيث يكتفي سائر املسلمني بغسلها إذا أريد تطهريها من ذلك».
هذا مضافاً إىل ما ورد يف دم احليض، كمعترب عيل بن أيب محزة عن العبد الصالح: 
«سألته أم ولد ألبيه... قالت: أصاب ثويب دم احليض، فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: 
اصبغيه بمشـق حتى خيتلط ويذهب»(١) وغريه. مؤيداً أو معتضداً بصحيح ابن املغرية 
؟ قال: ال، حتى ينقى ماثمة. قلت:  عن أيب احلسنA: «قلت له: إن لالستنجاء حدّ
فإنـه ينقى ماثمة ويبقى الريح. قال: الريح ال ينظر إليها»(٢) بناء عىل ما هو الظاهر من 
عمومه أو اختصاصه باالستنجاء باملاء، وعىل عموم قوله: «الريح ال ينظر إليها» لغري 

موضع االستنجاء من موارد الغسل من النجاسة. 
وبمرسـل الفقيـه: «سـئل الرضـاA عـن الرجل يطـأ يف احلـامم، ويف رجله 
الشقاق، فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئ من القذر وقد غسله، 
كيـف يصنع بـه وبرجليه التـي وطئ هبـام، أجيزيه أن خيلـل أظفاره [بأظفـاره خ.ل]. 
. فقـال: ال يشء عليه مـن الريح  ويسـتنجي فيجـد الريـح من أظفـاره وال ير شـيئاً

والشقاق بعد غسله»(٣).
وأما خرب أيب يزيد عنهA: «أنه سـأله عن جلود الدارش يتخذ منها اخلفاف 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب النجاسات حديث:١، ٢، ٦.
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قـال: ال تصـل فيها، فإهنا تدبغ بخرء الـكالب»(١). فهوـ  مع ضعفهـ  أجنبي عام نحن 
فيه، لعدم التعرض فيه لبقاء أثر النجاسة من لون أو نحوه، وألن نجاسة اخلف ال متنع 

من الصالة فيه، ألنه مما ال تتم به الصالة. ومن ثم ال خمرج عام سبق. 
ومنه يظهر ضعف ما يف املنتهى من وجوب إزالة اللون إذا أمكن دون الرائحة. 
وما يظهر من هناية األحكام من وجوب ذلك حتى يف الرائحة إال أن حيمل عىل ما إذا 

رجع امكان اإلزالة إىل بقاء يشء من العني عرفاً، بحيث يتحلل ويزول بالغسل. 
لكن يف هناية األحكام: «ولو بقيت الرائحة واللون وعرس إزالتهام ففي الطهارة 

إشكال» إىل غري ذلك مما يظهر منه اخلروج عام سبق.
(١) أما مع الشك فاملتعني البناء عىل النجاسة استصحاباً هلا.

(٢) فإن نصوص التطهري باملاء القليل وإن وردت يف الثوب والبدن ونحومها، 
. والسـيام بمالحظة ما  دون األرض، إال أن الظاهـر إلغـاء خصوصيـة مواردها عرفاً
أرشنا إليه يف املسـألة السـابقة من محلها عىل ما يناسـب الغسل املنظف عرفاً، حيث ال 

يفرق يف ذلك بني املوارد.
(٣) ليتحقـق بذلـك انفصال ماء الغسـالة عـن املوضع النجس. بـل لو كانت 

األرض رخوة كفى يف انفصال ماء الغسالة رسوبه يف باطنها. 
ومـا يف العروة الوثقى من اإلشـكال يف صدق االنفصـال بذلك، يف غري حمله، 

 . خصوصاً بناء عىل ما سبق من محل أدلة التطهري عىل ما يناسب التنظيف عرفاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب النجاسات حديث:٥.     

حصول الطهارة مع العلم بزوال العني(١).
(مسـألة١٦): األرض الصلبـة أو املفروشـة باآلجـر أو الصخـر أو 
الزفـت ونحوها يمكن تطهريها باملاء القليل(٢) إذا جر عليها(٣). لكن 



٢٨٧ ...................................................................... يف اعتبار جريان ماء الغسالة 

نعم يتجه اإلشـكال فيام إذا مل يرسـب املاء يف باطن األرض بل بقي يف ظاهرها 
وصريها موحلة كاألرض الرتابية إذا صب عليها املاء فلم ينفذ فيها، بل صريَّ ظاهرها 

. طيناً ووحالً
(١) لتنجسه بامء الغسالة.

(٢) لإلطالق.
(٣) ألن املتيقـن من زوال االسـتقذار عرفـاً بانفصال ماء الغسـالة إنام هو مع 
املبـادرة لفصله بالنحو املتعارف يف التنظيف، وحيـث كانت أدلة التطهري حممولة عىل 
الغسـل بالنحو املوجب للتنظيف عرفاً أشـكل ثبوت اإلطالق هلـا بنحو يقتيض عدم 

اعتبار الفورية، سواءً يف ذلك أدلة الغسل أم العرص. 
وكـذا لو كان املنشـأ لوجوب العرص هو لـزوم انفصال ماء الغسـالة النجس، 
ألن املتيقن من طهارة املوضع بانفصال ماء الغسالة عنه ما إذا كان بالنحو املتعارف يف 

التنظيف. ومنه يظهر العموم لغري موارد العرص من موارد انفصال ماء الغسالة.
(٤) ملـا هـو املعلوم من غلبـة رسيان ماء الغسـالة للمواضـع املتصلة باملوضع 
النجـس يف البـدن والثيـاب وغريهـا، ونـدرة االقتصار فيه عـىل املوضـع النجس أو 

.(١) جممع الغسالة يبقى نجساً
(مسـألة١٧): ال يعتـرب التـوايل فيام يعترب فيـه تعدد الغسـل(٢)، فلو 
غسـل يف يوم مـرة ويف آخر أخر كفى ذلك. نعم األحـوط وجوباً املبادرة 

إىل العرص فيام يعرص(٣).
(مسـألة١٨): إذا جر ماء الغسالة من املوضع النجس إىل ما اتصل 
بـه مـن املواضع الطاهرة مل يتنجس، فال حيتـاج إىل تطهري(٤)، من غري فرق 
بني البدن والثوب وغريمها من املتنجسات، واملاء املنفصل من اجلسم حمكوم 
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تعـذر ذلك، مع ما هو املعلوم من السـرية ـ تبعاً للمرتكـزات الرشعية، بل العرفية يف 
التنظيفـ  من عدم نجاسة تلك املواضع وعدم وجوب تطهريها بسبب ذلك من دون 

فرق يف ذلك بني غسالة الغسلة املتعقبة بطهارة املحل وغريها. 
وما يظهر من بعض مشـاخيناP من نجاسـة مالقي األوىل دون الثانية حتى 

عىل القول بنجاستها. غري ظاهر الوجه بعد مالحظة السرية واملرتكزات. 
نعـم البـد من اتصـال املواضـع بعضها ببعض، بحيـث يكون االنتقـال بنحو 

السيالن واجلريان، ال بنحو الطفرة، خلروجه عن املتيقن من السرية واملرتكزات. 
بل ال يبعد االقتصار يف التعدي إليه من املواضع القريبة دون املواضع البعيدة، 

خلروجها أيضاً عن املتيقن منهام. 
كـام أنه البد من انفصال ماء الغسـالة بالنحو املتعـارف. فلو كان قليالً فنفذ يف 

املواضع الطاهرة ومل ينفصل عنها تنجست.
خالفاً ملا عن الربهان القاطع من اجلزم بالطهارة تبعاً، ألجل احلرج، نظري البلة 

املتخلفة يف املوضع النجس بعد انفصال ماء الغسالة. 
لكن احلرج االتفاقي النادر لو تم ال يوجب احلكم بالطهارة كام تقدم غري مرة، 
واحلرج النوعي املوجب للهرج واملرج وكثرة السـؤال وانكشـاف احلال غري حاصل، 
كام ذكر ذلك سيدنا املصنفP. ومنه يظهر الفرق بني البلل املذكور والبلل املتخلف 

بعد انفصال ماء الغسالة بالنحو املتعارف. 
بـل البد من كثرة املاء املنفصل، بحيث يعد غسـالة لتامم املوضع الذي أصابه، 
وال يكفـي انفصال القليل بحيث، حيمل املوضع املجاور أكثر ماء الغسـالة. كل ذلك 

لالقتصار عىل املتيقن من السرية واملرتكزات.
(١) كام هو احلال يف ماء الغسالة يف سائر املوارد. وجمرد عدم تنجيسه للموضع 

بالنجاسة(١).
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الطاهر الذي مرّ عليه ال يستلزم طهارته.
(١) إلطـالق أدلة غسـل اإلناء وتطهريه. واختصاص موثـق عامر باإلناء غري 
املثبت الذي يمكن أن حيرك فيه املاء. غري مهمّ بعد ما سبق يف املسألة الثانية عرشة من 

إلغاء خصوصية التحريك، وأن املقصود إيصال املاء بأي وجه اتفق.
(٢) الظاهر أن املراد باإلدارة صب املاء مستديراً بنحو يستوعب مجيع األجزاء، 
ال إدارة املـاء بعـد صبـه. إذ إدارته بعد صبـه بتحريك اإلناء متعـذرة بعد فرض كون 
. وإدارته باآللة موجب لنجاسـة اآللة وتنجيسـها للـامء واإلناء، وال دليل  اإلناء مثبتاً

عىل العفو عنه بحيث يبقى املاء صاحلاً للتطهري. 
وال جمال لقياسها بآلة إخراج املاء التي يأيت العفو عنها، لالضطرار آللة اإلخراج 
املسـتلزم للعلم بالعفـو عنها، بخالف املقام، إلمكان صب املاء بنحو االسـتدارة. بل 

لعله املتعارف يف تطهريها، ألنه األيرس.
وحينئذ يشـكل لـزوم التثليث يف املقـام، ألن موثق عامر املتضمـن للتثليث يف 
اإلنـاء خمتص بصـورة مـا إذا كان اسـتيعاب املاء لتامم سـطح اإلناء بتحريـك اإلناء، 
املوجب لكون التطهري بامء الغسالة املتنجس بصبه يف اإلناء، حيث يناسب ذلك احتياج 

التطهري للعناية بتكرار الغسل وجتديده حتى ختف نجاسته ويقو عىل التطهري.
وال جمـال للتعـدي منه ملثـل املقام، حيث ال يعـود املاء املصبـوب لتطهري باقي 
سطوح اإلناء، بل يطهر كل منها بامء جديد طاهر، كام هو احلال يف سائر موارد التطهري 
بصب املاء عىل اجلسـم وإجرائه عليه. نعم قد يتجه احلاجة للتعدد يف قعر اإلناء الذي 

جيتمع فيه ماء الغسالة. فالحظ.

(مسـألة١٩): األواين الكبـرية املثبتة يمكن تطهريهـا بالقليل(١)، بأن 
يصب املاء فيها ويدار حتى يسـتوعب مجيع أجزائها(٢)، ثم خيرج حينئذٍ ماء 
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(١) كسحبه بخرق متتصه.
(٢) نظري ما تقدم يف املسألة السابعة عرشة من املبادرة للعرص.

(٣) فإن املاء املذكور وإن كان نجسـاً ومقتىض القاعدة تنجيسه للامء الذي يقع 
عليـه ولإلنـاء الذي هو فيه كام يأيت يف آلة اإلخـراج. إال أنه لو ال العفو عن ذلك يلزم 
تعـذر تطهري األواين املذكـورة غالباً بالقليل، لغلبة حصـول التقاطر املذكور، وحيث 
ال إشـكال يف إمكان تطهريها بالقليل الذي مل يكن التطهري بغريه ميسـوراً يف العصور 

السابقة يتعني البناء عىل العفو عن ذلك.
(٤) كام يف الروضة وعن مجاعة. عمالً بمقتىض القاعدة، لنجاسة اآللة املذكورة 

 . بمالقاة املاء املقتضية لتنجيسها للامء ولإلناء بعودها إليه ثانياً
ودعـو: عـدم تنجـس املغسـول بامء غسـالته أو بام تنجـس هبا. إنـام تتم قبل 
انفصال ماء الغسـالة فراراً من تعذر التطهري لوال ذلك، أما بعد انفصال ماء الغسـالة 

واملتنجس به فلالزم البناء عىل تنجسه عمالً بمقتىض القاعدة. 
ومثلهـا دعـو: أن مقتـىض إطـالق املوثـق العفـو عـن النجاسـة املذكـورة. 
الندفاعهـا بعدم سـوق املوثق لذلـك ـ كام يف اجلواهـر ـ ألنه بصدد لـزوم التفريع يف 
نفسـه من دون نظر لكونه باآللة، ليلزم العفو عن نجاسـة آلة التفريغ. ولذا ال إشكال 
يف عـدم العفو عن نجاسـتها لو اسـتندت ألمر آخـر غري التفريغ. كام ال جمال لقياسـه 
بتقاطـر ماء الغسـالة عند اإلخراج الذي سـبق العفو عنه. للفـرق بتعذر التطهري لوال 
العفـو هناك، وال يتعذر التطهري لوال العفو هنـا، غايته أنه حيتاج إىل عناية وكلفة، وال 

الغسـالة املجتمع يف وسـطها بنزح أو غريه(١)، واألحوط وجوباً املبادرة إىل 
إخراجه(٢)، وال يقدح الفصل بني الغسـالت، وال تقاطر ماء الغسـالة حني 
اإلخـراج عىل املاء املجتمع نفسـه(٣)، واألحوط وجوبـاً تطهري آلة اإلخراج 

كل مرة(٤).
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دليل عىل سقوطها. 
نعـم لو ورد دليل خاص يف تطهري األواين املثبتة بالقليل فقد يكون السـكوت 
فيه عن التنبيه للعناية املذكورة شاهداً بعدم لزومها، وبالعفو عن هذه النجاسة. إال أن 
الدليل مل يرد فيه، بل يف األواين الصغرية التي حيرك املاء فيها ويفرغ منها بال حاجة إىل 

آلة غالباً، وال جمال الستفادة العفو منه يف املقام. 
هـذا وقـد يدعى غفلـة العرف عـن تطهري اآللـة، خصوصاً باإلضافـة إىل ماء 
الغسـالة الواحـدة لو أحتيج إلعادة اآللة لتفريغه. ولعله لـذا رصح يف العروة الوثقى 

وحمكي نجاة العباد بالعفو يف املقام. 
لكن يف بلوغه حداً يصلح لالسـتدالل واخلروج عن مقتىض القاعدة إشكال، 
خصوصاً بعد عدم شـيوع االبتالء سـابقاً بتطهري األواين املذكورة، بحيث يعلم كيفية 
التطهري منها من السرية. وإن كان من القريب جداً االستغناء عن التطهري إلعادة اآللة 

. فالحظ. ملاء الغسلة الواحدة ملناسبته للمرتكزات املترشعية والعرفية جداً
(١) لعـدم مانعيتهـا مـن صـدق الغسـل، والسـيام مع شـيوع االبتـالء هبا يف 
املتنجسـات، فلـو كان البناء عـىل مانعيتها للزم اهلـرج واملرج ولكثر السـؤال والبيان 

بنحو يظهر احلال.
(٢) أما إذا دخلت يف عمقها ففي امكان تطهريها كالم تقدم يف املسألة األوىل.

(مسـألة٢٠): الدسـومة التـي يف اللحـم أو اليـد ال متنـع مـن تطهري 
، ولكنها حينئذ ال تكون  املحـل(١)، إال إذا بلغـت حداً تكون جرماً حائـالً

دسومة بل شيئاً آخر.
(مسـألة٢١): إذا تنجـس اللحـم أو األرز أو املـاش أو نحوهـا، ومل 
تدخل النجاسـة يف عمقها(٢)، يمكن تطهريها بوضعها يف طشـت وصب 
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(١) وال هيم اتصال بعض أجزائها ببعض حال الغسـل ونجاسـة ماء الغسـالة 
حينئذ، لوحدة الغسـل عرفاً، بحيث يكون ماء الغسـالة غسالة للكل ومالقاة بعضها 

لبعض، كمالقاة بعض أجزاء الثوب لبعض عند مجعه يف اإلناء حني الغسل.
(٢) إذا كانـت نجاسـتها بغري البـول، أما إذا كانت نجاسـتها بالبول فالبد من 
مرة ثانية، نظري ما يأيت يف الثوب، بناء عىل ما سـبق يف املسـألة الرابعة من عموم لزوم 

التطهري من البول مرتني جلميع املتنجسات وعدم اختصاصه بالثوب والبدن.
(٣) فإنه وإن كان ينجس بامء الغسالة ـ بناء عىل ما سبق من نجاسة مائها ـ إال 
أن منرصف دليل غسـل اإلناء ثالثاً عند تطهريه ما إذا كان نجسـاً بنفسـه، دون ما إذا 
كان نجساً تبعاً للغسل فيه، بل يكفي غسله مع ما غسل فيه كسائر آالت الغسل، نظري 
اليد التي يغسـل هبا الثـوب أو يدلك هبا البدن عند تطهـريه، لغفلة العرف عن تطهري 

اآلالت مع كثرة االبتالء به. 
والسـيام مع ما يف صحيح حممد بن مسـلم املتقدم يف املسألة العارشة من األمر 
بغسـل الثـوب الـذي يصيبه البول مرتـني إذا كان يف املركن، مـن دون تنبيه إىل تطهري 
املركن، خصوصاً بني املرتني، حيث يتوقف عليه تطهري الثوب فيه بالغسـلة الثانية لو 

 . . لقوة ظهوره حينئذ يف طهارة املركن تبعاً مل يطهر بغسله يف األوىل تبعاً
وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP من اختصاص الصحيح باملركن، وليس هو 
من األواين، ألن األواين هي الظروف املعدة لألكل والرشب، وليس كل ظرف إناء. 
: أن املركـن هـو اإلجانـة، وهي مـن األواين، حيث قـد يعجن فيها  ففيـه أوالً

ويؤكل.
: أن املناسـبات االرتكازيـة قاضية بأن حكم اإلنـاء يف التطهري جيري يف  وثانيـاً

املـاء عليهـا(١) عىل نحو يسـتويل عليها، ثم يراق املاء ويفرغ الطشـت مرة 
(٣). وكـذا إذا أريد تطهري  واحـدة(٢) فيطهر النجس، وكذا الطشـت تبعاً



٢٩٣ .................................. حكم من رأ بعض الطني أو الصابون يف ثوبه النجس بعد غسله

كل مـا كان هبيئتـه بحيـث جيتمع فيه املـاء عند التطهري،كـام تقدم يف املسـألتني الرابعة 
والعارشة.

(١) لعني ما سبق.
(٢) كام تضمنه صحيح حممد بن مسلم.

(٣) أما تطهريه بني الغسـلتني فاالحتياط فيه ضعيف جداً لقوة ظهور صحيح 
حممد بن مسلم يف عدم احلاجة لتطهريه لعدم التنبيه فيه لذلك، مع أنه لو وجب تطهريه 
لتَوقفَ عليه تطهري الثوب الذي ورد الصحيح لبيانه، فعدم التنبيه فيه له كالرصيح يف 

عدمه.
(٤) ألن وصول املاء ألعامقه ال يقتيض استيالء املاء عىل مجيع مواضع النجاسة 
بعـد كـون املتنجس هو احلليـب املنجمد بتاممه ال ببعض سـطوحه، غايـة األمر نفوذ 

الرطوبة غري املرسية، أو صريورة املاء مضافاً باختالطه بأجزاء احلليب الدقيقة. 
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من أن ذلك غسل له، وغسل كل يشء بحسبه. 
فهو كام تر، لعدم حتقق الغسـل يف املقام بعدما سـبق من عدم اسـتيالء املاء بوصف 

الثوب، فإنه يف يوضع يف الطشـت، ويصب املاء عليه، ثم يعرص ويفرغ املاء 
(١). وإذا كانت النجاسـة  مرة واحدة، فيطهر ذلك الثوب والطشـت أيضاً
حمتاجة إىل التعددـ  كالبولـ  كفى الغسل مرة أخر عىل النحو املذكور(٢). 

. واألحوط استحباباً تطهري اإلناء بعد ذلك(٣) ثالثاً
(مسألة٢٢): احلليب النجس ال يمكن تطهريه وإن صنع جبناً ووضع 

الكثري حتى وصل املاء إىل أعامقه(٤).
(مسـألة٢٣): إذا غسـل ثوبه النجس ثم رأ بعد ذلك فيه شـيئاً من 
الطـني أو دقائـق األشـنان أو الصابون الـذي كان متنجسـاً ال يرض ذلك يف 
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اإلطالق عىل متام أجزاء النجس. ويأيت نظري ذلك يف املسألة اخلامسة والعرشين.
(١) إال إذا كان الطـني أو نحـوه الصقاً بموضع من الثـوب، بحيث يمنع من 
وصـول املـاء املطلق إليـه، فيتعني حينئـذ بقاء املوضع املذكور نجسـاً مـع طهارة بقية 

مواضع الثوب التي وصل إليها املاء.
(٢) إذا كان لـه متاسـك بحيـث يسـتويل عليه املاء ويغسـله، أمـا إذا كان مائعاً 
بحيـث ال يسـتوىل عليـه املاء املطلق فيتعني نجاسـته ونجاسـة ما يتصل بـه من أجزاء 

الثوب.
(٣) بنـاءً عـىل مـا تقدم منهP يف املسـألة األوىل مـن إمكان تطهـري الباطن. 

وتقدم منّا الكالم فيه.
(٤) يعني املحكوم بنجاسته. وجتري األحكام اآلتية يف كل من حيتمل مالقاهتا 

عنده للنجاسة مع الرطوبة.
(٥) ألصالة الطهارة، بل اسـتصحاهبا. وجمرد صريورته عند الكافر ال يقتيض 
رفع اليد عن األصل املذكور واخلروج عن إطالق دليله. والسيام مع ما ورد من عدم 

وجوب غسل الثوب الذي يستعريه الكافر(١). 
نعـم قـد يسـتفاد ممـا تضمـن األمـر بغسـل الثـوب إذا كان عند مـن يتعرض 

للنجاسة(٢) املحمول عىل االستحباب عموم االستحباب لغري الثوب، كام يف املقام.

(١) ، (٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٣، ٧٤ من أبواب النجاسات.

طهـارة الثـوب(١)، بـل  حيكم أيضـاً بطهارة ظاهـر الطني أو األشـنان أو 
الصابون(٢) الذي رآه بل باطنه(٣) إذا نفذ فيه املاء عىل الوجه املعترب.

(مسـألة٢٤): احليل الذي يصوغها الكافـر(٤) إذا مل يعلم مالقاته هلا 
مع الرطوبة حيكم بطهارهتا(٥). وإن علم ذلك جيب غسلها ويطهر ظاهرها 
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(١) هـذا إنـام يتم إذا علم بمالقاته برطوبة جلميع سـطوحها الظاهر والباطنة، 
بحيـث تنجـس بتاممها، وهو كاملتعـذر. نعم لو قيل بكفاية ذوبـان الفلزات يف رسيان 
النجاسـة فيهـا يتعني نجاسـتها بتاممها فيام إذا القت النجاسـة حـال ذوباهنا، كالدهن 
السـائل لو تنجس ثم مجد. لكن تقدم منهP ومنا يف املسـألة التاسـعة عرشة يف أول 

الفصل الثاين يف كيفية رساية النجاسة املنع من رسيان النجاسة فيها بذوباهنا. 
وحينئذ تكون مالقاهتا للنجاسة برطوبة قبل التذويب أو حاله موجبة لنجاسة 
بعـض سـطوحها املردد بـني الظاهر والباطن، فيرتتـب أثر نجاسـتها يف اجلملة، دون 
نجاسـة خصـوص الظاهر، فضالً عن الباطن معه، بل حيكـم مالقي الظاهر بالطهارة 
كسـائر أفراد مالقـي بعض أطراف الشـبهة املحصـورة، بل غري املحصـورة، خلروج 

. نجاسة الباطن عن االبتالء غالباً
(٢) يظهر اإلشكال فيه مما سبق. نعم يتجه ذلك لو فرض نجاستها بتاممها كام 
هو احلال يف نجاسة الدهن أو الشمع الذائب لو انجمد. الستصحاب نجاسة السطح 
، للعلم بنجاسـته سـابقاً، والشـك يف تطهريه، بسـبب تردده بني السـطح  الظاهر فعالً

األول الذي طهر والسطح الباطن الذي مل يطهر. 
نظري ما لو ابتيل الرجل بامرأة مرددة بني زوجته ومطلقته، أو بامرأة مرددة بني 
زوجتـه واألجنبية عنه، حيث جيري يف حقه اسـتصحاب زوجية األوىل وعدم زوجية 

الثانية. 
وأمـا اإلشـكال فيه تـارة: بأنه من اسـتصحاب الفرد املردد بـني مقطوع البقاء 
ومقطـوع االرتفـاع. وأخر: بـأن احتامل انطباق السـطح الظاهر فعالً عىل السـطح 
الظاهر سابقاً املعلوم الطهارة مساوق الحتامل كون رفع اليد عن اليقني بالنجاسة فيه 

ويبقى باطنها عىل النجاسة(١)، وإذا استعملت مدة وشك يف ظهور الباطن 
وجب تطهريه(٢).
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باليقني بالطهارة ال بالشـك فيها، فيكون التمسـك فيه بعموم دليل االستصحاب من 
التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية.

فهو كام تر، إلندفاع األول بأن املستصحب نجاسته ليس هو أحد السطحني 
عـىل تـردده، مـع كون األثـر لـكل منهام بعينـه، واالسـتصحاب للمـردد بينهـام، بل 
املسـتصحب نجاسـته هو السـطح الظاهر فعالً املردد واقعاً بينهام، من دون أن يكون 
لـرتدده أثـر يف مقـام العمـل، وإنام متـام األثر لـه بعينه، ألنـه هو الـذي يالقى وحيكم 

بنجاسة مالقيه. 
واندفاع الثاين بأن احتامل كون السـطح الظاهر فعالً هو السـطح الظاهر سابقاً 
املعلوم الطهارة ال يستلزم احتامل كونه معلوم الطهارة، بل هو بواقعه اخلارجي الذي 
هو موضوع األثر مشكوك الطهارة قطعاً، فال جيوز رفع اليد عن اليقني بالنجاسة فيه، 
ألنه رفع اليد عن اليقني بالشك ال غري. ومن ثم ال إشكال يف جريان االستصحاب.

(١) لعدم اسـتيالء املاء عىل مجيع أجزائه النجسة مهام دقت، وإنام يتم ذلك فيام 
إذا مل يكن النجس هو األجزاء الصغرية بتاممها بل بسطوحها الظاهرة ال غري، كحبات 
الرمل، حيث يمكن اسـتيالء املاء عليها حينئذ وتطهر وقد تقدم نظري ذلك يف املسـألة 

الثانية والعرشين.
(٢) بأن ال يبقى هلا وجود عريف يكون موضوعاً للنجاسـة، لغلبة ما تسـتهلك 
فيـه عليها، بحيث ينفرد عنوانه بالصـدق عىل املجموع، وال يصدق معه عنواهنا حتى 

بنحو االشرتاك واالمتزاج.

(مسـألة٢٥): الدهـن املتنجـس ال يمكـن تطهـريه بجعلـه يف الكـر 
احلـار ومزجـه به(١)، وكذلك سـائر املائعات املتنجسـة فإهنـا ال تطهر إال 

باالستهالك(٢).
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(١) يعنـي مـرة واحدة، وال حيتاج للتعدد، لعدم كونـه إناء وال ملحقا به لعدم 
جتمع ماء الغسالة فيه، بل يف خارجه.

(٢) فلـو فـرض امتصـاص الرتاب والرماد لـه كفى إخراجهـام وال حاجة إىل 
غسل يشء.

(٣) بنـاءً عـىل مـا سـبق من عمـوم وجوب الغسـل مـن البول مرتـني جلميع 
املتنجسات، وعدم اختصاصه بالثوب والبدن.

(٤) كـام هو مقتىض إطالق أكثر الفتـاو واإلمجاع وإطالق النصوص اآلتية. 
لكن اقترص يف املقنعة والرشايع وحمكي التحرير عىل الرتاب. ويناسـبه االقتصار عليه 
يف حديـث أيب هريـرة عن النبـي8: «قـال: إذا وطئ أحدكم بنعلـه األذ فإن 

الرتاب له طهور»(١) ويف نبوي آخر: «إذا وطئ األذ بخفيه فطهورمها الرتاب»(٢). 
لكـن ال جمال للخروج هبام عام سـبق، املعتضد بإطـالق نبويني آخرين مرويني 
للعامـة(٣). ومن ثم قد ينهض ذلك قرينـة إلغاء خصوصية الرتاب يف كالمهم، وكون 

مرادهم مطلق األرض.
(٥) إمجاعـاً كـام يف جامع املقاصد، ويف املدارك وعـن الدالئل أنه مقطوع به يف 
كالم األصحاب، وزاد يف املدارك أن ظاهرهم االتفاق عليه. لكن يف اخلالف يف املسألة 

(١) ، (٢) التاج ج:١ ص:٩٠. 
(٣) صحيح ابن حبان ج:٤  ص:٢٥٠ حديث: ١٤٠٣. سنن البيهقي ج:٢ ص:٢٥٢ حديث:١٢٨٠.

(مسـألة٢٦): إذا تنجس التنور يمكن تطهريه بصب املاء من اإلبريق 
(٢) وإذا تنجـس بالبول وجب  عليـه(١) وجممع ماء الغسـالة يكون نجسـاً

تكرار الغسل مرتني(٣).
(الثاين) من املطهرات: األرض(٤)، فإهنا تطهر باطن القدم وما توقي 

به(٥)
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اخلامسة والثامنني بعد املائة من كتاب الطهارة: «إذا أصاب أسفل اخلف نجاسة فدلكه 
. وقال: عفي له  بـاألرض حتى زالت جتوز الصالة فيه عندنا. وبه قال الشـافعي قديامً
عن ذلك مع بقاء النجاسـة...دليلنا: أنا بينا فيام تقدم أن ما ال تتم الصالة فيه بانفراده 

جازت الصالة فيه وإن كانت فيه نجاسة، واخلف ال تتم الصالة فيه بانفراده». 
وظاهره بقاء النجاسة، وأن العفو عن الصالة يف اخلف ألنه مما ال تتم به الصالة. 
وما يف حاشـية املدارك للوحيد من التأمل يف الظهور املذكور واسـتظهار الغفلة منه يف 

االستدالل. غريب. 
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP يف تقريب الغفلة املذكـورة من أن العفو عام 
ال تتم به الصالة ال يناسـب القيود املذكورة يف كالمه، لعدم اختصاص العفو بصورة 
إصابـة اسـفل اخلـف، وال بزوال عـني النجاسـة. وال بصورة كـون اإلزالـة بالدلك 

باألرض. 
فهـو كام تر ألن اإلشـكال عليـه يف ذكر هذه القيـود أو محلها عىل عدم كوهنا 
احرتازية، أهون من رفع اليد عن ظهور كالمه يف بقاء النجاسة. والسيام بمالحظة ما 
حكاه عن الشـافعي. مؤيداً ذلك باقتصاره يف النهاية واملبسوط عىل العفو عن نجاسة 
مـا ال تتـم به الصـالة، من دون تعـرض ملطهريـة األرض. ومن ثم نسـب يف املفاتيح 
اخلـالف للخـالف، ورماه بالشـذوذ. اللهم إال أن يكـون مراد عدم تطهـريه بالدلك 

واملسح، وإن كان يطهر بامليش. 
هذا ويف املنتهى وعن التحرير اإلشـكال يف مطهرية األرض للقدم وأن املتيقن 
مطهريتهـا ملـا يتوقـى به، مع االعـرتاف يف األول بأنـه مقتىض صحيـح زرارة. كام قد 
يستفاد أيضاً من االقتصار عىل ما يتوقى به القدم يف املقنعة واملراسم والوسيلة وإشارة 

السبق من دون ذكر للقدم.
وكيـف كان فـال ينبغـي التأمـل يف مطهريـة األرض لباطـن القـدم. لصحيح 
 Aاحللبـي: «نزلنا يف مكان بيننا وبني املسـجد زقاق قـذر، فدخلت عىل أيب عبد اهللا
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فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا يف دار فالن، فقال: إن بينكم وبني املسجد زقاقاً قذراً، 
. فقال: ال بأس، إن األرض تطهر بعضها  أو قلنا له: إن بيننا وبني املسـجد زقاقاً قـذراً

. قلت: والرسقني الرطب أطأ عليه؟ فقال: ال يرضك مثله»(١).  بعضاً
ومعتـربه املروي يف مسـتطرفات الرسائر عنـهA: «قلت لـه: إن طريقي إىل 
املسـجد يف زقـاق يبال فيـه، فربام مررت فيـه وليس عيلّ حـذاء، فيلتصـق برجيل من 
نداوتـه. فقـال: أليس متيش بعد ذلك يف أرض يابسـة؟ قلت: بىل، فقـال: ال بأس، إن 
. قلت: فأطأ عـىل الروث الرطب. قال: ال بأس، أنا واهللا  األرض يطهـر بعضها بعضاً

ربام وطئت عليه ثم أصيل وال أغسله»(٢). 
ومعتـرب املعىل بن خنيس: «سـألت أبا عبد اهللاA عـن اخلنزير خيرج من املاء 
فيمـر عىل الطريق فيسـيل منه املـاء أمر عليه حافيـاً، فقال: أليـس وراءه يشء جاف؟ 

.(٣)« قلت: بىل، قال: ال بأس، إن األرض يطهر بعضها بعضاً
هـذا وقـد يسـتدل بنصوص أخر منهـا: موثق عـامر عنهA يف مجلة مسـائله 
لـه: «وعـن الرجل يتوضأ ويميش حافياً ورجله رطبة. قـال: إن كانت أرضكم مبلطة 
أجزأكـم املـيش عليها. وقـال: أما نحـن فيجوز لنـا ذلـك، ألن أرضنا مبلطـة، يعني 

مفروشة باحلىص»(٤). 
بنـاء عىل مـا هو الظاهر من أن منشـأ السـؤال عن امليش حافيـاً تنجس الرجل 
بمالقـاة األرض، وأن املـراد بإجزاء امليش عـىل األرض املبلطة اسـتمرار امليش عليها 

بعد تنجسها. 
نعم يشكل التقييد فيه بتبليط األرض، حيث ال قائل باعتبار ذلك يف مطهريتها، 
كام ال جمال حلمل النصوص السـابقة عليه، لعدم تبليط أرض الطريق أو ندرة تبليطه، 

وذلك قد يوجب إمجاله.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٩.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب النجاسات حديث:٣، ٨. 
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ومنهـا: صحيـح األحـول عنهA: «يف الرجـل يطأ عىل املوضـع الذي ليس 
. قال: ال بأس إذا كانت مخسـة عرش ذراعاً أو نحو  بنظيـف، ثـم يطأ بعده مكانـاً نظيفاً

ذلك»(١). 
وفيـه: أنه ال يظهر منه السـؤال عن طهارة الرجل بعد تنجسـها بوطء املوضع 
النجس، ليدل عىل طهارهتا بوطء املكان النظيف، وينفع فيام نحن فيه، بل السؤال عن 
تنجس املكان النظيف بمالقاة الرجل املتنجسـة سـابقاً، فاحلكم بعدم البأس إنام يدل 

عىل عدم تنجسه ال غري.
وال خيفى أن عدم تنجسـه ال يسـتلزم طهارة الرجل إال يف فرض كون املوضع 
النظيف رطباً مسـبوقاً بموضع جاف من األرض قد جفف الرجل وطهرها بمرورها 

عليه ومن الظاهر صعوبة محل الصحيح عىل ذلك، الحتياجه لعناية خاصة. 
ولعل األقرب محله عىل التنبيه جلفاف الرجل بسـبب امليش باملسـافة املذكورة، 

فهي ال تنجس املوضع النظيف وإن بقيت نجسة. 
ومنها: صحيح زرارة: «قلت أليب جعفرA: رجل وطأ عىل عذرة فسـاخت 
رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل جيب عليه غسـلها؟ فقال: ال يغسـلها إال أن 

يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصيل»(٢). 
وفيه: ان ظاهره عدم الفائدة من الغسل إال رفع االستقذار، وهو يناسب عدم 
تنجس الرجل بالعذرة، وإن لزم إزالتها عن الرجل ال غري، كام يناسـبه إطالق املسـح 

حتى يذهب األثر من دون تقييد باألرض.
نعـم حيث ال جمـال للبناء عىل ذلك فقد يلزم محله عىل جمرد عدم تعني الغسـل 
وإن كان مرشوعـاً للتطهـري، مع تقييد املسـح باألرض من أجل مطهريتها، فيناسـب 

املدعى. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب النجاسات حديث:٤١، ٧. 
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إال أن اإلشـكال يف كون احلمل املذكور مقتىض الظهور الثانوي الذي يقتضيه 
اجلمـع العـريف، ليكـون دليالً يف املقـام، بل لعله من بـاب التأويل الـذي هو أوىل من 
الطـرح، من دون أن يكـون الصحيح حجة فيه، لينهض باالسـتدالل. غاية األمر أن 

يكون مؤيداً، من دون أن يبلغ مرتبة االستدالل.
ومنهـا: صحيحـه اآلخر عنهA: «قـال: جرت السـنة يف أثـر الغائط بثالثة 
أحجار أن يمسـح العجان وال يغسـله. وجيوز أن يمسـح رجليه وال يغسلهام»(١) بناء 
عـىل محل مسـح الرجلني فيه عىل املسـح باألحجـار، بقرينة ذكرها يف االسـتنجاء من 

الغائط.
: بأنه حيث مل يفرض فيه بدواً نجاسة باطن القدم فاملنرصف  ولكنه يشكل أوالً
منه إرادة مسح الرجلني مما يصيبهام من الغائط عند التخيل يف بعض احلاالت، والغالب 

إصابة أسفل الساق دون باطن القدم. 
: بـأن محـل مسـح الرجلني عـىل مسـحهام باألحجـار بقرينـة ذكرها يف  وثانيـاً
االستنجاء من الغائط قد يتجه لو محل ذكرها عىل التقييد. أما بعد البناء عىل عدم التقييد 

هبا، وأنه جيوز يف االستنجاء املسح بكل قالع للنجاسة فيشكل احلمل املذكور.
: بأن جمـرد عدم البناء عـىل مقتىض ظهـوره األويل ال يكفي يف محله عىل  وثالثـاً
مـا نحن فيه بنحو يصلح لالسـتدالل، نظري ما تقدم يف صحيحه األول. والسـيام مع 
امكان محله عىل املسـح يف الوضوء يف قبال قول العامة بوجوب غسـلهام فيه. فالعمدة 

يف املقام الصحاح الثالث األول.
هـذا ويف حديـث احللبـي عن أيب عبـد اهللاA: «يف الرجل يطـأ يف العذرة أو 
البـول، أيعيد الوضـوء؟ قالA: ال، ولكن يغسـل ما أصابـه»(٢) وظاهره انحصار 
تطهـري باطن القدم بالغسـل. لكن البد من رفع اليد عـن الظهور املذكور، ومحله عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣٠ من أبواب أحكام اخللوة حديث:٣. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٠ من أبواب النجاسات حديث:٢. 
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بيـان االكتفاء بالغسـل يف مقابل احلاجة معه للوضوء، مـن دون أن يتعني، مجعاً مع ما 
سبق.

وأما تطهريها ملا يوقي به القدم كالنعل وغريه فقد استدل عليه بأمور:
األول: إطالق حديث احللبي األول، لعدم التقييد فيه باحلفاء. 

وقد استشـكل فيه سـيدنا املصنفP بقرب إحتاده مع حديثه الثاين املرصح 
فيـه باحلفاء، وحكايتهام عـن واقعة واحدة، للتقارب بـني مضمونيهام، فيكون العمل 
عىل الثاين ال غري، ألن نسـبته لألول نسـبة املبني للمجمل، ال نسبة املتعارضني، لينظر 
يف الرتجيح بينهام، وال نسـبة املطلق للمقيد، ليتعني العمل عىل املطلق بعد عدم منافاة 

املقيد له، لكوهنام مثبتني. 
وما ذكره بعض مشـاخيناP من عدم اسـتبعاد تعدد الواقعة، غري ظاهر بعد 

مالحظة متن احلديثني وتقارب مضمونيهام. 
نعـم مـن الظاهـر أن ذلك ال يقتـيض احتاد احلديثـني، بل حكايتهـام عن واقعة 
واحـدة، فلو تم ذلك، وكان الثاين منهام هو املطابق للواقع، فإمهال احللبي يف احلديث 
األول التقييـد باحلفاء مع ابتنائه عىل العناية مناسـب لفهمـه إلغاء خصوصيته لصورة 

االنتعال ولبس اخلف. وإن كان يف بلوغ ذلك مرتبة االستدالل إشكال.
الثاين: إطالق صحيح األحول، لكن سبق اإلشكال يف هنوضه باالستدالل يف 

املقام، ليتمسك بإطالقه.
الثالث: املوثق عن حفص بن أيب عيسى: «قلت أليب عبد اهللاA: إن وطئت 
عـىل عـذرة بخفي، ومسـحته حتى مل أرَ فيه شـيئاً، مـا تقول يف الصالة فيـه؟ فقال: ال 

بأس»(١). 
وربـام حـاول بعضهم تقريـب اعتبار سـنده، ألن يف طريقه صفـوان بن حييى، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب النجاسات حديث:٦.  
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الذي هو من أصحاب اإلمجاع. 
لكنه يشكل بمنع الكرب، كام ذكرنا ذلك يف مباحث الكر من املياه. غاية األمر 
أن صفـوان ال يـروي إال عـن ثقة، وهو مل يرو عـن حفص املذكور بال واسـطة، وإنام 

رو هنا عن عبد اهللا بن بكري عنه، وذلك ال يشهد بوثاقته. 
وأمـا الداللـة فمن الظاهـر أن جمرد جواز الصالة يف اخلف ال يسـتلزم طهارته 

بعد أن كان مما ال تتم به الصالة. 
 !وما قد يظهر من اجلواهر من أن إطالق نفي البأس فيه يقتيض الطهارة. كام تر
إذ هـو إنـام يتم لو كان موضوع نفي البأس فيه اخلف بنفسـه، أما حيث كان موضوعه 
الصالة يف اخلف فال منشأ القتضائه الطهارة بعد العفو عن الصالة فيام ال تتم الصالة فيه.

P هو وغري واحد عىل ظهـوره ـ مع قطع النظر عن ذلك ـ  هـذا ولكن أرصّ
 Aأن اإلمام Pيف سـوق السـؤال واجلواب لبيان الطهارة. بل زاد بعض مشاخينا
قـرر ما ارتكز يف ذهن السـائل مـن عدم جواز الصالة يف اخلف عـىل تقدير عدم إزالة 
العـني عنـه، وذلك ال يتم إال بلحاظ الطهارة، لعدم اشـرتاط زوال العني يف العفو عام 

ال تتم به الصالة. 
ومل يتضح الوجه فيام ذكروه بعد أن كان موضوع السـؤال هو جواز الصالة يف 
اخلف الذي هو أعم من طهارته. غاية األمر أن تعرض السـائل إلزالة العني قد يظهر 
يف ختيلـه عـدم جـواز الصالة مـع بقائها، وعـدم ردع اإلمامA عن ذلك قد يشـعر 
بتقريـره لـه فيه، مـن دون أن يبلغ مرتبـة الظهور احلجة، كام هو احلال يف سـائر موارد 
التقييـد يف كالم السـائل، وبعـد ثبوت جواز الصـالة مطلقاً البد مـن البناء عىل عدم 
إرادة مقتىض اإلشـعار املذكور، ال أنه يلزم البناء عىل إرادته ورصفه للطهارة التي هو 

غري مسؤول عنها. 
والسيام مع إطالق املسح فيه، وعدم تقييده باألرض، فإن محله عىل خصوص 
املسـح باألرض ليس بأوىل من محله عىل كون الغرض منه إزالة العني لالسـتقذار، أو 
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لتخيل توقف العفو عام ال تتم به الصالة عىل زوال عني النجاسـة، ولو يف مثل العذرة 
ما له جرم ظاهر.

الرابـع: النبويان املتقدمان، بدعو انجبارمها بعمل األصحاب. لكنها ممنوعة 
لعـدم ظهـور اعتامد األصحـاب عليهام، بـل عىل نصوصهـم املثبتة يف كتبهـم. وجمرد 

موافقة فتو األصحاب للخرب ال توجب انجباره ما مل يظهر منهم االعتامد عليه.
اخلامس: عموم التعليل يف األحاديث الثالث األول بأن األرض يطهر بعضها 
. وقد وقع الكالم بينهم يف مفاد التعليل املذكور. وما قيل أو يمكن أن يقال فيه  بعضـاً

وجوه:
األول: أنـه إذا تنجـس موضـع مـن األرض طهـر بباقيها بسـبب املـيش عليه 
والعبـور من الطاهر للنجس، ولو لكونه موجباً النتقال بعض أجزاء األرض من كل 

منهام لآلخر.
الثاين: أنه حيث كان مسـح املوضـع النجس من القدم باألرض يوجب انتقال 
بعض األجزاء املتنجسة من األرض للقدم، فاملراد بالتعليل أن هذه األجزاء تطهر بامليش 
عـىل األرض الطاهرة بمالقاهتـا هلا واختالطها هبا، وال يبقـى يف الرجل يشء نجس.
الثالـث: أن املـراد بـه أن األرض يطهر بعضها البعض اآلخـر بمعنى أنه يزيل 
أثر مالقاته ونجاسـة ما تنجس به، نظري قولنا: املاء مطهر للبول والدم لو صح التعبري 

املذكور.
الرابـع: أن بعـض األرض يطهـر املتنجـس ببعضهـا. وهـو راجـع إىل الثالث 

. مصداقاً وإن خالفه مفهوماً
اخلامـس: مـا عن التوحيد من أن املراد أن بعـض األرضـ  وهو الطاهر منهاـ  

. بطهر بعضاً من املتنجسات، وهو أسفل القدم والنعل مثالً
السـادس: ما عن الوايف من محله عىل بيان أمر خارجي، وهو أن النجاسـة التي 
تقع عىل موضع من األرض تستهلك وتضمحل يف مواضع أخر منها، لتفتت أجزائها 
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وانتشارها بسبب امليش عىل األرض.
واإلنصـاف أن املعنـى األول هو الظاهر مـن التعليل. ولو فـرض إرادته كان 
التعليل به راجعاً إىل بيان ارتفاع املانع بعد املفروغية عن مطهرية األرض ذاتاً للمتنجس 
اخلـارج عنها، فهو وارد لبيان أنه بعـد الفراغ عن مطهرية األرض ذاتاً للقدم، ال جمال 

لتوهم مانعية نجاستها من مطهريتها له، ألن ما تنجس منها يطهر بباقيها. 
ولـو تم ذلـك مل ينهض عمـوم التعليل بالتعـدي عن القدم، ألنـه ليس بصدد 
إثبات مطهريتها للمتنجسـات، بل بصدد بيان ارتفاع املانع منها بعد الفراغ عن ثبوهتا 

ذاتاً من دون حتديد ملورد الثبوت، بل البد من الرجوع فيه لدليل آخر.
لكـن الظاهر عدم بنائهم عـىل مطهرية بعض األرض لبعضها باملعنى املذكور، 
فالبد من محل التعليل عىل معنى آخر. واملعاين األخر املتقدمة غري مفهومة منه، وال 
. وذلك موجب إلمجاله، وعدم هنوضه باالستدالل، بل  مناسبة لرتكيبه الكالمي عرفاً

يرد علمه ألهله. 
والسـيام مع وروده فيام ال يناسـب شـيئاً منها، كام يف صحيح حممد بن مسـلم: 
«كنت مع أيب جعفر A إذ مرّ عىل عذرة يابسة، فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت فداك 
قـد وطئت عىل عـذرة فأصابت ثوبك. فقال: أليس هي يابسـة؟ فقلت: بىل؟ قال: ال 

.(١)« بأس، إن األرض يطهر بعضها بعضاً
عـىل أن املعنى الثاين راجع إىل مطهرية األرض لألجزاء املتنجسـة منها العالقة 
بالرجـل، وال نظـر فيه لعموم املطهرية لبقية املتنجسـات، ليتمسـك بعمومه. واملعنى 
اخلامـس راجـع إىل قضية جزئيـة ال عموم فيها. واملعنى السـادس ال نظر فيه للتطهري 

الرشعي.
فلـم يبق إال املعنـى الثالث والرابع، فإهنام راجعـان إىل عموم مطهرية األرض 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب النجاسات حديث:٢.
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للمتنجس بالنجاسة احلاصلة منها، فلو تم محل التعليل عىل أحدمها نفع يف املقام.
إال أنـه حيث يعلم بعدم عمـوم التعليل لكل متنجس بـاألرض، وإنام الكالم 
يف العمـوم خلصـوص يتوقـى بـه القـدم ال غري، تعـني إمجـال التعليل وعـدم هنوضه 
باالسـتدالل عـىل املدعـى، كـام ذكـر سـيدنا املصنـفP. ومـا يظهـر من شـيخنا 
األستاذP من أن ذلك ال يقتىض سقوط العموم، بل البناء عليه يف غري مورد اإلمجاع 

عىل ختصيصه. كام تر للزوم ختصيص األكثر.
هذا متام ما اسـتدل به عىل عموم مطهريـة األرض ملا يوقى به القدم، وقد ظهر 

عدم هنوض يشء منه بذلك. 
نعم من القريب جداً البناء عىل العموم له، إللغاء خصوصية القدم يف احلكم. ملا 
هو املرتكز من أن املطهرية يف املقام تعبدية ختفيفية بلحاظ كثرة ابتالء املايش بالنجاسة، 
خصوصـاً يف الصدر األول يـوم كان قضاء احلاجة يف الطرقـات مألوفاً، ومن الظاهر 
أن ذلك يناسـب عموم املطهرية ملا يتوقى به القدم، لشـيوع االبتالء به، بل هو أشـيع 

من القدم. 
بـل املرتكز أنه أوىل باالكتفـاء بالطهارة املذكورة من القـدم. ملا هو املعلوم من 
أن البـدن أوىل بالطهارة الكاملة، ومن ثم كان املسـتفاد عرفـاً من التنبيه عىل احلفاء يف 
بعـض النصوص أنه تنبيه عىل الفـرد اال خفى األوىل بعدم العفو. ولعله لذا توقف يف 

القدم من توقف، كام سبق. 
وكأنه إىل هذا يرجع ما عن املعامل، فإنه بعد أن ذهب إىل أن عمدة النصوص يف 
املقـام هو صحيح زرارة األول املتقدم، قال عن بقيـة النصوص: «وهذه األخبار وإن 
مل تكن نقية األسـانيد فإهنـا معتضدة باحلديث األول الصحيـح. وكونه خمتصاً بالقدم 
غـري ضائـر، فإن ثبوت احلكم فيه يقتيض ثبوته يف غريه بطريق أوىل. أال تر أن اخلف 
والنعل ال توقف ألحد من األصحاب يف حكمها عىل ما يظهر، وحصل يف القدم نوع 

توقف». 



٣٠٧ .................................................................... الكالم يف مطهرية غري األرض 

ويؤيد ما ذكرنا ما سبق يف ذيل الكالم يف حديثي احللبي من ظهور حال احللبي 
يف فهم عدم اخلصوصية للقدم لو تم حكاية احلديثني عن واقعة واحدة. 

مضافاً إىل ظهور شـهرة القول بالطهارة شهرة تكاد تلحق باإلمجاع، مع شيوع 
االبتالء باملسـألة، بنحو يبعد جداً خطأ املشهور فيها. والسيام مع وجود أقوال للعامة 

فيه، فإن ذلك كله مؤيد ملا ذكرنا.
بقي يشء: وهو أن املعروف بني األصحاب كون املطهر هو األرض، بل سـبق 
من بعضهم التعبري بالرتاب. لكن عن ابن اجلنيد أنه قال: «وإذا وطئ اإلنسـان برجله 
أو ما هو وقاء هلا نجاسة... فوطأ بعدها نحواً من مخسة عرش ذراعاً أرضاً طاهرة يابسة 
طهر ما ماس النجاسـة... ولو مسـحها حتـى يذهب عني النجاسـة وأثرها بغري ماء، 

 .« أجزأ إذا كان ما مسحها به طاهراً
ومقتىض إطالق ذيل كالمه العموم لغري األرض من األجسـام الطاهرة، وعن 
الذخـرية أنـه ال خيلو عن قـوة، وجزم به يف املسـتند، ويف هناية األحكام اإلشـكال يف 

املسألة. 
وكأن وجـه العموم لغري األرض إطالق املسـح يف صحيحـي زرارة وحديث 
حفص املتقدمني، وإطالق املكان النظيف يف صحيح األحول املتقدم. وما يف احلدائق 
من انرصاف املسح للمسح باألرض غري ظاهر. نعم سبق اإلشكال يف كون النصوص 

املذكورة من أدلة املسألة. 
مضافـاً إىل أن املـراد بذلك إن كان هو التفريق بني امليش واملسـح، فرياد بامليش 
امليش عىل خصوص األرض، وباملسـح املسـح مطلقاً ولو بغريهـا، فهو أمر غري عريف 
يصعـب تنزيـل األدلة عليه جداً بعد مشـاركة امليش للمسـح يف إزالة العـني وانتقاهلا 

للممسوس. 
وإن كان املراد هو تعميم امليش للميش عىل غري األرض بقرينة إطالق املسـح، 
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فالظاهـر أن العكـس هـو األوىل عرفاً، ألن ظهـور أدلة املـيش يف خصوصية األرض 
أقو من إطالق أدلة املسح.

والسـيام بلحاظ اشـتامهلا عىل أن األرض يطهر بعضها بعضاً، فإهنا كالرصحية 
يف خصوصيـة األرض يف التطهـري، ال بلحـاظ هيئـة التعليـل، ليتجه ما ذكره سـيدنا 
املصنـفP من أن التعليل إذا مل يكن مقرونـاً بالالم يضعف ظهوره يف االنحصار، 
واالنتفاء عند االنتفاء، بل ألن عنوان األرض مناسب للمطهرية بمقتىض االرتكازات 

. ومن ثم يتعني االقتصار عىل األرض. املترشعية، فإلغاء خصوصيته صعب جداً
(١) كام هو معقد اإلمجاع املدعى يف جامع املقاصد، وبه رصح مجاعة. واقترص 
يف املقنعـة واملراسـم والرشايع والتذكرة واملنتهى وهنايـة األحكام عىل اخلف والنعل، 
ويف إشارة السبق والنافع واإلرشاد والقواعد والدروس عىل النعل، ويف الوسيلة عىل 

اخلف.
وال يبعد إرادة الكل التعميم، إلغاء خلصوصية ما ذكروه من العناوين. والسيام 
مـع التعليـل يف بعضهاـ  كاملنتهىـ  بأن اخلف والنعل ال ينفكان عن مالقاة النجاسـة، 
فلـو اقترصنـا يف إزالتها عنهام عىل املاء كان حرجاً، والرتاب من طبعه إحالة ما يالقيه، 

فإذا زالت العني زالت النجاسة.
بـل قـد يظهر مـن بعضهم عمـوم النعل للـكل، وإن كان يف حيز املنـع. إال أن 
يرجع إىل ما يف الذكر، حيث قال: «وحكم الصنادل حكم النعل، ألهنا مما ينتعل».

وكيف كان فالتعميم هو املناسب للوجه املتقدم منّا دليالً عىل مطهرية األرض 
ملا يوقى به القدم. وكذ لو كان الدليل عليه إطالق صحيحي زرارة واألحول املتقدمني، 
. وأما لـو كان الدليل عليه حديث  أو عمـوم التعليل بـأن األرض يطهر بعضها بعضاً

. حفص بن أيب عيسى أو النبويني فإللغاء خصوصية اخلف والنعل فيها عرفاً

كالنعل واخلف واحلذاء وغريه(١)



٣٠٩ .......................................................................... كيفية تطهري باطن القدم 

(١) كام تقدم عن ابن اجلنيد. وهو مقتىض ترصيح مجاعة وظاهر آخرين. 
أما امليش فهو املرصح به يف حديث احللبي الثاين وموثق عامر وصحيح األحول 
لـو كانا من أدلة املسـألة. كام أنه املنرصف أو املتيقن مـن حديث احللبي األول ومعترب 

املعىل. 
وأمـا املسـح فهو املرصح به يف صحيحـي زرارة وحديث حفص، بناء عىل أهنا 

من أدلة املسألة. لكن سبق اإلشكال يف ذلك. ومن ثم يشكل االجتزاء به. 
ودعـو: اسـتفادته من أدلة املـيش، إما بإلغاء خصوصية امليش، ألن املسـتفاد 
منهـا أن مطهريـة األرض بلحاظ إزالتها لعني النجاسـة وأثرهـا الظاهر، وإما بلحاظ 

 . عموم التعليل بأن األرض يطهر بعضها بعضاً
ممنوعة ألن مطهرية األرض ليسـت عرفية، بل تعبدية، فيقترص فيها عىل مورد 
األدلـة. والتعليل قد عرفت اإلشـكال فيه. مع أنه لو دل عـىل عموم مطهرية األرض 

فال ينهض ببيان كيفية حصول التطهري هبا.
(٢) ألنه املنرصف من أدلة التطهري. والسيام أن املستفاد منها مطهرية األرض 
للقـدم وملـا يوقى به، ال للنجاسـة التي حيمالهنا، و مع بقاء عني النجاسـة كيف يطهر 
القدم أو ما يوقى به مع ما هو املرتكز من أن مالقاة النجاسـة موجبة للتنجس حدوثاً 
؟!. أما لو كان للنجاسـة جرم مانع من مماسة القدم وما يوقى به لألرض فاألمر  وبقاءً

أظهر. هذا مضافاً إىل صحيح زرارة األول لو كان من أدلة املسألة. 
ومما سـبق يظهر العموم للمتنجس لو كان القدم أو ما يوقى به قد تنجس به ال 

بعني النجاسة.
. وكأنه لصحيح  هذا قد سبق من ابن اجلنيد اعتبار كون امليش مخسة عرش ذراعاً
األحول. لكن سـبق اإلشـكال يف االسـتدالل بـه يف املقام. ويزيد اإلشـكال بناء عىل 

باملسح هبا أو امليش عليها(١)، برشط زوال عني النجاسة هبام(٢) ولو زالت 
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عموم املطهرية للمسح الذي يكون املدار فيه عىل زوال عني النجاسة. ومن ثم ال يبعد 
محله عىل بيان املقدار الذي من شأنه أن تزول معه عني النجاسة. فالحظ.

(١) أمـا كفايـة امليش فظاهر إلطالق أدلته، الشـامل لصـورة عدم علوق عني 
النجاسـة. وأما املسـح لو قيل بكفايته يف مطهرية األرض فال خيلو عن إشكال لو كان 
دليله صحيح زرارة األول، الختصاصه بإزالة عني النجاسة باملسح، وال يشمل صورة 
زواهلا قبله. نعم لو كان دليله صحيحه الثاين فال يبعد ثبوت اإلطالق له. وأشكل من 

 . ذلك ما يف الروضة من االكتفاء باإلمساس حينئذ. حيث ال دليل عليه قطعاً
(٢) ألنه مورد النصوص املتقدمة. ودعو: إلغاء خصوصية مورد النصوص 
عرفـاً، الرتـكاز عـدم خصوصيـة املـيش يف املقـام، كام قـد يرجع إليـه ما عـن الفقيه 
اهلمداينP. مدفوعة بأن ذلك يتم لو كانت مطهرية األرض عرفية، أما حيث كانت 
تعبديـة ختفيفيـة، بلحاظ كثرة االبتالء بالنجاسـة ـ كام سـبق ـ فالـالزم االقتصار عىل 

 . مورد النصوص الذي هو األكثر شيوعاً
ومثلها االستدالل عىل العموم بإطالق صحيح زرارة الثاين. الندفاعه بام سبق 
من عدم هنوض الصحيح املذكور باالسـتدالل يف املقام. مضافاً إىل أنه ال يمكن البناء 
عىل إطالقه من حيثية التنجيس بعد شـموله لنجاسـة غري أسـفل القدم وما يوقى به، 

فالبد من البناء عىل إمجاله، واالقتصار فيه عىل املتيقن، وهو التنجس باألرض.
هذا ومقتىض مورد النصوص املتقدمة ما إذا كان التنجيس بسبب مالقاة القدم 
أو ما وقي به للنجاسة حال امليش، وال يشمل ما إذا كان التنجيس بسبب آخر، كام إذا 
جرحت الرجل حال امليش، فتنجسـت بالدم اخلارج منها. وحينئذ ال جمال للبناء عىل 

مطهرية األرض حينئذ لعني ما سبق.

عني النجاسة قبل ذلك كفى مسمى املسح هبا أو امليش عليها(١). ويشرتط 
عىل األحوط وجوباً كون النجاسة حاصلة بامليش عىل األرض(٢).



املراد من األرض.................................................................................. ٣١١

(١) عمـالً بإطـالق النصوص املتقدمـة. وال جيزي غـري األرض مما تفرش به 
األرض، كالزفـت الـذي تعـارف يف عصورنـا. لظهور قولـهA يف صحيح احللبي 
الثـاين: «أليـس متـيش بعد ذلك يف أرض يابسـة» يف لـزوم امليش عـىل األرض، وعدم 
االجتـزاء بغريهـا. بل هـو مقتىض التعليـل املتقـدم يف الصحاح الثـالث، لظهوره يف 

خصوصية األرض يف املطهرية، كام سبق. 
ودعو: أنه يصدق عليه األرض عرفاً بعد فرشها به وتبعيته هلا. مدفوعة بأن 

صدق األرض عليه تساحمي ال يكفي يف شمول اإلطالق له.
(٢) قبل اإلحراق بال إشـكال. وبعد اإلحراق عـىل الظاهر، ألن الظاهر عدم 

خروجها عرفاً باإلحراق عن عنوان األرض، كام تقدم يف مبحث التيمم. 
ويناسـبه حديث السـكوين عـن جعفر عن أبيـه عن عيلA: «أنه سـئل عن 
التيمـم باجلص، فقال: نعـم، فقيل: بالنورة؟ فقـال: نعم، فقيل: بالرمـاد؟ فقال: ال، 
إنـه ليس خيرج من األرض، إنام خيرج من الشـجر»(١) وقد تقدم اعتبار سـنده وقريب 
منه مسـند الراوندي(٢). لظهورمها يف عموم األرض للجص والنورة املطبوخني. وقد 

تقدم يف التيمم ما ينفع يف املقام. 
. لكن األول من  هذا وقد يستدل أيضاً باستصحاب مطهريتهام أو كوهنام أرضاً
االسـتصحاب التعليقي، لرجوعه إىل اسـتصحاب ترتب الطهارة عىل تقدير امليش أو 

املسح، والثاين من استصحاب املفهوم املردد، ومها ال جيريان عىل التحقيق.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب التيمم حديث:١.  
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٦ من أبواب أحكام التيمم حديث:٢.  

(١) من حجر  (مسـألة٢٧): املراد من األرض مطلق ما يسـمى أرضاً
أو تراب أو رمل وال يبعد عموم احلكم لآلجر والنورة(٢). واألقو اعتبار 
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(١) كام يف الذكر وجامع املقاصد واملسـالك واحلدائق، ونفي عنه البأس يف 
املدارك وتقدم يف املحكي من كالم ابن اجلنيد، ويف احلدائق أنه ظاهر فحاو مجلة من 
عبايـر األصحاب. خالفاً لظاهـر الروضة والرياض من القـول بالطهارة، وحكاه يف 

 .احلدائق عن مجاعة من األصحاب، ويف الروضة أنه مقتىض إطالق النص والفتو
وقد استدل العتبار الطهارة بوجوه:

»(١). فقد استدل  األول: النبوي املشـهور: «جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً
به يف احلدائق بدعو: أن الطهور هو الطاهر يف نفسه املطهر لغريه. 

وفيه: أن الطهور هو املطهر، كام ذكرناه يف أول كتاب الطهارة، واعتبار طهارته 
مبنـي عىل رشطيـة الطهارة يف الطهور التي هي حمل الكالم. عىل أنه لو سـلم فالنبوي 
ونحـوه إنـام يدل عىل أن األرض طاهرة مطهرة، ال عىل اعتبـار طهارهتا يف مطهريتها، 

كام تقدم نظريه يف مسألة اعتبار طهارة ما يتيمم به من مبحث التيمم. 
الثاين: صحيح األحول فقد اسـتدل به بعض مشاخيناP بدعو: أن التقييد 
بالنظيف وإن أخذ يف كالم السائل، إال أن قول اإلمامA: «ال بأس» راجع إىل نفي 

البأس عام ذكره السائل يف كالمه وتقريره للقيود التي أخذها. 
مضافاً إىل أن تقييدهA اجلواب بخمسة عرش ذراعاً راجع إىل التقييد فيام إذا 
أخـذه السـائل يف كالمه وهو املكان النظيف، فكأنـهA قال: ال بأس إذا كان املكان 
. والتقييد باخلمسة عرش ذراعاً وإن كان حمموالً عىل الغالب  النظيف مخسة عرش ذراعاً
من توقف زوال عني النجاسة عىل ذلك، فيدل عىل لزوم كون املكان النظيف بمسافة 
تـزول بامليش عليها عني النجاسـة، وعىل كل حال يدل عـىل املدعى من لزوم امليش يف 

املكان النظيف.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التيمم.

طهارهتا(١).
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وفيه ـ بعد الغض عام سـبق من عدم كونه الصحيح من أدلة املسـألة ـ: أن نفي 
البـأس عن مـورد القيود التي ذكرها السـائل ال يقتيض إناطة نفـي البأس هبا، بحيث 

يثبت البأس مع انتفائها إال بناء عىل مفهوم اللقب أو ما دونه. 
كام أن التقييد بخمسة عرش ذراعاً إنام يدل عىل لزوم املسافة املعينة، من دون نظر 
ملوضوعها. وكون موضوعها املكان النظيف تبعاً لفرض السائل ال يدل عىل التقييد به 
بنظر املجيب. والسيام بعد البناء عىل أن ذكر املسافة ليس للتحديد هبا، بل لغلبة زوال 

عني النجاسة هبا. لظهور عدم توقف زوال عني النجاسة عىل طهارة موضع امليش.
الثالث: أنه مقتىض األصل، لعدم وضوح شـمول اإلطالق لألرض النجسة. 
وفيـه أنه ال جمـال للتوقـف يف اإلطالق. خصوصـاً مع قولـهA يف صحيح احللبي 
الثاين: «أليس متيش بعد ذلك يف أرض يابسة؟»، وقولهA يف صحيح املعىل: «أليس 

وراءه يشء جاف؟».
فالعمـدة يف املقام املناسـبات االرتكازية القاضية بأنه البد مـن طهارة املطهر، 

ألن فاقد اليشء ال يعطيه. 
ودعـو: أن ذلـك إنـام يتم لـو كانـت مطهريـة األرض ارتكازيـة عرفية، أما 
حيـث كانت تعبديـة رشعية فالالزم اجلمود فيـه عىل مفاد األدلـة، وال جمال لتحكيم 

االرتكازيات فيها. 
مدفوعـة بـأن االرتـكاز املذكـور يوجب انـرصاف اإلطـالق للطاهـر البتناء 
الطهورية عىل إفاضة الطهور من طهارته عىل النجس ما يغلب نجاسـته ويزيلها، فال 

يبقى للمطلق ظهور يف اإلطالق، بل قد يكون ظاهراً يف التقييد بالطهارة. 
قال سـيدنا املصنفP: «الرجوع إىل العرف يف قاعدة الفاقد ال يعطي ليس 
مـن بـاب الرجوع إليهـم يف كيفية التطهري، ألجـل اإلطالق املقامي، بـل من جهة أن 
القاعدة املذكورة توجب داللة الكالم عىل اعتبار الطهارة يف املطهر، كام توجب داللته 
عـىل اعتبـار نجاسـة املنجس، ولذلك اسـتدل الفقهاء عىل نجاسـة مجلة مـن األعيان 
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النجسـة، بام دل عىل نجاسـة مالقيها، فلوال أن املتنجس جيب أن يكون نجسـاً ملا كان 
وجه لذلك االستدالل. والفرق بينه وبني ما نحن فيه غري ظاهر...».

اللهـم إال أن يقـال: إن االقتصـار يف حديـث احللبي الثاين ومعتـرب املعىل عىل 
التقييـد باجلفاف من دون تنبيه للنجاسـة، مع تعرض الطريق هلـا غالباً، خصوصاً مع 
التنبيه يف األول إىل أنه يبال فيه، يوجب قوة ظهورمها يف اإلطالق من حيثية الطهارة، 
وكـذا االقتصار يف صحيح احللبي األول عىل وصف الطريق بالقذر من دون تنبيه إىل 
املـرور بموضع طاهر منه. ويصعب مع ذلك رفع اليد عن اإلطالق املذكور من أجل 
االرتـكاز املتقـدم، خصوصاً مـع ما هو املعلوم مـن كون الطهارة يف املقـام ختفيفية ال 

عرفية. 
نعم لو تم الوجه األول الذي ذكرناه يف معنى التعليل بأن األرض يطهر بعضها 
بعضاً كان الغالب طهارة الطريق، وحينئذ ال يقو اإلطالق عىل رفع اليد عن الوجه 

االرتكازي املذكور. لكن سبق عدم متاميته. فاألمر ال خيلو عن إشكال.
(١) فقـد ذهب العتبار اجلفاف يف جامع املقاصد واملسـالك واحلدائق، ونفى 
عنـه البـأس يف املدارك وتقدم يف املحكي من كالم ابن اجلنيد. وخالفاً لنهاية األحكام 

والروضة والرياض وعن الذخرية. 
ويـدل عىل االشـرتاط مـا تقدم من حديـث احللبي الثـاين ومعتـرب املعىل. وما 
يف الريـاض مـن اإلشـكال يف سـندمها يف غري حملـه، إذ ليس يف سـند األول إال توهم 
اإلرسـال، لروايتـه يف مسـتطرفات الرسائر عن نـوادر البزنطي مع جهالـة طريق ابن 
إدريـس إىل نـوادر البزنطـي غـري قادح بعد قرب اشـتهار كتـاب النـوادر يف زمن ابن 
إدريـس بحيـث يكون نقله عنه عـن حس أو حدس قريب من احلـس كام هو األصل 
يف احلكايـة والنقل. واملفضل قد ثبـت وثاقته. وكذا املعىل بن خنيس لتظافر الروايات 

واألحوط وجوباً اعتبار جفافها(١).
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بمدحـه، معتضـداً بعدّ الشـيخ إياه يف كتاب الغيبـة من السـفراء املمدوحني، وبكونه 
مـن رجـال كامل الزيارات وتفسـري القمي، بنحو يلزم ألجله رفـع اليد عن تضعيف 

النجايش وابن الغضائري، حيث قد يكون منشؤه توهم نسبة الغلوّ له.
ومثله ما ذكره سـيدنا املصنفP من احتامل كون املراد باألرض اليابسـة يف 
حديـث احللبي الثاين ما يقابل الندية بالبـول، وباليشء اجلاف يف معترب املعىل ما يقابل 
املبتل بام يسيل من اخلنزير. إذ فيه: أن االحتامل املذكور خمالف للظاهر جداً، فال يمنع 

من االستدالل باحلديثني.
هـذا وأما مـا يف مفتاح الكرامـة من اإلشـكال يف ذلك بأن الزمـه انتفاء فائدة 

التطهري، ولزوم احلرج واملشقة العظيمة يف أيام املطر. 
فهـو كـام تر! لوضوح فائدة التطهري مع اجلفاف. كام أن احلرج مع املطر ليس 

بحدّ يصلح لتعميم املطهرية حلال عدم اجلفاف. 
ثـم إنه حيث تضمن معتـرب املعىل اعتبار اجلفاف، وحديث احللبي الثاين اعتبار 
اليبوسة التي هي أخص من اجلفاف، تعني اعتبار اليبوسة وعدم االكتفاء باجلفاف مع 

بقاء الرطوبة غري املرسية.
(١) كام قواه يف العروة الوثقى، وتبعه مجلة من رشاحها وحمشـيها، وقد استدل 
 :عليهـا تـارة: بإطالق النصوص املتضمنـة لعنوان الوطء واملـيش ونحومها. وأخر

 . بعموم التعليل بأن األرض يطهر بعضها بعضاً
ويظهـر اندفاع األول مما سـبق من عدم هنوض ما تضمـن عنوان امليش وغريه 
باالسـتدالل إال حديث احللبي الثاين، وهو كاحلديثني اآلخرين املسـتدل هبام يف املقام 
قد ورد يف ميش السائل، وقضية خارجية ال إطالق له يشمل ميش غريه إذا كان خارجاً 

عن الوضع اخلارجي. 

الركبتـني  وعينـي  القـدم(١)  ظاهـر  إحلـاق  يف  (مسـألة٢٨): 
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كام يظهر اندفاع الثاين مما سـبق مـن أن التعليل إنام يكون له عموم إذا محل عىل 
املعنـى الثالـث أو الرابـع، ومها غـري ظاهرين منه، عىل أنـه لو كان ظاهـراً يف أحدمها 

فحيث يعلم بعدم عموم التعليل، فالبد من إمجاله وعدم هنوضه باالستدالل. 
فالعمـدة يف املقـام فهم عـدم اخلصوصية للميش عـىل باطن القـدم بلحاظ ما 

ذكرناه يف وجه عموم التطهري ملا يوقى به القدم. 
نعـم املتيقـن من ذلك ما إذا كان امليش عىل ظاهـر القدم آلفة الزمة، كام اقترص 

عليه يف العروة الوثقى، وال يشمل ما إذا كان نادراً اعتباطاً، أو لعارض موقت.
(١) فقد استشـكل فيه يف العروة وأقره مجلة من حمشـيها، وسـبقه إليه يف ظاهر 
حمكي الدالئل. وظاهر شيخنا األستاذP امليل لعموم املطهرية لذلك، عمالً بعموم 
التعليل، بناء عىل ما سبق منهP من االقتصار يف اخلروج عنه عىل املتيقن. وقد سبق 

ضعفه. فراجع. 
. إال أن يف بلوغه  وأما ما سـبق من فهم عدم اخلصوصية، فهو وإن كان حمتمالً
حدّ االستدالل إشكال. نعم هو قريب فيام إذا كان مقطوع الرجلني يميش منتصباً عىل 

موضع القطع منهام. فالحظ.
(٢) ممـا تقـدم يظهـر اشـرتاك املوقـى والواقـي يف وجـه املطهريـة، ويف وجـه

اإلشكال فيها.
(٣) إن كان املـراد بذلك مـا إذا كان امليش عليها، فيجر فيه الكالم املتقدم يف 

امليش عىل ظاهر القدم، بل لعله عموم املطهرية هنا أظهر. 
وإن كان املراد بذلك ما إذا تنجست تبعاً لباطن القدم عند امليش عليهـ  كام لعله 
الظاهـرـ  فالظاهـر البناء عىل املطهرية باملقدار الـذي يقتضيه طبيعة امليش عىل املوضع 

واليدين(١) إذا كان امليش عليها. وكذلك ما توقى به(٢)ـ  كالنعل، وأسفل 
خشبة األقطع، وحوايش القدم القريبة من الباطن(٣) ـ إشكال.
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القذر. لفهمه من النصوص السابقة تبعاً، لشيوع االبتالء به. بل تقدم قوله يف صحيح 
زرارة: «فسـاخت رجلـه فيها». وهـو يعمّ ما زاد عىل ذلك. إال أنه تقدم اإلشـكال يف 

االستدالل به.
(١) ألصالة طهارة األرض احلاكم عىل استصحاب نجاسة الرجل.

. لعـدم املحرز لكون مـا يميش عليه أرضـاً، فال خمرج عن  (٢) يعنـي: ظاهـراً
استصحاب نجاسة الرجل.

(٣) كام هو املعروف بني األصحاب الذي حكى شهرهتم عليه غري واحد وعن 
الوحيد أهنا شهرة تكاد تبلغ اإلمجاع، بل يف اخلالف والرسائر وعن ظاهر كشف احلق 

اإلمجاع عليه. 
وعـن الراوندي جواز السـجود عليها مـن دون أن تطهر وبه قال يف الوسـيلة 
والبهائي يف احلبل املتني، وحكاه عن والده، وما إليه يف املفاتيح، واستجوده يف املعترب، 
وإن كان الظاهـر مـن بقيـة كالمه امليل للطهـارة، بل رصح هبا يف مسـألة كيفية تطهري 
األرض. ويف املـدارك. وعـن ظاهر ابن اجلنيد التوقف يف الطهارة وإن جاز السـجود 

مع اجلفاف. 
وكيـف كان فيـدل عىل الطهـارة صحيح زرارة: «سـألت أبـا جعفرA عن 

(مسـألة٢٩): إذا شـك يف طهارة األرض يبنى عـىل طهارهتا، فتكون 
(١). إال إذا كانت احلالة السابقة نجاستها. مطهرة حينئذٍ

(مسـألة٣٠): إذا كان يف الظلمة وال يدري أن ما حتت قدمه أرض أو 
يشء آخـر من فرش ونحوه ال يكفي امليش عليه يف حصول الطهارة(٢) بل 

. البد من العلم بكونه أرضاً
(الثالث): الشمس، فإهنا تطهر(٣) األرض
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البول يكون عىل السـطح أو يف املكان الذي يصيل فيه فقال: إذا جففته الشـمس فصل 
عليـه، فهـو طاهر»(١). وما يف املدارك من احتامل محـل الطاهر فيه عىل الطهارة باملعنى 

. اللغوي، موهون جداً
وروايـة أيب بكر احلرضمي عنهA: «يا أبا بكر ما أرشقت عليه الشـمس فقد 
طهر»(٢)، ونحوها أو عينها روايته األخر(٣)، بعد محلهام عىل اإلرشاق املجفف، مجعاً 

مع صحيح زرارة. 
وقد يسـتدل أيضاً بموثق عامر عن أيب عبد اهللاA: «سـئل عن املوضع القذر 
يكـون يف البيـت أو غـريه فال تصيبه الشـمس ولكنه قد يبس املوضـع القذر. قال: ال 
يصىل عليه، وأعلم موضعه حتى تغسـله. وعن الشـمس هل تطهر األرض؟ قال: إذا 
كان املوضع قذراً من البول أو غري ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس املوضع، فالصالة 
عىل املوضع جائزة، وإن أصابته الشمس ومل ييبس املوضع القذر وكان رطباً فال جيوز 
الصـالة حتـى ييبـس. وإن كانت رجلك رطبـة وجبهتك رطبة أو غـري ذلك منك ما 
يصيب املوضع القذر فال تصل عىل ذلك املوضع حتى ييبس، وإن كان غري الشـمس 

أصابه حتى ييبس، فإنه ال جيوز ذلك»(٤). 
بدعـو: أن املـراد بقولـهA: «فالصـالة عىل املوضـع جائزة» بيـان طهارة 

املوضع ألمور:
األول: لـزوم مطابقة السـؤال للجواب وفيـه: أن مطابقة اجلواب للسـؤال ال 
ينهض قرينة عىل محل بيان جواز الصالة عىل الكناية عن الطهارة بعد اختالف التعبري 
بينهام حيث قد يناسب اختالف املراد هبام، إذ لو كان املراد بيان الطهارة لكان األنسب 
أن يقول: «نعم إذا جففته» فإنه أخرص وأفيد، فالعدول عن ذلك للعبارة الطويلة التي 

. تضمنها اجلواب مناسب الختالف املراد جداً
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب النجاسات حديث:١، ٥.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب النجاسات حديث:٦، ٤.
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 الثاين: اإلمجاع عىل اعتبار الطهارة يف مسجد اجلبهة. وفيه: أنه ال معنى لدعو
اإلمجـاع املذكور مع دعو اخلصم جواز السـجود عىل املوضع الذي جتففه الشـمس 

. وإن بقي نجساً
الثالـث: عدم األمر بإعالم املوضع وغسـله كام سـبق يف صـورة يبس املوضع 
بغري الشـمس، حيث يناسب ذلك طهارة املوضع. وفيه: أن إعالم املوضع وغسله إذا 
كان نجسـاً غري واجب لنفسـه، واألمر به يف صورة اليبس بغري الشمس قد يكون من 
أجـل عـدم جواز الصالة عليه الذي تضمنته الفقـرة األوىل، فال حاجة له مع اجلفاف 

بالشمس بعد أن تضمنت الفقرة الثانية جواز الصالة عليه. 
نعم لو كان اإلعالم والغسل من أجل جتنب النجاسة بمالقاته برطوبة مل ترتفع 
احلاجـة إليه مع جواز الصالة عـىل املوضع إال إذا كان جواز الصالة مالزماً للطهارة، 
وحينئذ يكون عدم التنبيه عليه مع التجفيف بالشمس مشعراً بالطهارة. لكن ال قرينة 

عىل ذلك. 
عـىل أن مـن القريب كـون الفقرة األوىل حديثـاً آخر يف جملس آخـر، ألن ذكر 
(عـن) يناسـب تعدد السـؤال، كام ارشنـا إليه غري مرة. ويناسـبه املوثق نفسـه، حيث 
تضمـن مسـائل متباينة ال يفصل بينهـا إال (عن). وحينئذ ال تصلـح إحد الفقرتني 

للقرينية عىل الثانية.
الرابـع: قولهA يف ذيل املوثـق: «وإن كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو 
غـري ذلـك منك ما يصيـب ذلك املوضع القـذر فال تصل عىل ذلك حتـى ييبس» فإن 
جواز الصالة إذا يبس املوضع بالشـمس مع رطوبة البدن الذي يصيبه مالزم لطهارة 

املوضع إذ لو كان نجساً لتنجس به البدن وبطلت الصالة. 
لكنـه موقـوف عىل كون فاعـل (ييبس) ضمـرياً عائداً للموضـع الذي جففته 
الشـمس مـن األرض أما إذا كان عائـداً للعضو الرطب من البدن فـال ينفع يف املقام. 
واألول وإن كان هو املناسب لكون املوضع هو األقرب ولياء املضارعة، إال أن الثاين 
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هـو األنسـب بكـون الرشط امللحـوظ باألصل هو رطوبـة اجلبهة ونحوهـا. ومن ثم 
يصعب تعني الوجه األول، ليتم االستشهاد بالفقرة املذكورة عىل املدعى. فتأمل.

فالعمـدة يف وجه داللة مـا تضمنه املوثق من الرتخيص يف الصالة عىل املوضع 
النجس عىل الطهارة هو ما دلّ عىل رشطية طهارة مسجد اجلبهة من النصوص، ومنها 
صحيح زرارة السـابق، وغريه مما تقدم التعرض له يف مسـألة وجوب طهارة مسـجد 
اجلبهـة مـن فصل أحكام النجاسـة. وال يرض معـه ما تقدم من عـدم متامية اإلمجاع يف 

املقام.
هذا وقد يستشـكل يف االسـتدالل به بلحاظ ما يف احلبل املتني وعن الوايف من 
أن املوجـود يف النسـخ املوثوق هبـا بدل قوله يف ذيـل املوثق: «وإن كان غري الشـمس 
أصابه» قوله: «وإن كان عني الشـمس أصابه» وعليه يتعني كون (إن) وصلية، وكون 
فاعـل (ييبـس) التي قبلها ضمري يعود للرجل وغريها مـن أجزاء البدن، وكون فاعل 
(ييبـس) التـي بعدها ضمري يعـود للموضع من األرض، وكـون «فإنه ال جيوز ذلك» 
تأكيداً ملا قبله ال جواباً للرشط. وحينئذ يكون رصحياً يف عدم طهارة املوضع بتجفيف 

الشمس له، حيث ال جتوز الصالة عليه مع إصابة بعض البدن له برطوبة. 
ويندفع بام ذكره غري واحد من اسـتبعاد صحة النسخة املذكورة، لعدم مألوفية 
التعبـري بعـني الشـمس بعد أن كانـت اإلصابة دائامً بشـعاعها ال غري، وعدم مناسـبته 
لتذكـري الضمـري يف (أصابـه)، والسـتلزامه ركاكة التعبـري بوجه ظاهر. والسـيام مع 
اسـتدالل الشـيخ ـ الذي هو الراوي له ـ به عىل مطهرية الشـمس، حيث ال يناسـب 

 . النسخة املذكورة جداً
لكـن اإلنصـاف أن يف االكتفاء بذلك يف إثبات صحة النسـخة األوىل إشـكال 
بعد اختالف نسـخ التهذيبني، ففي الطبعة احلديثة من االستبصار ونسخة األصل من 
الطبعة القديمة للتهذيب يف مبحث املطهرات (عني)، ويف الطبعة القديمة لالستبصار 
(غري)، وهو املثبت يف نسخة اهلامش من الطبعة القديمة للتهذيب والوسائل احلديثة. 
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نعم يف مبحث مكان املصيل من التهذيب حذفت اجلملة بتاممها، حيث وردت 
العبـارة: «وإن كانـت رجلـك رطبة، أو جبهتـك رطبة، أو غري ذلـك منك ما يصيب 

ذلك املوضع القذر، فال تصل عىل ذلك املوضع حتى ييبس فإنه ال جيوز ذلك». 
وهـو لـو تم ال ينـايف الصـدر، حيث يتعـني محل الصـدر عىل صـورة اجلفاف 

بالشمس، ومحل الذيل عىل صورة عدم اجلفاف بالشمس، بل اجلفاف بعد ذهاهبا. 
لكـن ال طريق إلثبات صحة النسـخة املذكـورة بعد هذا االضطـراب يف نقل 
احلديـث واختالف نسـخه. عـىل أنه بعد أن تضمـن ذيل احلديث جـواز الصالة عىل 
املوضع مع اجلفاف بغري الشـمس يتعني محله عىل الصالة يف املكان دون سجود عليه، 
وحينئـذ يصعـب محل الفقرة املسـتدل هبا عىل صورة السـجود عىل املـكان مع أهنام يف 

سياق واحد.
ودعـو: أن ذلـك ال يناسـب مـا تضمنه الصدر مـن النهي عـن الصالة عىل 
املـكان مـع جفافـه مـن دون أن تصيبـه الشـمس. مدفوعـة بام سـبق من قـرب تعدد 
السؤال، فاالختالف بينهام نظري االختالف بني روايتني، ال نظري تدافع فقرات الرواية 

الواحدة. 
عـىل أنه قد حيمـل الصدر عىل الكراهـة يف فرض عدم السـجود عىل املوضع، 
ويكون إلصابة الشـمس ولو من دون جتفيف دخل يف ارتفاعها. وكيف كان فيشـكل 
االسـتدالل باملوثـق عـىل املدعـى بمالحظة ما سـبق من السـياق املذكـور واختالف 

النسخ.
ثم إنه قد يستدل أيضاً بصحيح زرارة وحديد: «قلنا أليب عبد اهللاA: السطح 
يصيبه البول أو يبال عليه ويصىل يف ذلك املكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح 

 .(١)« وكان جافاً فال بأس، إال أن يكون يتخذ مباالً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب النجاسات حديث:٢.
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لكنـه موقـوف عىل محلـه عىل اجلفاف بالشـمس، وعـىل أن ذكـر الريح ملجرد 
غلبـة وجودها مع الشـمس ال لدخلهـا يف التطهري، وعىل أن املـراد بالصالة يف املكان 
ما يسـاوق السـجود عليه. والكل غري ظاهر، لظهور احلديث يف اعتبار اجلفاف حني 
الصالة، ودخل الريح يف التجفيف كالشمس، وأن املسؤول عنه هو الصالة يف املكان، 
ال الصـالة عليـه. فلعل األوىل محلـه عىل بيان عـدم كراهة الصالة يف املـكان النجس 
، فيكون كالكنيف. وعـىل كل حال فهو أجنبي  بالبـول مـع جفافه، إال أن يتخـذ مباالً

عن املقام. وكفى فيه النصوص األول.
هذا وقد يسـتدل للقول بعدم الطهارة ـ مضافاً لألصل ـ بصحيح إسامعيل بن 
بزيع: «سـألته عن األرض والسـطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من 

غري ماء؟ قال: كيف يطهر من غري ماء؟»(١).
لكـن يمكن اجلمع بينه وبني النصوص السـابقة بحملـه عىل ما إذا جف البول 
قبـل إصابة الشـمس، فإن الشـمس حينئذ ال تطهـره إال إذا صب املاء عليه، واسـتند 
جفافـه هلـا. وهـو أوىل مـن محل صحيـح زرارة عـىل الطهـارة اللغوية، كـام تقدم من 
املدارك، أو عىل عدم كفاية جتفيف الشـمس للبول، بل البد من إضافة املاء له لتجففه 
الشمس معه، وتكون نتيجة ذلك عدم مطهرية الشمس إال مع إراقة املاء ولو بنحو ال 
يسـتقل بالتطهري، بل يكون رشطاً يف مطهرية الشـمس، ألن صحيح زرارة كالرصيح 

يف كفاية جتفيف الشمس للبول وحده.
ولو فرض استحكام التعارض فالرتجيح للنصوص األول، لتعاضدها واعتامد 
املشهور عليها، وهجرهم هلذا الصحيح. والسيام يف مثل هذه املسألة الشائعة االبتالء. 
وخصوصـاً مع موافقته للمشـهور بني العامة، حيث مل يذهـب للطهارة إال أبو حنيفة 
وحممـد بن احلسـن والشـافعي يف القديم فيام حـكاه عنهم يف اخلـالف والتذكرة. نعم 
ذكـر يف اخلالف أن املطهر عندهم اجلفاف ولو بغري الشـمس، فتكـون كلتا الطائفتني 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب النجاسات حديث:٧.
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خمالفتني هلم. لكن نسـبه يف املنتهى أليب يوسـف وحممد، يعني ابن احلسـن، مع نسـبة 
عدم الطهارة غال باملاء ملالك وأمحد وأيب ثور وزفر والشافعي يف القول اآلخر.

ثـم إن صحيح زرارة خمتص بالتنجيس بالبول، إال أنه ال يظهر من األصحاب 
اخلـالف يف العمـوم لغريه وإن كان قد يومهه اقتصار بعضهـم عليه، بل هو كالرصيح 

من املنتهى.
بل قد ينسب للمبسوط، القتصاره فيه عىل ذكر البول ثم احلكم بعدم مطهريتها 
مـع تنجس األرض باخلمـر، وإن إحلاق اخلمر بالبول قيـاس. لكنه رصح يف فصل ما 
جيوز السـجود عليه من املبسـوط بالعموم لكل نجاسـة مائعة مثل البول وما أشـبهه. 

وقريب منه ما يأيت ـ عند الكالم يف مطهرية اجلفاف بغري الشمس ـ من اخلالف.
ولعـل الوجـه يف العموم فهم عـدم اخلصوصية للبول. بل قـد يكون غريه من 

 . النجاسات واملتنجسات التي ال جرم هلا أوىل بذلك عرفاً
هذا مضافاً إىل إطالق حديثي احلرضمي، بناء عىل هنوضهام باالسـتدالل، عىل 
ما يأيت الكالم فيه، واىل التعميم يف موثق عامر بناء عىل أنه من أدلة املسـألة، وإن سـبق 

اإلشكال يف ذلك. 
نعـم ال ينبغي اإلشـكال يف قصور األدلة عام له جرم ظاهر ال يزول بالشـمس 
. وبه وجه بعضهم ما سـبق من املبسـوط يف اخلمر، ولو السـتفادته ذلك مما سبق  عرفاً
يف موثـق عامر املتقدم يف املسـألة الثالثة عرشة املتضمـن دلك اإلناء الذي يصيبه اخلمر 

عند غسله. فالحظ.
(١) كـام هو املشـهور مطلقـاً أو بـني املتأخرين. أمـا األرض فهـي املتيقن من 

النصوص والفتاو، بل هي مذكورة يف معاقد اإلمجاعات املتقدمة. 
وأمـا غريها فقد اختلفت فيه عباراهتم، حيث اقترص بعضهم عىل ذكر األرض 

وكل ما ال ينقل(١) من األبنية وما اتصل هبا من أخشاب وأعتاب وأبواب 
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واحلرص والبواري، بل يف املعترب أن فيام عدا ذلك من غري املنقول تردد.
 ورصح مجاعـة بالعمـوم لكل مـا ال ينقل، كـام يف الرشايع واملنتهـى والذكر

وغريها. ويقتضيه عموم وإطالق روايتي احلرضمي. 
ودعو: أنه حيث ال يمكن البناء عىل عمومهام، إذ ال إشكال يف عدم مطهريتها 
لغري احلرص والبواري وما أحلق هبا من املنقول، فالبد من البناء عىل إمجاهلام، فال يمكن 

االستدالل هبام يف مورد الشك. 
مدفوعـة بأنـه يمكن محلهام بقرينة ذلك عىل غري املنقول. والسـيام بلحاظ أهنام 
مل يتضمنـا التعبري برؤية الشـمس للـيشء، أو إصابتها له، بل إرشاقها عليه، املناسـب 

لكوهنا هي الواردة عليه، دون ما إذا كان هو منقوالً إليها.
وذلك وإن كان يشمل لفظاً املنقول لو أرشقت عليه الشمس من دون أن ينقل 
إليها، إال أن العلم بعدم اختالف حاليه يف التطهري بالشـمس وعدمه يلزم بحمله عىل 
ما ليس من شأنه النقل للشمس لثباته، بل ال يراها إال إذا أرشقت عليه ووصلت هي 

إليه. 
نعـم قـد يستشـكل يف االسـتدالل هبـام، ألن يف طريقهـام عثـامن بـن عبـد اهللا 
احلرضمـي، وهـو جمهول مل يوثق. لكـن ال يبعد انجبارمها بعمـل األصحاب، لظهور 

اعتامدهم عليهام يف املسألة ويف التعميم املذكور. 
مـع اعتضادمهـا يف اجلملة بإطالق صحيح زرارة، ألن املكان يعمّ غري األرض 
مما تفرش به ويثبت فيها أو عليها، ويتعد منه لغريه مما ال ينقل بفهم عدم اخلصوصية 
أو بعـدم الفصل. وهذا بخالف ما لـو كان املوضوع هو األرض، فإن التعدي لغريها 
حيتـاج للدليل، ال مكان خصوصيتها يف ذلـك، كخصوصيتها يف املطهرية من احلدث 

يف التيمم، ومن اخلبث للقدم وما يوقى به. 
ثم إن مقتىض احلديثـ  بناء عىل الوجه املتقدمـ  اعتبار فعلية عدم النقل، وعدم 
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االكتفـاء بكـون اليشء مما ال ينقـل باألصل وإن طـرأه النقل، كاألخشـاب املقطوعة 
واآلالت املتخذة من النبات وحجر الرحى ونحوها، خالفاً ملا عن الفخر. 

هـذا وقـد يلحق به السـفينة، كـام عن املوجز احلـاوي. وال خيلو عن إشـكال، 
لكوهنـا من املنقـول حقيقة، وإن كان بعض أفرادها ـ وهو السـفن الكبرية ـ قد يلحق 

 . بغري املنقول تساحماً
وأما االسـتدالل له بإطالق املكان يف صحيح زرارة. فهو ال خيلو عن إشكال، 

لقرب انرصافه عن ذلك. ويأيت ما ينفع يف املقام.
(١) كام رصح به يف الرشايع وغريه. ويقتضيه ما سبق. 

(٢) كـام هو رصيـح الروضـة وعن ظاهر مجاعـة إلطالق حديـث احلرضمي 
املتقـدم. ومنـه يظهر ضعف ما يف هناية األحـكام من إطالق اسـتثناء الثمرة، وما عن 

املعامل والذخرية من أن األوىل إحلاقها باملنقول إذا صارت يف حمل القطع.
(٣) فقـد رصح مجاعة بإحلاقها باألرض ويف الرياض أنه األشـهر، وهو داخل 

يف معقد نفي اخلالف املحكي عن التنقيح. 
وقد يستدل عليه بوجوه:

األول: إطـالق حديث احلرضمي. وفيه: أنه حيث ال يمكن البناء عىل العموم 
املذكور، حيث ال إشكال يف عدم مطهرية الشمس للمنقول عدا احلرص والبواري وما 

أحلق هبا، فاألقرب محله عىل غري املنقول ملا سبق. 
وبعبـارة أخر: بعـد العلم بعدم عمـوم احلكم للمنقول فإخراجه رأسـاً عن 
موضـوع احلديـث بلحاظ ما سـبق أقرب عرفاً مـن إبقائه عىل عمومـه واالقتصار يف 

ختصيصه عىل مورد اإلمجاع، وهو ماعدا احلرص والبواري وما أحلق هبا.

وأوتـاد. وكذلك األشـجار والثـامر والنبـات واخلـرضوات(١) وإن حان 
قطفها(٢) ويف تطهري احلرص والبواري هبا إشكال(٣).
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ودعـو: أهنا حيـث تفرش عىل األرض فهي ملحقة هبا عرفاً، كام لو فرشـت 
بالرمـل أو احلـىص أو الزفـت. مدفوعـة إن اإلحلـاق هبا تسـاحمي ال حقيقي، بخالف 
الرمـل واحلـىص، ألهنام من سـنخ األرض. وأمـا الزفت فألنه إذا فرشـت به األرض 
صـار مـن غري املنقول عرفاً، وليـس كذلك احلرص والبواري. ولـوال ذلك للزم البناء 

عىل مطهرية األرض للبسط ونحوها من الفراش املنسوج.
 :Aالثـاين: النصوص الواردة يف البـواري كصحيح عيل بن جعفر عن أخيه
«سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصالة عليها إذا جفت من غري غسل؟ 
قـال: نعـم ال بأس»(١). ونحوه صحيحـه اآلخر(٢)، وموثق عـامر(٣). وهي وإن كانت 
خمتصة بالبواري، ولذا اقترص عليها يف حمكي النزهة، إال أن من القريب إحلاق احلرص 
ونحوهـا مـن الفراش املصنوع من نبات األرض هبا. بل عـن غري واحد من اللغويني 

أن احلصري هو البارية. 
هذا وأما ما عن بعضهم من العموم لكل ما يصنع من نبات األرض، كالسالل 
ونحوهـا. فهو ال خيلو عن إشـكال بعد خروجه عن موضوع هـذه النصوص. ولعل 

مراد القائلني بذلك خصوص ما يفرش، فريجع لألول.
لكن يشـكل االسـتدالل هبذه النصوص بأن ظاهر التعبري بالصالة عىل املكان 
وإن كان هو الصالة مع السـجود عليه املستلزم للطهارة، إال أنه حيث مل يقيد اجلفاف 
فيها بالشمس، وال إشكال يف عدم كفاية مطلق جفاف املوضع النجس يف جواز الصالة 
مع السـجود عليه، فكام يمكن توجيهها بتقييد اجلفاف فيها باجلفاف بالشـمس، لتدل 
عىل مطهرية الشمس للبواري، كذلك يمكن بحملها عىل الصالة يف املوضع من دون 
سـجود عليه، وال مرجح لـألول. بل لعل الثاين أقرب، لبعد إمهـال القيد املذكور لو 

كان مراداً لتقوم املطهرية به.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب النجاسات حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب النجاسات حديث:٢، ٥.
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والسـيام مع ورود التعبري بالصالة عىل املكان من دون إرادة السـجود عليه يف 
بعض النصوص، كخرب ابن أيب عمري: «قلت أليب عبد اهللاA: أصيل عىل الشاذكونة 

وقد أصابتها اجلنابة فقال: ال بأس»(١) وغريه.
الثالـث: االسـتصحاب، ألن البواري واحلـرص من نبـات األرض الذي كان 
باألصـل غري منقـول، وكانت الشـمس تطهره، فيُسـتصحب احلكم املذكـور له بعد 

 . جعله بارية أو حصرياً
: أنه بعد قطعه قبل جعله بارية أو حصرياً مل تكن الشـمس مطهرة له  وفيه أوالً
عندهم، فلو جر االسـتصحاب لكان مقتضاه عدم مطهريتها له بعد جعله بارية أو 
. نعم ال جمال لإلشـكال املذكور بناء عىل ما سـبق عن الفخر من أن املعيار يف  حصرياً

مطهرية الشمس كون اليشء باألصل غري منقول وإن طرأه النقل. 
: أن االستصحاب املذكور تعليقي، وهو ال جيري عىل التحقيق.   وثانياً

(١) كـام رصح بـه غـري واحد، واسـتظهر يف احلدائق عدم اخلـالف فيه، بل يف 
املدارك وعن اللوامع واملسـتند اإلمجاع عليه. ألنه املنرصف من أدلة التطهري، نظري ما 

تقدم يف مطهرية األرض. فراجع.
(٢) لتوقف التجفيف عىل سبق الرطوبة.

(٣) فـال يكفي اإلرشاق من دون جتفيف، ملفهـوم الرشطية يف صحيح زرارة. 
وبـه يرفـع اليد عن إطـالق روايتـي احلرضمي لو تـم ومل ينرصف لصـورة التجفيف 

بلحاظ ما سبق من انرصاف األدلة لصورة زوال عني النجاسة. 
كام ال يكفي اجلفاف من دون أن يستند لإلرشاق، لظهور حديث احلرضمي يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب النجاسات حديث:٤.

(مسـألة٣١): يشـرتط يف الطهارة بالشـمس ـ مضافـاً إىل زوال عني 
 (٣) النجاسة(١) وإىل رطوبة املحل(٢)ـ  اليبوسة املستندة إىل اإلرشاق عرفاً
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خصوصية اإلرشاق، بل الظاهر انرصاف نسـبة التجفيف للشـمس يف صحيح زرارة 
إىل ذلك دون ما إذا كان مستنداً حلرارهتا من دون أن تصيب املوضع. 

وأظهر من ذلك ما إذا مل يكن التجفيف مسـتنداً للشـمس، بـل للهواء أو النار 
أو غريهـا، حيث ال يطهـر عندنا قوالً واحداً، كام يف املنتهـى، وإمجاعاً، كام يف التذكرة 

وظاهر هناية األحكام وحمكي الرسائر والتحرير. 
لكـن يف اخلالف يف املسـألة السادسـة والثامنني بعـد املائة من كتـاب الطهارة: 
«األرض إذا أصابتهـا نجاسـةـ  مثـل البـول وما أشـبههـ  وطلعت عليها الشـمس أو 
[و خ.ل] هبـت عليهـا الريح حتـى زالت عني النجاسـة فإهنا تطهـر... دليلنا: إمجاع 
الفرقـة...» وظاهره الطهـارة باجلفاف بالريح من دون شـمس أو معها عىل اختالف 

النسختني، بل اإلمجاع عىل ذلك. 
اللهـم إال أن حيمـل كالمه عىل ما إذا كانت الريح تابعة للشـمس غري مسـتقلة 
بالتجفيف وال مشاركة للشمس فيه عرفاً، كام يناسبه ما ذكره يف املسألة املائتني والست 
والثالثـني مـن كتاب الصالة قال: «إذا بال عىل موضع من األرض وجففته الشـمس 
طهر املوضع، وإن جفف بغري الشـمس مل يطهـر. وكذلك احلكم يف البواري واحلرص 

سواء. دليلنا: إمجاع الفرقة...». 
وكيـف كان فيكفي يف احلكم بعدم الطهارة صحيـح زرارة وصدر موثق عامر 
املتقدم، مؤيداً بإشـعار روايتي احلرضمي بخصوصية الشمس. بل األمر أظهر من أن 

حيتاج لالستدالل. 
ثـم إن املعيـار يف املقـام عـىل اجلفـاف الـذي تضمنـه صحيـح زرارة، ال عـىل 
اليبـس وإن تضمنـه موثق عامر. ملا سـبق من عدم هنوضه باالسـتدالل يف املقام. وأما 

االستصحاب فهو حمكوم للصحيح.  
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(١) لغلبـة االبتالء بذلك، فيلزم تنزيل اإلطـالق عىل ما يعمه. أما إذا مل يصح 
عرفاً نسبة التجفيف للشمسـ  بسبب قوة الريح بالنحو غري املتعارف أو ضعف شعاع 

الشمس ـ فاملتعني عدم الطهارة، ملنافاته لصحيح زرارة.
(٢) كام يف التذكرة وجامع املقاصد والروض وعن غريها، لفهمه من النصوص 
تبعاً، لغفلة العرف عن نجاسة الباطن حينئذ، فعدم التنبيه عىل بقاء النجاسة يف الباطن 

مع غلبة نفوذها إليه ظاهر يف طهارة متام ما تنجس إذا جف. 
هـذا وقد اسـتدل بإطـالق النصوص يف املقـام، حيث تضمنت طهـارة املكان 
واملوضـع املتنجس إذا أرشقت عليه الشـمس وجف هبـا، واإلرشاق عىل املوضع إنام 

هو باإلرشاق عىل ظاهره ال غري. 
لكنـه ال خيلـو عـن إشـكال ، ألن مناسـبة احلكـم واملوضوع يف بـاب التطهري 
تقتيض اقتصار الطهارة عىل املوضع الذي يصيبه املطهر، وهو اإلرشاق يف املقام. ولذا 
رصحـوا بعدم طهـارة الباطن لو تنجس وحده وجف بإرشاق الشـمس عىل الظاهر، 

مع أنه يصدق اإلرشاق عىل املكان باملعنى املتقدم. 
فالعمدة يف املقام ما سـبق فهمه من النصـوص تبعاً، وهو خمتص بام إذا تنجس 

الباطن تبعاً للظاهر، وجف مع الظاهر بسبب اإلرشاق عىل الظاهر. 
كام أنه ال يبعد اختصاصه أيضاً بام يتعارف نفوذ النجاسة له من العمق القريب 
من الظاهر، دون العمق البعيد، كام ذكر ذلك يف اجلملة شـيخنا األسـتاذP. وكيف 
كان فـال ينبغـي اإلشـكال يف ضعف مـا عن ظاهـر املنتهى مـن اختصـاص الطهارة 

بالظاهر.

وإن شاركها غريها يف اجلملة(١).
(مسألة٣٢): الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر باإلرشاق(٢).
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(١) ويف احلدائـق أنـه الظاهر مـن كالم مجلة من املتأخريـن، وعن الذخرية أنه 
املشهور بينهم. وهو يبتني ـ كام يف احلدائق ـ عىل عموم املطهرية لنجاسة غري البول، إذ 
الشـمس وإن مل جتفف البول، إال أهنا جففت املاء املتنجس بصبه عىل االرض، فتطهر 

األرض بجفافه. 
ودعـو: أن ذلك إنام يقتيض طهارهتا من نجاسـة املـاء املتنجس الذي جففته 

الشمس ال من نجاسة البول الذي جف بغري الشمس. 
مدفوعـة بـأن الظاهر التداخل بني النجاسـتني يف املقام، وإال لـزم عدم طهارة 
األرض لـو أصاهبـا البول فجف بغري الشـمس ثـم أصاهبا البول مرة أخـر فجففته 

الشمس، وال يمكن البناء عىل ذلك، وال محل النصوص عليه. 
بل قد يسـتفاد التطهري حينئذ من إطـالق روايتي احلرضمي الظاهر يف مطهرية 
اإلرشاق مـن كل نجاسـة، إذ املتيقن تقييده بـام إذا كان اإلرشاق جمففاً للمتنجس، أما 
تقييده بعدم جفاف النجاسـة بغري اإلرشاق ـ بحيث لو جف املتنجس بغريه مل يطهره 
اإلرشاق بعـد ذلـك وإن جففه من رطوبة أخرـ  فال دليل عليه. وصحيح زرارة إنام 
يقتيض بقاء النجاسـة مع بقـاء رطوبة البول أو جفافه بغري الشـمس، لعدم املطهر، ال 
المتنـاع التطهري، فكام يمكن أن يطهر باملاء ألدلـة مطهريته، يمكن أن يطهر بتجفيف 

. رطوبة أخر كام هو مقتىض إطالق حديث احلرضمي. فتأمل جيداً
(٢) بـال إشـكال لصحيح زرارة. وال جمـال حلمله عىل صورة صـب املاء، كام 

سبق عند الكالم يف اجلمع بينه وبني صحيح ابن بزيع.

(مسـألة٣٣): إذا كانت األرض النجسـة جافة وأريد تطهريها صب 
عليها املاء الطاهر أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت(١).

(مسـألة٣٤): إذا تنجسـت األرض بالبول فأرشقت عليها الشـمس 
حتـى يبسـت طهرت من دون حاجة إىل صب املـاء عليها(٢). نعم إذا كان 



احلىص والرتاب والطني واألحجار واملسامر الثابت بحكم األرض.................................. ٣٣١

(١) إذ ليـس مفـاد النصوص إال مطهرية الشـمس للمتنجـس، وهو األرض 
ومجيـع مـا ال ينقـل، ال لعني النجاسـة. وقد حيمـل عليه قولـهA يف صحيح زرارة 
»، بناء عىل أن الصحيح مـن أدلة مطهرية  وحديـد املتقـدم: «إال أن يكون يتخذ مبـاالً

الشمس، وإن سبق اإلشكال يف ذلك.
(٢) ملـا سـبق من اعتبـار زوال عني النجاسـة يف التطهـري. وال يظهر الوجه يف 

توقفهP بعد ما سبق منه من اجلزم باعتبار زوال عني النجاسة.
(٣) ألن نقلهـا يف نفسـها ال ينايف صدق كوهنا من غـري املنقول بلحاظ احتادها 
عرفاً مع األرض التي هي عليها، فإن األرض كثرياً ما تكون مكونة من أجزاء منقولة، 

ومع ذلك تعد عرفاً من غري املنقول، وال ختتص بالصخور الثابتة.
 نعـم إذا ثبت فيام هو عليه ببناء ونحوه جر . (٤) بـل منع، لعدم االحتاد عرفاً
عليه حكم غري املنقول، فيطهر بالشـمس حتى لو كانت نجاسـته قبل تثبيته، إلطالق 
حديث احلرضمي. وتوقف شـيخنا األسـتاذP فيه، أو ميله لعدم مطهرية الشمس 

له، يف فرض نجاسته قبل تثبيته يف غري حمله.

البول غليظاً له جرم مل يطهر جرمه باجلفاف(١). بل يشـكل طهارة سـطح 
األرض الذي عليه اجلرم(٢).

(مسـألة٣٥): احلـىص والـرتاب والطـني واألحجار املعـدودة جزءاً 
مـن األرض بحكـم األرض يف الطهـارة بالشـمس وإن كانـت يف نفسـها 
منقولـة(٣). نعم لو مل تكن معدودة مـن األرض كقطعة من اللبن يف أرض 
مفروشـة بالزفـت. أو بالصخـر. أو نحومهـا فثبوت احلكـم حينئذ هلا حمل 

إشكال(٤).
(مسـألة٣٦): املسامر الثابت يف األرض أو البناء بحكم األرض. فإذا 
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(١) لعني ما سبق.
(٢) كـام هو املعـروف يف اجلملة املدعى عليه اإلمجاع مـن غري واحد يف املوارد 

املختلفة التي يأيت التعرض هلا إن شاء اهللا تعاىل. 
وحيث مل تشـتمل النصوص عىل عنوان االسـتحالة فال هيم حتديد مفهومها أو 
مصاديقها، بل ينبغي الكالم يف ضوابط املطهرية بسبب حتول النجس وتبدل صورته، 

. فقد اختلفت كلامهتم يف ذلك كثرياً
وال ينبغي التأمل يف الطهارة أو النجاسة مع تبدل حال املنجس أو املتنجس إىل 
عنوان كان مقتىض إطالق دليل أو عمومه طهارته أو نجاسـته، عمالً بالدليل املذكور 

بغض النظر عن خصوصية التبدل.
وكذا لو قام الدليل عىل أن تبدل حال اليشء موجب الرتفاع نجاستهـ  كام يأيت 
ـ  أو غري موجب لذلك. وإنام الكالم فيام إذا شـك يف ذلك من  يف انقـالب اخلمـر خالً

دون دليل عىل أحد األمرين.
والظاهـر حينئذ أنه ال يكفي يف الطهارة تبدل عنوان النجس املأخوذ يف احلكم 
بنجاسـته مع حفظ ذاته عرفاً، كام لو ورد أن اجلالل نجس، فخرج احليوان عن اجللل 
باالسـترباء. ألن النجاسـة ملا كانت من صفات الذات اخلارجية التي ال تقبل التقييد، 
والتي هي حمفوظة يف حالتي وجود القيد وعدمه، فالبد من كون مجيع القيود املأخوذة 
يف احلكم هبا تعليلية ال تقييدية، فإذا شك يف ارتفاعها بارتفاع القيد أمكن استصحاهبا، 
الحتاد موضوع القضية املتيقنة مع القضية املشـكوكة، وهو الذات املعروضة للنجاسة 

واملحفوظة يف حالتي وجود القيد وعدمه. 
. فهو ال  وأمـا ما يأيت من طهـارة اخلمر بإنقالبه خالً مع عدم تبدل الذات عرفاً

قلع مل جير عليه احلكم. فإذا رجع رجع حكمه(١) وهكذا.
(الرابع): االستحالة إىل جسم آخر(٢).
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. يبتني عىل االستحالة، بل عىل األدلة اخلاصة، كام أرشنا إليه آنفاً
وأظهر من ذلك ما إذا مل يكن العنوان مأخوذاً يف احلكم بالنجاسة، كام لو القى 
العنب النجاسـة ومل يطهـر حتى صار زبيباً، ملا هو املعلوم من أن النجاسـة إنام وردت 

عليه بعنوان كونه جسيامً مالقياً للنجس من دون دخل لكونه عنباً يف ذلك. 
ومـن هنا البد يف الطهارة يف حمل الكالم من كـون التبدل موجباً لتعدد الذات 
عرفـاً، بحيـث ال تكون الـذات الثانية بقاء لألوىل، بـل متولدة منهـا، النعدام األوىل 
عرفـاً، وجتـدد الثانيـة بعدها خلفـاً عنها وإن كانـا متحدين دقـة. كالبيضـة والفرخ، 

والنظفة واجلنني، واحلبة والدود ونحوها.
حيث ال جمال مع ذلك الستصحاب النجاسة، لتعدد املوضوع، ملا تقرر يف حمله 
مـن أن املعيـار يف تعدد موضوع االسـتصحاب ووحدته عىل النظـر العريف ال الدقي. 

ومع عدم جريان استصحاب النجاسة يكون املرجع قاعدة الطهارة.
إن قلـت: ذلك ال يناسـب ما هو كاملفـروغ عنه بينهم من بقـاء اليشء يف ملك 

مالكه األول، فام لك الفرخ هو مالك البيضة، ومالك الدود هو مالك احلب.
قلـت: ليس ذلك مبنياً عـىل بقاء امللكية لبقاء املوضوع، بـل عىل قضية عرفية، 
وهـي تبعيـة األمر املتحـول إليه لألمـر املتحول منـه يف امللكيـة، مع تعددمهـا وتعدد 
ملكيتهـام. نظـري تبعيـة النامء لألصـل يف امللكية مع عدم اإلشـكال يف تباينهـام وتباين 

ملكيتهام. 
ومن هنا ال خمرج عام سـبق من أنه البد يف االسـتحالة يف حمل الكالم من تبدل 
املوضوع عرفاً، بحيث ال يكون الثاين بقاء لألول بنظر العرف، بل مبايناً له. واىل هذا 

.Pيرجع ما ذكره سيدنا املصنف
بل يكفي حينئذ الشك يف االحتاد، بحيث ال يتيرس للعرف اجلزم به وإن مل جيزم 
بالتعدد. ألن املعترب يف االسـتصحاب هو اليقني باحتـاد املوضوع، بحيث يصدق كان 
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هذا كذا فهو كام كان. 
 . (١) عـىل املشـهور بني األصحاب نقـالً وحتصيالً شـهرة كادت تكون إمجاعاً
كـذا يف اجلواهـر. وادعى اإلمجـاع عليه يف اخلـالف وجامع املقاصـد وحمكي الرسائر 

واللوامع، وظاهر املبسوط. نعم قد يظهر من املعترب الرتدد فيه. 
والوجه يف الطهارة ما سبق يف معيار االستحالة املطهرة، فإن الرماد عرفاً ليس 
بقـاء للجسـم املحرتق، بل هو متولد منه. وال أقل من عـدم وضوح كونه بقاء له عند 

العرف.
مضافاً إىل السرية التي أشار إليها يف كشف اللثام قال: «وأيضاً فالناس جممعون 
عـىل عـدم التوقي من رماد النجاسـات وأدخنتها وأبخرهتا»، ونحـوه ما يف املنتهى يف 

الرماد. وهو قريب جداً، بل ال ينبغي الريب فيه.
هذا وقد اسـتدل يف اخلالف ـ مضافاً إىل اإلمجاع ـ بصحيح احلسن بن حمبوب: 
«سـألت أبا احلسـنA عن اجلص يوقد عليـه بالعذرة وعظـام املوتى، ثم جيصص 
بـه املسـجد، أيسـجد عليه؟ فكتـب إيلّ بخطه: إن املـاء والنار قد طهـراه»(١). وقريب 
منـه صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن بيـت قد كان اجلص يطبخ فيه 
بالعـذرة أتصلح الصـالة فيه؟ قال: ال بـأس. وعن اجلص يطبخ بالعـذرة أيصلح أن 

جيصص به املسجد؟ قال: ال بأس»(٢). 
لكـن االسـتدالل هبام مبني عىل أن السـؤال إنام هو بلحـاظ مالقاة اجلص قبل 
اإليقاد للعذرة الرطبة والعظام املشـتملة عىل األجزاء الدهنية، واختالطه بعد اإليقاد 
برمـاد العذرة والعظـام، وأن املراد باملاء ماء املطر، فريجع اجلـواب حينئذ إىل أن النار 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨١ من أبواب النجاسات حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٦٥ من أبواب أحكام املساجد حديث:٣.

(١) فيطهر ما أحالته النار رماداً
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قـد طهـرت العذرة والعظام باسـتحالتهام رماداً، وماء املطر قـد طهر اجلص املتنجس 
بمالقـات العذرة والعظام قبل اإليقاد. وهو بعيد جداً مبتن عىل تكلف ال جمال للبناء 
 ، عليه، بل الظاهر أن الوقود منفصل عن اجلص. ومن ثم يكون الصحيح األول جممالً

كام سبق عند الكالم يف دليل اعتبار طهارة مسجد اجلبهة.
وأما الثاين فام تضمنته من جواز الصالة يف البيت وجتصيص املسجد باجلص ال 

ينايف القواعد، وهو أجنبي عام نحن فيه.
ومثلـه مـا يف املنتهى وهناية األحكام من أن النـار أقو إحالة من املاء، فكام أن 
املـاء مطهـر فالنار أوىل. إذ فيـه أن مطهرية املاء ليس بمالك اإلحالـة، لتنفع األولوية. 

فالعمدة يف وجه الطهارة ما سبق.
. كذا  (١) عىل املشهور بني األصحاب نقالً وحتصيالً شهرة كادت تكون إمجاعاً
يف اجلواهـر. وادعـى اإلمجاع عليه يف جامع املقاصد وظاهـر التذكرة واملنتهى. وتقدم 

 .السرية عىل ذلك، كام رصح هبا يف املعترب والذكر من كشف اللثام دعو
ويقتضيـهـ  مضافـاً إىل ذلكـ  مـا تقدم يف معيار االسـتحالة املطهرة، بل هو يف 

 . الدخان أظهر منه يف الرماد عرفاً
مع أن أثر النجاسـة ينحرص يف مانعية النجس من بعض األمور ـ كامنعية امليتة 
من الصالة ـ أو تنجيسـه ملا يالقيه برطوبة من األجسـام الطاهـرة، والظاهر انرصاف 
أدلـة احلكمـني عـن مثل الدخان ممـا ال تكثـف فيه وليس لـه وجود مسـتقر، كاهلواء 

والبخار ونحومها. ومن ثم تنرصف أدلة النجاسة عنه.
بل هو خارج عرفاً عن موضوع النجاسة والطهارة، لعدم األثر العتبارمها فيه. 
ولذا ال ريب بمالحظة سـرية املترشعة ومرتكزاهتم يف عدم تنجس الدخان وتنجيسه 

بمروره عىل املتنجس الرطب ثم عىل اجلسم الطاهر الرطب.

 ،(١) أو دخاناً
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هذا وربام يستفاد اخلالف مما رصح به مجاعة من عدم جواز االستصباح بالدهن 
املتنجـس حتـت الظـالل، معلالً بأنه البـد من تصاعـد الدهن املتنجس مـع الدخان، 

فينجس الظالل. 
لكـن ذلـك إنام يقتيض نجاسـة أثـر الدخان املتخلـف املتكثـف يف الظالل، ال 
نجاسـة نفـس الدخانـ  بحيث إذا مر عىل جسـم رطب نجسـهـ  بـل ال يظن من أحد 

البناء عىل ذلك وإن رصح به يف هناية األحكام.
وأما الكالم يف األثر املذكور فيظهر مما يأيت يف املسألة السابعة والثالثني إن شاء 

اهللا تعاىل.
(١) قـال سـيدنا املصنـفP: «واملعروف الطهـارة، بل ظاهـر بعض أنه ال 
كالم فيـه». ويقتضيـه ما تقدم يف الدخان من السـرية القطعية يف مثـل بخار احلاممات 
وبخار البول وغريمها، كام سـبق من كشـف اللثام. مضافاً إىل األصل بعد حتقق معيار 

االستحالة، وانرصاف أدلة النجاسة واالنفعال نظري ما تقدم يف الدخان.
لكن يف كشـف اللثام: «وحكم يف املنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس، 
إال أن يعلـم تكونه مـن اهلوائية. وكذا يف املدنيات إن غلب عىل الظن تصاعد األجزاء 
املائيـة معـه باحلرارة. ويدفعه عـدم خلو البخار مـن ذلك عادة مع اتفـاق الناس عىل 
عدم التوقي. وال يفرتق احلال بني نفسه وما يتقاطر منه وهو واضح». وما ذكره متني 

  . جداً
(٢) فـإن عبـارات مجلـة منهـم ـ كمعاقـد بعـض اإلمجاعـات ـ وإن اختصت 
بالنجس، إال أن مقتىض إطالق بعضهم ورصيح آخرين العموم، كعموم معقد بعض 
اإلمجاعات. ويف مفتاح الكرامة: «قال األستاذ أيده اهللا تعاىل: ولعله الظاهر من إطالق 

الفقهاء، بل يستفاد منهم اإلمجاع عليه». 

 .(٢) (١)، سواء أكان نجساً أم متنجساً أو بخاراً
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بـل لو فرض اختصاص معاقد اإلمجاعـات بالنجس أمكن التعدي للمتنجس 
باألولوية بمقتىض ارتكاز املترشعة. عىل أنه جيري فيه مجيع ما تقدم يف النجس. 

لكـن عن مجاعـة االختصاص بالنجـس، ألن االسـتحالة فيه توجـب ارتفاع 
املوضـوع، الرتفـاع العنوان املأخوذ يف لسـان أدلتـه، كالكلب وامليتة والـدم، فيمتنع 

االستصحاب، بخالف املتنجس، ألن املوضوع فيه هو اجلسم، وهو باق.
وفيه: أنه إن كان املدعى بقاء اجلسم بعينه، بحيث يكون اجلسم بعد االستحالة 
عني اجلسم قبلها، مل ينفع تبدل العنوان يف امتناع االستصحاب يف النجس، ملا سبق من 
أن النجاسـة ملا كانت من عوارض اجلسـم اجلزئي اخلارجي، وهـو غري قابل للتقييد، 
فالبد من كون العناوين املأخوذة فيه تعليلية غري مقومة للموضوع وال يمنع ارتفاعها 

من جريان االستصحاب يف النجس. 
وإن كان املدعى أن الباقي بعد االسـتحالة جسم كام كان املوجود قبلها جسامً، 
فهو ال ينفع يف جريان االسـتصحاب يف املتنجس. ما مل يكن اجلسـامن متحدين عرفاً، 
وقد عرفت املنع منه يف مورد االستحالة، وأن االحتاد بني اجلسمني دقي ال عريف، وهو 
ال يكفي يف جريان االسـتصحاب. عىل أن كون الباقي جسـامً يقبل احلكم بالنجاسـة 

. عرفاً، لتستصحب فيه، خيتص بالرماد، دون الدخان والبخار، كام ذكرناه آنفاً
(١) لعـني الوجـوه املتقدمة يف البخار احلاصل بسـبب النـار. ومنه يظهر أيضاً 

العموم لغري البخار من األجسام املتحللة، كالغازات. 
(٢) فقد رصح بالطهارة فيهام يف اخلالف وحمكي هناية األحكام والبيان واملعامل 
وموضع من املنتهى وغريها وقد يرجع إليه االقتصار عىل اآلجر يف املبسوط والتذكرة، 

حيث ال يبعد أهنام من سنخ واحد، بل األمر يف اخلزف أوضح.
لكـن توقـف يف ذلك غري واحـد فيام حكي. بل رصح بالنجاسـة يف املسـالك 

(٢) وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغري النار(١). أما ما أحالته خزفاً أم آجراً
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والروضة والروض وإن اقترص فيه عىل ذكر اآلجر، وحكاه يف الروضة عن الشهيد يف 
غري البيان وجر عليه غري واحد من املتأخرين وهو املتعني. لالستصحاب. 

وقـد يسـتدل عىل الطهـارة ـ مضافـاً إىل اإلمجـاع املدعى يف اخلـالف ـ بتحقق 
االستحالة. لكن اإلمجاع املذكور ليس بنحو يعتد به يف إثبات حكم رشعي. واالستحالة 
غري حاصلة بالنحو املتقدم الذي عليه مدار الطهارة، لوضوح أن اخلزف واآلجر ليسا 
عرفـاً وجـوداً مبايناً ألصلهـام، وهو الطني، بـل التحول إليهام تبـدل يف حال املوجود 
. الواحد. ولذا سـبق منا ومن مجاعة جواز التيمم هبام، كام جيوز السـجود عليهام أيضاً
هـذا وقـد يبتني القـول بالطهـارة عـىل مطهرية النـار التـي قد يسـتدل عليها 

بوجهني:
األول: أهنا أوىل باملطهرية من الشـمس. ولعله بلحاظ أهنا أشـد حرارة وتأثرياً 

يف اجلسم الذي تسخنه، فتحلل النجاسة هبا أشد. 
وفيه: أنه مل يتضح الوجه يف األولوية بعد كون مطهرية الشمس تعبدية ال عرفية، 
وعدم اإلشـارة يف األدلة لعلتها. والسـيام مع اختصاص مطهريتها بغري املنقول، وبام 
إذا استند التجفيف هلا، ومل يتحقق قبل إصابتها للموضع النجس، من دون أن يقترص 

عىل ذلك القائلون بالطهارة يف املقام.
الثـاين: النصـوص الواردة يف املـوارد املتفرقـة، كصحيح ابن حمبـوب املتقدم، 
وصحيـح ابـن أيب عمـري عمـن رواه عن أيب عبـد اهللاA: «يف عجـني عجن وخبز، 
ثـم علـم أن املاء كانت فيه ميتة. قال: ال بأس أكلـت النار ما فيه»(١). ورواية الزبريي: 
«سألت أبا عبد اهللاA عن البئر يقع فيها الفأرة أو غريها من الدواب فتموت فيعجن 
من مائها أيؤكل ذلك اخلبز؟ قال: إذا أصابته النار فال بأس بأكله»(٢)، وخرب زكريا بن 
آدم: «سـألت أبا احلسـنA عن قطرة مخر أو نبيذ مسكر قطرت يف قدر فيه حلم كثري 
ومرق كثري. قال: هيراق املرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب. واللحم اغسـله وكله. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٤ من أبواب أحكام املاء املطلق حديث:١٨، ١٧.
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قلت: فإن قطر فيه الدم قال: الدم تأكله النار إن شاء اهللا. قلت: فخمر أو نبيذ قطر يف 
عجـني أو دم. فقال: فسـد، قلت: أبيعه من اليهود والنصـار وأبني هلم؟ قال: نعم، 
فإهنم يستحلون رشبه. قلت والفقاع هو بتلك املنزلة إذا قطر يف يشء من ذلك؟ فقال: 
أكره أنا أن آكله إذا قطر يف يشء من طعامي»(١)، وصحيح سـعيد األعرج: «سألت أبا 
عبـد اهللاA عن قدر فيها جزور وقع فيه قـدر أوقية دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار 
تأكل الدم»(٢)، وصحيح عيل بن جعفر: «سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها 

حلم وقع فيها أوقية دم هل يصح أكله؟ فقال: إذا طبخ فكل، فال بأس»(٣).
لكن هذه النصوص ـ عىل كثرهتا ـ ال تنهض بإثبات مطهرية النار يف املقام. أما 

صحيح ابن حمبوب فقد تقدم اإلشكال يف مضمونه، وأن املتعني البناء عىل إمجاله. 
وأمـا بقيـة هذه النصوص فهـي ال تنهض ببيـان عموم مطهرية النـار، بل هي 

رصحية يف التفصيل بني النجاسات، بل واملتنجسات. 
بـل ال يظـن بأحد البناء عـىل عموم مطهرية النـار، إذ لو كان ذلـك ثابتاً لظهر 
وبان، وشـاع القول به والعمل عليه، وكثرت األسئلة عنه وعن فروعه، لشدة احلاجة 

له، وكثرة االبتالء به. 
وغايـة ما يمكن دعـواه هو االقتصار عىل موارد النصـوص لو هنضت بإثبات 
مضامينهـا واسـتفيد منها مطهرية النار يف تلك املـوارد، وحيث كان املقام خارجاً عن 

مجيع تلك املوارد فاملتعني البناء فيه عىل النجاسة، ملا سبق.
هذا واملناسب التعرض ملفاد هذه النصوص والنظر يف هنوضها بإثبات الطهارة 

يف مواردها فنقول: 
أما حديث ابن أيب عمري فيظهر من الشيخ يف مياه النهاية العمل به، بل التعدي 
جلميـع موارد العجن باملاء النجس، وعدم االقتصار عـىل املاء الذي وقعت فيه امليتة، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث:٨.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٤٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢، ٣.
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وعـن الذخرية امليل إليـه. وقد يتجه بلحاظ ما هو املختار من حجية مراسـيل ابن أيب 
عمري، وقرب إلغاء خصوصية املاء املذكور.

لكنه معارض بصحيحه اآلخر عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إال حفص بن 
البخرتيـ  : «قيل أليب عبد اهللاA يف العجني يعجن من املاء النجس كيف يصنع به؟ 
 :Aقال: يباع ممن يسـتحل أكل امليتة»(١)، وصحيحه الثالث عن بعض أصحابه عنه
«قـال: يدفـن وال يبـاع»(٢). ومحـل احلديثني املذكورين عـىل االسـتحباب بعيد جداً، 

خصوصاً الثاين، ملا يف الدفن من تضييع املال.
وعليه إن أمكن محل األول عىل ماء البئرـ  كام يظهر من الفقيه والوسائلـ  فهو، 
وإال فكام يمكن اجلمع بينه وبني هذين احلديثني بتقييدمها به بحملهام عىل املاء النجس 

بغري امليتة، كذلك يمكن اجلمع بتقييده هبام بحمله عىل امليتة الطاهرة.
بل لعل الثاين أقرب، لشيوع االبتالء بامليتة الطاهرة، والستبعاد كون التنجس 
بامليتة أخف من سائر أنحاء التنجس. وال أقل من التكافؤ والتساقط، والرجوع لألدلة 

األخر املقتضية للنجاسة. 
ولعلـه لذا يظهر منـهP يف أطعمة النهاية الرتدد يف ذلـك، حيث قال: «وإذا 
نجـس املـاء بحصول يشء من النجاسـات فيه ثم عجن به وخبز منـه مل جيز أكل ذلك 
اخلبـز. وقد رويت رخصة يف جواز أكله. واألحوط ما قدمناه». ونحوه يف املبسـوط. 

بل رصح يف التهذيب بالعمل باخلربين األخريين، دون األول.
وأمـا حديث الزبريي فقد أفتى بمضمونـه يف الفقيه واملقنع. وهو ـ مع ضعف 
سندهـ  إنام ينفع بناء عىل انفعال ماء البئر. أما بناء عىل املختار من اعتصامه فهو إنام يدل 
عـىل ارتفاع الكراهة بإصابـة النار، فيكون أجنبياً عام نحن فيـه، وال مانع من االلتزام 

به.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١١ من أبواب األسئار حديث:١، ٢.
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وأمـا نصـوص القدر التي يقع فيها الدم فيظهر العمل هبا من مجاعة، كاملفيد يف 
املقنعة وسـالر يف املراسـم، وكذا الشـيخ يف النهاية والقايض يف املهذب، بعد تقييدمها 

الدم بالقليل. بل عن القايض التعميم لغري الدم من النجاسات.
وربام يستشـكل يف النصوص املذكورة بضعف السند، ففي املختلف أن سعيد 
األعـرج ال أعـرف حاله، ويف أطعمة الدروس: «ولـو وقع دم نجس يف قدر تغيل عىل 
النار غسـل اجلامد وحرم املايع عند احلليني، وقال الشيخان: حيل املايع إذا علم زوال 
عينـه بالنـار. ورشط الشـيخ قلة الـدم. وبذلك روايتـان مل يثبت صحة سـندمها. مع 

خمالفتهام لألصل». وكأنه يريد بالروايتني حديثي زكريا بن آدم وسعيد األعرج. 
لكن الظاهر صحة الثاين، وأن سـعيد األعرج ثقـة، لرواية صفوان عنه، وألن 
الظاهر أنه ابن عبد الرمحن الذي نص النجايش عىل وثاقته. عىل أن صحيح ابن جعفر 

كاف يف املقام.
ومثله ما ذكره بعض مشـاخيناP مـن معارضتها بصحيح عيل بن جعفر عن 
أخيـهA: «وسـألته عن رجل رعف وهـو يتوضأ، فتقطر قطـرة يف إنائه هل يصلح 

الوضوء منه؟ قال: ال»(١). وبعد تساقطهام فاملرجع األصل. 
إذ فيـه: أن الصحيـح وإن تضمـن عدم جـواز الوضوء باملاء املالقـي للدم كام 
تضمـن ذلك نصوص أخر(٢)، إال أن من السـهل محلهـا عىل بيان تنجس املاء من دون 
نظـر إىل بقاء النجاسـة وكيفية التطهـري منها، فال تنايف تطهريه بالطبـخ أو باتصاله بامء 
معتصم أو بغريمها، فليس التعارض بينها وبني نصوص املقام مستحكامً، ليصل األمر 

للتساقط والرجوع لألصل، الذي هو استصحاب النجاسة عىل التحقيق.
نعم قد يقال: إن التعبري يف حديثي زكريا وسعيد بأن النار تأكل الدم قد يناسب 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٨ من أبواب أحكام املاء املطلق حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٨٢ من أبواب أحكام املاء املطلق حديث:٨، وج:٢ باب:٨ من أبواب أحكام 

املاء املطلق حديث:٢.
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كون منشـأ السـؤال حرمة أكل الدم الواقع ال تنجيسـه، وإال كان األنسب التعبري بأن 
النـار تطهره. وحينئذ ربام يسـهل محل نصوص املقام عىل الـدم الطاهر املحرم األكل، 

ويرجع اجلواب إىل استهالك الدم واضمحالله بسبب الطبخ. 
أو يقـال: إن صحيح ابـن جعفر قد تضمن أن القدر فيهـا ألف رطل من املاء، 
وكـام يمكن أن يـراد بالرطل العراقي، فينقص عن الكر مائتي رطل، يمكن أن يراد به 
املدين، فيزيد عىل الكر أربعامئة رطل. بل لعل الثاين أنسب بكون املخاطب واملخاطب 
مدنيـني. كام أن صحيح سـعيد قد تضمن أن القدر فيها جـزور، واملعروف أنه الناقة، 

ومثل القدر املذكورة قد تسع كراً أو أكثر.
، ومحل  فلـم يبق إال خرب زكريا، وهو ضعيف السـند، ويسـهل محله عـىل الكرّ
صدره عىل االستحباب، كحمل ما تضمنته النصوص من اعتبار الطبخ والتعبري بأكل 
النـار، عىل بيان اسـتهالك الدم واضمحالله، فراراً عـن حرمة أكله وإن مل ينفعل به ما 

يف القدر.
هـذا ولو فرض تعـذر احلملني املذكورين، ومتاميـة داللة النصوص، فيصعب 
جـداً البناء عىل احلكم املذكور بعد غرابته واسـتنكاره بحسـب املرتكزات املترشعية، 
حيـث تكون هذه النصوص من املشـكل الذي يرد علمه ألهلـه صلوات اهللا عليهم. 

ونسأله سبحانه وتعاىل العصمة والسداد.
(١) حيـث ال يبعـد جريـان اخلـالف السـابق يف اخلـزف واآلجـر فيهام، ألن 
تأثـري النـار فيهـام ليس أقل من تأثريهـا يف اخلزف واآلجر. بل ال يبعـد كون التأثري يف 
النورة أشـد. ولعله لذا قال يف كشـف اللثام: «وأما االسـتحالة نـورة أو جصاً فكأهنا 
كاالسـتحالة رمـاداً أو تراباً أو خزفـاً، واألوالن أظهـر يف األول كاألخري يف األخري» 
ومراده أن األظهر إحلاق االستحالة نورة باالستحالة رماداً أو تراباً وإحلاق االستحالة 

فحـامً  أحالتـه  وفيـام  النجاسـة،  عـىل  بـاق  فهـو  نـورة(١)،  أم  جصـاً  أم 
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 . جصاً باالستحالة خزفاً
وكيـف كان فالظاهر عدم حتقق معيار االسـتحالة املتقدم يف النورة، فضالً عن 

اجلص، وأن املتعني فيهام النجاسة، لالستصحاب.
(١) فقد حكم بالطهارة يف املفاتيح وغريه ومال إليه يف احلدائق، واستظهره يف 
جامع املقاصد، ومنع منها يف املسالك، وظاهر كشف اللثام التوقف. وكأنه للشك يف 
كونه من أفراد االستحالة. ولكنه يقتيض البناء عىل الطهارة، ملا سبق من أنه مع الشك 
فيه يشـك يف بقاء املوضوع ويمتنع جريان االسـتصحاب. ومن ثم مل يسـتبعد سـيدنا 
املصنفP يف استدالله الطهارة. لكن األقرب عدم حتقق االستحالة، وإن مل يسهل 

اجلزم بذلك، حيث قد يتعني معه االحتياط.
(٢) وال جمال السـتصحاب النجاسـة فيه بعد مباينته للامء املتنجس عرفاً وإن 
كان عينـه حقيقـة. بل لو كان عينه عرفاً ـ كام لو فرض أن املـاء األول بنظر العرف قد 
وجد وانعدم ـ فال جمال السـتصحاب نجاسـته، إذ البد يف االستصحاب ـ مضافاً إىل 
احتاد املوضوع ـ من استمراره بحيث يكون املوجود يف الزمان الثاين بقاء للموجود يف 
الزمان األول، ليكون مفاد االستصحاب استمرار حكمه السابق. أما مع ختلل العدم 
بينهـام فال جمال السـتمرار احلكم األول، بل غاية ما يمكن هـو ثبوته يف احلالني بنحو 

الطفرة، وال ينهض بذلك االستصحاب.
نعم لو كان لدليل تنجس اليشء قبل التبخر إطالق يقتيض نجاسته بعد التبخر 
تعني البناء عىل نجاسـته حينئذ، كام لو فرض داللـة الدليل عىل أن املاء املتغري بمالقاة 
النجاسـة نجس، فإذا فرض أن املاء احلاصل بعد التبخر عني املاء املوجود قبل التبخر 

إشكال(١).
(مسـألة٣٧): لـو اسـتحال الـيشء بخـاراً ثـم اسـتحال عرقـاً فـإن 
كان متنجسـاً فهـو طاهـر(٢)، وإن كان نجسـاً، فـإن عـدّ العـرق من تلك 
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عرفـاً، وقد رجع حامالً لصفة التغري، تعني نجاسـته بمقتىض إطالق الدليل املذكور، 
ال بمقتىض االستصحاب. 

وهذا بخالف ما إذا كان مفاد الدليل حدوث النجاسة للامء بحدوث التغري له 
مـن دون نظر للبقاء، كام إذا كان الدليل بلسـان: إذا تغري املاء  بالنجاسـة فإنه ينجس، 
وكان البناء عىل بقاء النجاسـة ببقاء التغري لليقني أو لالسـتصحاب، إذ حينئذ ال ينفع 
احتاد املاءين عرفاً يف البناء عل نجاسـة املـاء بعد التبخر وإن رجع متغرياً، لعدم اليقني 

بنجاسته بعد ختلل العدم حال التبخر، كام ال جمال الستصحاهبا، ملا سبق. 
وكـذا لـو مل يكن املاءان متحدين عرفاً بسـبب ختلل العدم بينهـام حال التبخر، 
حيث ال جمال للبناء عىل نجاسـة املاء بعد التبخر إذا رجع حامالً لصفة التغري حتى لو 
دل الدليل عىل أن املاء املتغري بمالقاة النجاسة نجس، ألن املاء الثاين بعد مباينته لألول 

مل يتغري بمالقاة النجاسة، بل بنفسه، ألن املالقاة إنام حصلت لألول دون الثاين.
(١) كام لو صدق عىل عرق اخلمر أو املسكر أو البول أنه مخر أو مسكر أو بول.

(٢) لعمـوم أو إطـالق دليل نجاسـة عنـوان النجس الذي طرأ عليـه التبخر. 
وكـذا لو صدق عليـه عنوان آخر نجس أيضـاً، كام لو صدق عىل عـرق الفقاع اخلمر 

. مثالً
(٣) ألصالـة الطهارة بعـد عدم كونه بقاء للنجس، ليقتيض االسـتصحاب أو 
إطـالق دليل نجاسـة النجس نجاسـته، وبعد عدم صـدق عنوان املحكوم بنجاسـته 

رشعاً عليه. 
لكن يف املنتهى احلكم بنجاسـة ما يتقاطر من بخار النجس، إال أن يعلم تكونه 
من اهلواء، كام سـبق، وسـبق عن املدنيـات ذلك إن غلب عىل الظـن تصاعد األجزاء 

املائية معه باحلرارة. 

احلقيقة(١) فالعرق نجس(٢)، وإال فطاهر(٣) 
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ويظهر اإلشـكال فيه مما سـبق. بل الظاهر من سـرية املترشعة عدم التوقي عام 
يتقاطر. وكفى هبا دليالً عىل الطهارة يستغنى به عن األصل. 

نعـم إن رجع ما عـن املدنيات إىل فرض تصاعد أجزاء مائيـة دقيقة مع البخار 
نظـري رذاذ املـاء عند الرش بحيـث يصدق عىل تلك األجـزاء املاء ال البخـار، اجته ما 

ذكره. لكن مع فرض العلم بذلك، وال يكفي الظن، لعدم الدليل عىل حجيته.
(١) يعني: يف عده من تلك احلقيقة. ألصالة الطهارة. 

(٢) كام لعله املعروف، بل ال يظن من أحد اخلالف به، ويكفي فيه السرية عىل 
طهارة الدود من دون نظر ملا يتكون منه. وال أقل من حتقق معيار االسـتحالة املتقدم.

(٣) لعني ما سبق. نعم لو كان احليوان نجس العني فهو نجس خلصوصية فيه، 
ال لبقاء نجاسة ما تكون منه.

(٤) بال إشكال ظاهر. ويقتضيه ما تضمن طهارة فضالت ما يؤكل حلمه، فإنه 
وإن كان وارداً لبيـان طهارتـه من حيثية كونه مضافاً ملأكول اللحم، إال أن عدم التنبيه 
عىل نجاسته بلحاظ أصله مع شيوع االبتالء بذلك وغفلة العرف عنه موجب لظهوره 
. وال أقل من حتقق معيار االستحالة املتقدم.  يف الطهارة مطلقاً حتى لو كان أصله نجساً

وإن كان األمر أظهر من ذلك.

وكذا لو شك(١).
(مسـألة ٣٨): الدود املسـتحيل من العذرة أو امليتة طاهر(٢)، وكذا 

ن من نجس أو متنجس(٣). كل حيوان تكوّ
(مسألة٣٩): املاء النجس إذا صار بوالً حليوان مأكول اللحم أو عرقاً 

له أو لعاباً له فهو طاهر(٤).
(مسـألة٤٠): الغـذاء النجـس أو املتنجـس إذا صـار خـرءاً حليوان 
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(١) جيري فيه ما تقدم يف املسألة السابقة.
(٢) جيري فيه ما تقدم يف املسـألة السـابقة. مضافـاً إىل ما تضمن الرتخيص يف 

التسميد بالعذرة(١)، وإن كان ضعيفاً سنداً وإىل قيام السرية القطعية عىل ذلك.
(٣) كـام يف الـدروس وجامع املقاصد وكشـف اللثام وعن اإليضـاح والبيان 

وظاهر املدنيات، لتحقق معيار االستحالة املتقدم. 
ويف املنتهـى وهناية األحكام عدم الطهارة. وكـذا عن املعترب، وإن مل أجده فيه. 
واستدل له بأن األجزاء قائمة باألجزاء النجسة وهي باقية. وفيه: أن بقاء األجزاء دقة 
. وبقاءها عرفاً ممنوع.  ال يستلزم بقاء النجاسة واقعاً، وال يكفي يف استصحاهبا ظاهراً

فال معدل عن القول بالطهارة ألصالتها. 
نعـم البـد من عـدم تنجـس امللح برطوبـة امليتـة قبل االسـتحالة ولـو لكون 
االسـتحالة تدرجييـة، وإال تعـني البنـاء عىل نجاسـة امللـح وإن مل يكن عني النجاسـة 

كالكلب.
(٤) إمجاعاً، كام يف املنتهى واملهذب والبارع وكشـف اللثام وما يأيت من السـيد 
الطباطبائـيP يف منظومتـه. ويقتضيه النصوص الكثرية وغريهـا مما يأيت التعرض 

له. 
وال جمال لالسـتدالل عليه باألصل، لزوال احلقيقة النجسـة وحدوث حقيقة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٩ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١.

مأكـول اللحم أو لبناً لـه(١) أو صار جزءاً من اخلـرضوات أو النباتات أو 
 .(٣) األشـجار أو األثامر(٢) فهو طاهر. وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً

وكذا احلكم يف غري ذلك مما يعد املستحال إليه متولداً من املستحال منه.
 (٤) (اخلامـس): االنقـالب، فإنـه مطهـر للخمـر إذا انقلبـت خـالً
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أخـر، كـام يف كشـف اللثام. إذ فيـه: أن جمرد تبـدل العنوان ال يكفـي جريان أصالة 
الطهـارة مع احتـاد املتحول إليه مع املتحول عنه عرفاً، بحيث ير العرف أهنام جسـم 

واحد قد تغري حاله، بل جيري استصحاب النجاسة حينئذ. 
نعم إذا بلغ احلال عدمها جسمني أحدمها متولد من األرضـ  كاخلشب والرماد 
والعـذرة والدود ـ امتنع جريان االسـتصحاب وكان املرجع أصل الطهارة، كام تقدم 

لكن ال جمال لدعواه هنا.
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من أن اخلمر واخلل حقيقيان عرفاً وإن مل يكونا 
، وأن النجاسة واحلرمة قائمتان بعنوان اخلمر املفروض زواله. ولذا عدّ  حقيقتني عقالً
االنقـالب يف املقام من أفراد االسـتحالة. ففيه أن زوال حقيقـة النجس وعنوانه عرفاً 
إنام يمنع من التمسك بإطالق دليل النجاسة، وال يمنع من التمسك باستصحاهبا بعد 

 . فرض احتاد اجلسمني عرفاً
نعـم بناءً عىل خمتارهP من عدم جريان االسـتصحاب يف األحكام الرشعية 
يف الشبهات احلكمية فيتعني بعد عدم جريان اإلطالق الرجوع ألصالة الطهارة. لكن 
املبنى املذكور غري تام كام أوضحناه يف حمله. وقد تقدم يف أوائل الكالم يف االسـتحالة 

ما ينفع يف املقام.
بقي يشء: وهو أن املنسـاق من كلامت األصحاب جريان ذلك يف كل مسكر. 
والسـيام مـع ما يأيت مـن تعميمهم الطهارة باالنقـالب للخل لعصـري العنب إذا غال 
ومل يذهـب ثلثـاه. نعم قـال يف هناية األحـكام: «انقالب اخلمر مطهر هلـا... أما النبيذ 
فإشـكال، ينشـأ من زوال علـة التنجيس التي هي اإلسـكار، وعـدم التنصيص عليه 

باخلصوصية».
لكن الظاهر إلغاء خصوصية اخلمر وفهم العموم لكل مسـكر من النصوص، 
ألن املنسـاق منها أن منشـأ حل اخلمر وطهارهتا باالنقالب هو زوال اإلسـكار الذي 
 :Aهو علة احلرمة والنجاسة، بل هو كالرصيح من صحيح عيل بن جعفر عن أخيه
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«سـألته عن اخلمر يكون أوله مخراً، ثم يصري خالً أيؤكل؟ قال: نعم إذا ذهب سـكره 
فال بأس»(١). وذلك جيري يف كل مسكر.

(١) كـام هو املتيقـن املدعى عليه إمجاع املسـلمني يف املنتهى. وتقتضيه السـرية 
القطعية، حيث يتعارف يف تصنيع اخلل أن ال يصري املصنع خالً إال بعد أن يمر بحالة 

. مضافاً إىل ما يأيت من النصوص. يكون فيها مخراً أو مسكراً
(٢) كام هو مقتىض إطالق الفتاو يف اجلملة، بل ظاهر املنتهى اتفاق علامئنا عليه 
ويقتضيـه النصوص الكثرية، كإطالق صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته 
عـن اخلمر يكـون مخراً ثم يصري خالً يـؤكل؟ قال: نعم إذا ذهب سـكره فال بأس»(٢) 
ونحـوه خـربه(٣)، وخصوص صحيح زرارة عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن اخلمر 
 Aقال: ال بأس»(٤) وموثق عبيد بن زرارة: «سـألت أبا عبد اهللا ، العتيقة جتعل خالً
 :Aقال: ال بأس»(٥)، وموثقـه اآلخر عنه ، عـن الرجل يأخـذ اخلمر فيجعلها خـالً
 ، «يف الرجـل إذا باع عصرياً فحبسـه السـلطان حتى صـار مخراً، فجعلـه صاحبه خالً
 :Aفقال: إذا حتول عن اسم اخلمر فال بأس»(٦)، وصحيح مجيل: «قلت أليب عبد اهللا
يكـون يل عـىل الرجل الدراهم، فيعطيني هبا مخراً، فقال: خذها ثم أفسـدها». وزاد يف 

»(٧)، وغريها مما يأيت.  بعض طرق احلديث: «واجعلها خالً
نعـم يف موثـق أيب بصـري عـن أيب عبـد اهللاA: «سـئل عن اخلمر جيعـل فيها 
اخلل، فقال: ال، إال ما جاء من قِبَل نفسـه»(٨). وروي عن الصدوق يف عيون األخبار 
بأسـانيده عـن الرضاA: «عن عيل بـن أيب طالبA قال: كلوا خـل اخلمر، فإنه 
يقتـل الديـدان يف البطـن، وقـال: كلوا خل اخلمـر ما فسـد، وال تأكلوا ما أفسـدمتوه 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣١ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١٠.
(٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣١ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٩، ١، ٣.
(٦) ، (٧) ، (٨) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣١ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٥، ٦، ٧.

بنفسها(١)، أو بعالج(٢).
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أنتـم»(١). وقد محلهام غري واحد عـىل الكراهة، مجعاً مع النصوص السـابقة، لرصاحة 
تلك النصوص يف احلِل. 

لكنـه ال خيلو عن إشـكال، لصعوبة البناء عىل الكراهة مع النصوص السـابقة 
الكثرية التي ال إشارة فيها للمرجوحية.

والسيام ما تضمن بيان فائدة مخر اخلل، كحديث العيون املتقدم وموثق سامعة 
عن أيب عبد اهللاA: «قال: خل اخلمر يشد اللثة ويقتل دواب البطن ويشد العقل»(٢) 
وغريمها. فإن الظاهر أن خلّ اخلمر املشار إليه هو الذي ينقلب خالً بعالج، وإال فكل 
خل البد أن يمر بفرتة حيمل هبا عنرص اإلسكار. كام أن الظاهر أن اخلمر املستحكم ال 
ينقلـب خالً إال بعالج وأما محله عىل اخلل املتحول عن اخلمر عند التخليل، يف مقابل 
اخلـل املتحول عن غريه من أنواع املسـكر، فبعيد، بـل الظاهر أنه يطلق عىل ذلك خل 
العنـب، ال خـل اخلمر. وحينئذ فمن الظاهـر أن بيان الفوائد املذكـورة خلل اخلمر ال 

يناسب كراهة استعامله. 
ولعلـه لـذا كان األظهر محل موثق أيب بصري عىل التقية، لظهور بعض ما سـبق 
من كلامهتم يف أن حرمة ما ينقلب خالً بعالج هو قول العامة. نعم يبقى اإلشـكال يف 

حديث العيون املتقدم.
وكيـف كان فال جمال للعمـل بظاهر احلديثني، بل البد مـن طرحهام ملوافقتهام 
للعامـة، أو هلجرمها عند األصحـاب، أو محلهام عىل الكراهة بقرينة النصوص األول. 

فالحظ.
هذا ويف املقام موثقان آخران أليب بصري قد يظهر منهام التفصيل يف املقام.

األول: سألت أبا عبد اهللاA عن اخلمر يصنع فيها اليشء حتى حتمض. قال: 

(١) عيون أخبار الرضا ج:٢ باب:٣١ حديث:١٢٧ ص:٣٩.  
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٤٥ من أبواب األطعمة املباحة حديث:٢.
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إن كان الـذي صنـع فيها هو الغالب عىل ما صنع فال بـأس به»(١). ومقتضاه التفصيل 
بـني كـون املجعـول يف اخلمر أكثر منها بحيـث يغلب عليها وعدمـه، فتحل يف األول 

وحترم يف الثاين.
لكنهـم مل يتعرضـوا للتفصيل بالوجـه املذكور، وال يظن من أحـد البناء عليه، 
حيـث يصعب جداً محل النصـوص املتقدمة عليه، البتنائه عىل عنايـة حتتاج إىل تنبيه. 
بل هو ال يناسـب صحيح أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «أنه سـئل عن اخلمر تعالج 
. قـال: ال بأس بمعاجلتها»(٢). ملا هـو املعلوم من عدم كون  بامللـح وغـريه لتحول خالً

امللح املعالج به أكثر من اخلمر املعاجلة. 
ولعلـه لـذا محله الشـيخ يف التهذيبني عىل كون الغلبة بنحـو ال توجب انقالب 
اخلمـر، بـل خفاء أثرها بسـبب غلبة مـا جعل فيها عليهـا، ثم حكم بأنه شـاذ مرتوك 

الظاهر، ألن اخلمر تنجس ما تقع فيه، فيحرم استعامله.
، قال: ال بأس إذا مل جيعل  الثاين: «سألت أبا عبد اهللاA عن اخلمر جيعل خالً

فيها ما يغلبها [يقلبها خ.ل]»(٣).
أما عىل نسخة (يقلبها) بالقاف ـ كام يف االستبصار وإحد نسختي التهذيب ـ 
فمقتضـاه التفصيـل بـني أن يكـون االنقـالب بجعـل يشء يقلبها، وأن يكـون بغريه 

كاإلغالء واخلض. 
لكن ال جمال حلمل نصوص الرتخيص املتقدمة عليه بحيث يكون شـاهد مجع 
بـني الطائفتني لصعوبة محـل الطائفة األوىل عىل االنقالب مـن دون وضع يشء فيها، 

لعدم معهوديته، بل لعله فرض ال واقع له.
وخلصوص صحيح أيب بصري املتقدم و صحيح عبد العزيز بن املهتدي: «كتبت 
إىل الرضاA: جعلت فداك العصري يصري مخراً فيصب عليه اخلل ويشء يغريه حتى 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٤٥ من أبواب األطعمة املباحة حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣١ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١١، ٤.
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، قال: ال بأس به»(١).  يصري خالً
ومـن ثم يتعني محله عىل ما محل عليه احلديثان األوالن ـ املقترصان يف التحليل 
عـىل مـا إذا انقلب اخلمر خالً من قبل نفسـهـ  من الكراهةـ  كام ذكره يف االسـتبصارـ  

وغريها مما تقدم.
وأما عىل نسخة (يغلبها) بالغني ـ كام يف الكايف وإحد نسختي التهذيب ـ فإن 

محل عىل الغلبة من حيثية األثر رجع إىل النسخة األوىل، وجر فيه ما سبق.
وإن محـل عىل الغلبة يف املقدار رجـع إىل التفصيل بني ما إذا كان املحمول فيها 
أكثـر منها بمقدار معتد بـه. بحيث يغلب عليه وتضمحل فيه ومـا إذا مل يكن كذلك، 

فتحلّ يف الثاين دون األول. 
وقد محله الشيخP يف التهذيب عىل ما إذا مل تنقلب خالً حقيقة بوضع اليشء 
الكثـري فيهـا، بل أوجب ذلك خفاء أثرها بسـبب غلبة ما وضع فيهـا، مثل القليل من 
، حيث  اخلمر يطرح عليه كثري من اخلل، فإنه يصري بطعم اخلل من دون أن يصري خالً

ال جيوز استعامله، بعد فرض بقائه عىل اخلمرية، بل ينجس ما وقع فيه. 
وال ينبغي اإلشكال يف التحريم حينئذ. لكن ال من أجل املوثق بعد عدم ثبوت 
النسخة املذكورة وعدم وضوح محلها عىل املعنى املذكور. بل من جهة القاعدة، إذ بعد 
. وما عن أيب  فرض عدم االنقالب فاخلمر نجسـة منجسة ملا جعل فيها، فيحرمان معاً
حنيفة من إجراء االسـتحالة جمر االنقالب خال عن الشـاهد، بل هو قياس مردود 

عليه.
نعـم وقع الكالم بينهـم يف طهارة اخلمر املذكورة وطهارة مـا فيها إذا مر زمان 
تنقلـب فيـه تلـك اخلمر خالً وعدمهـا. فقد رصح بالطهـارة حينئذ الشـيخ يف النهاية 
والتهذيـب والعالمـة يف املختلف، وحكـي عن ابن اجلنيد قـال يف النهاية: «وإذا وقع 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣١ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٨.
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 .« يشء من اخلمر يف اخلل مل جيز استعامله إال بعد أن يصري ذلك اخلمر خالً
وذكـر يف التهذيـب أن عالمة ذلك أن يصري ما بقي مـن ذلك اخلمر ومل يصب 
. وعن املختلف تقريب ذلك بأن انقالب اخلمر الباقي الذي مل يصب يف  يف اخلـل خالً
اخلل خالً يدل عىل متامية استعداد اخلل املذكور لالنقالب، املستلزم النقالب ما ألقي 

منه يف اخلل، الحتاد مزاجهام. بل الثاين أوىل باإلنقالب بسبب ممازجته للخل.
وقـد أنكـر ذلـك يف الرسائـر والرشايـع والنافع والـدروس وحمكـي التحرير 
واإلرشاد وغريها. ومحل يف كشف اللثام ما ذكره ابن إدريس والفاضلني عىل أن ذلك 
منهـم لعـدم الطريق للعلم بانقالب اخلمـر امللقى يف اخلل قال: «ولـو فرض العلم به 

فالظاهر اتفاقهم عىل احلل والطهارة». 
ولعل الوجه يف عدم العلم باالنقالب أن انقالب اخلمر غري املستهلك ال يستلزم 

انقالب اخلمر املستهلك، المكان عدم تفاعل املستهلك بسبب تفرق أجزائه. 
عـىل أنـه لو علم بانقـالب املسـتهلك أمكن اإلشـكال يف احلـل والطهارة من 

وجهني:
األول: أن أدلة اإلنقالب خمتصة ملا إذا كان للخمر وجود عريف، أما إذا مل يكن له 
وجود عريف فال موضوع لالنقالب وال للحل والطهارة به. غاية األمر أنه ال موضوع 
معـه أيضاً للنجاسـة والتحريم وذلك ال يكفي يف دفـع حمذور تنجس اخلل الذي وقع 
فيه وتنجس أوانيه وما يتعلق به، النحصار دفع حمذورها باستفادته من أدلة االنقالب 

تبعاً، فمع فرض قصور أدلة االنقالب ال دافع للمحذور املذكور.
الثـاين: أنـه لو فرض عموم مطهرية االنقالب للخمر املسـتهلك يف اخلل، ولو 
 . لليقـني بعـدم الفرق، إال أنه ال دليل عـىل طهارة اخلل املتنجس به وطهـارة إنائه تبعاً
الختصـاص أدلة الطهـارة بالتبع بـام إذا كان املتنجس باخلمر تابعاً لـه، كامللح واخلل 
الذيـن يعاجلـان به، واإلناء الذي هو فيه، وال تعـم ما إذا مل يكن تابعاً له، فضالً عام إذا 

كان اخلمر تابعاً له ومستهلكاً فيه، كام هو املفروض يف املقام. 
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ودعـو القطـع بعدم الفرق. مـردودة عـىل مدعيها، ألن مطهريـة االنقالب 
للخمـر ولتوابعهـا تعبديـة حمضة، وليسـت عرفيـة، ليتسـنى إدراك مالكهـا بمقتىض 

املناسبات االرتكازية. ومن ثم يتعني البناء عىل بقاء النجاسة عمالً باالستصحاب.
ثـم إن مقتـىض إطالق نصوص عـالج اخلمر املتقدمة عدم الفـرق بني العالج 
، والعالج بجسم ال يستهلك، خصوصاً  بجسـم يسـتهلك يف اخلمر قبل إنقالهبا خالً
صحيـح أيب بصـري املتضمـن العالج بامللـح، إذ كثرياً ما ال يذوب بعـض امللح، فعدم 
التنبيـه يف النصوص للزوم اسـتهالك اجلسـم الـذي يعالج به قبـل االنقالب يوجب 

ظهوره يف طهارته تبعاً، كطهارة اإلناء وآالت العالج. 
ومن ثم ال جمال لتنظر كشف اللثام يف الطهارة حينئذ، وال للتأمل فيها يف حمكي 
الكفاية وجممع الربهان، فضالً عن القول بعدم الطهارة، كام قد حيكي يف املقام. بل قد 
يظهـر من جممع الربهـان، حيث اعترب يف العالج املطهر أن يكـون بنحو اخلل القليل. 

فالحظ.
(١) كـام يف القواعـد والـدروس وعـن اإلرشـاد والتحرير واملهـذب البارع. 
لظهور النصوص يف رفع االنقالب لنجاسة اخلمر به وحرمتها، من دون نظر للنجاسة 

واحلرمة من جهة أخر، كمالقاة النجس. 
نعـم ذكر غري واحد أن ذلك مبني عىل مضاعفة النجاسـة، وأن اخلمر تتنجس 
بمالقـاة النجـس. وقـد أنكر ذلك بعض مشـاخيناP مدعياً أن األعيان النجسـة ال 

تتنجس باملالقاة، وال تقبل النجاسة العرضية. ومن ثم ذهب للطهارة يف املقام.
لكنه يشكل بعدم الدليل عىل ذلك. بل الظاهر أهنا تنجس. لعدم الفرق ارتكازاً 
يف االنفعال بالنجاسة بني الطاهر والنجس، غاية األمر أن النجاسة الذاتية أجىل وأتم، 

نعم لو تنجس بنجاسـة خارجية، ثم انقلب خالً مل تطهر(١)، عىل األحوط 
. وجوباً
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فيغفل معها عن النجاسة العرضية، أما مع اختالف النجاستني يف األثر فاملتعني ترتب 
أثـر كل منهام. كام لو صىل يف رساويل من جلد معتقداً تذكيته ناسـياً مالقاته للنجس، 
ثم ذكر ذلك وانكشـف أنه ميتة، فإن املتعني بطالن الصالة من جهة النجاسـة املنسـية 

وإن عفي عن مانعية امليتة للجهل هبا. 
بـل ذلـك منهP ال يناسـب ما التزم به من أن إسـالم الكافر إنـام يطهره من 
نجاسـة الكفر، دون النجاسة العرضية بسـبب مالقاته النجاسة حال كفره، وأنه البد 

من تطهريه منها. 
حيـث ال يتم ذلك إال بالبناء عىل أن نجاسـة بدنه الذاتية بسـبب الكفر ال متنع 
مـن عروض النجاسـة عليه بمالقاة النجاسـة، نظري مـا نحن فيه. بـل يظهر منه ومن 
املفروغية عن ذلك، وإن الكالم إنام هو يف استفادة الطهارة من النجاسة العرضية تبعاً 

للطهارة من نجاسة الكفر باإلسالم.
ويزيـد يف اإلشـكال ما ذكره مـن أن املتنجس إذا صار عني النجاسـة ارتفعت 

نجاسته العرضية، وبقيت نجاسته الذاتية، وجر حكمها ال غري. 
إذ فيـه: أنـه لو كانـت أقوائيـة النجاسـة الذاتيـة موجبة النـرصاف إطالقات 
االنفعـال، وقصورهـا عن األعيان النجسـة، بنحو يمنع من إثبات حدوث النجاسـة 
العرضية هلا، فال جمال لذلك يف املقام، لورود النجاسة العرضية عىل الطاهر، ودخوله 
يف إطـالق أدلتهـا بالفرض، فيحتـاج زواهلا حني صريورة املتنجس عني النجاسـة إىل 

دليل، وهو مفقود، ويكفي يف إحراز بقائها االستصحاب. 
وال يظـن منـه دعـو امتناع اجتامع النجاسـتني بحكـم العقـل، ليتوجه عدم 
الفـرق فيه بني احلدوث والبقاء، إذ ال مـرسح للعقل يف األحكام الرشعية ـ كالطهارة 

والنجاسة ـ التي هي اعتبارات رصفة. 
بـل ذلـك منه أيضاً ال يناسـب ظهور مفروغيتهـم عن بقاء نجاسـة البدن بعد 
املـوت، وإنـام وقع الكالم بينهم يف وجـوب تطهريه منها قبل الرشوع يف التغسـيل أو 
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يكتفى بإزالتها يف أثناء الغسل.
وأشـكل من ذلك ما رتبه عليـه من طهارة العنب والتمر املتنجسـني إذا صارا 
، ألهنـام بصريورهتـام مخـراً ترتفـع نجاسـتهام العرضية،  مخـراً ثـم انقلـب اخلمر خـالً
وبانقالب اخلمر خالً ترتفع نجاسة اخلمرية. غاية األمر أنه البد من تبديل إنائهام حني 

صريورهتام مخراً، لعدم الدليل عىل طهارة اإلناء من النجاسة السابقة عىل اخلمرية.
إذ فيـهـ  مضافـاً إىل مـا سـبقـ  : أن العنـب والتمـر إذا صارا مخـراً يبقى بعض 
أجزائهام الكثيفة ـ كالنو والقشـور وغريها ـ عىل حالتها االصلية من دون أن تصري 
مخـراً، فـإذا فرض كوهنا متنجسـة قبل صريورهتـا مخراً تبقى عىل ذلك حـال اخلمرية، 
فتنجـس اخلل الذي ينقلب إليـه اخلمر، وأدلة االنقالب إنام تقتـيض طهارهتا تبعاً من 
نجاسة اخلمر، ال من النجاسة السابقة عليه املفروضة يف املقام. إال أن يقرص مفروض 
، نظري مـا ذكره يف  كالمـه عـن ذلك، بـل يفرض فصلها عـن اخلمر قبـل انقالهبا خالً

اإلناء.
كام ال جمال لذلك يف عصري العنب والدبس املتنجسني إذا صارا مخراً، ثم انقلب 

 . ، حيث ال يبقى منهام يشء ال ينقلب مخراً اخلمر خالً
لكـن البنـاء عىل طهارهتام حينئذـ  مع خمالفته للقاعدة التي سـبق التعرض هلاـ  
مـن املسـتنكرات املترشعية. ولو كان البناء عليه لظهر وبان، لشـيوع االبتالء بتنجس 
عصري العنب والدبس ونحومها من السـوائل السكرية، فلو كانا يطهران بذلك لشاع 
. ومن ثم  امـكان االنتفـاع هبام بالتخليل، ألهنام ال يصريان خـالً إال بعد أن يصريا مخراً

كان ما ذكره يف غاية اإلشكال.
هذا وقد اسـتدلP عىل الطهارة يف حمل الـكالم ـ مضافاً إىل ذلك ـ بإطالق 
نصـوص العـالج املتقدمة املقتـيض لطهـارة اخلمر باالنقـالب وإن أصابتها نجاسـة 
خارجية، لعدم التقييد فيها بأخذ اخلمر من املسلم، بل يشمل ما إذا أخذت من كافر، 
مع ظهور أن الكافر ـ بل مطلق صناع اخلمر ـ  ال يتحفظ عليها من سائر النجاسات، 
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بل هي تتعرض عنده للنجاسة ولو من جهة األواين أو يده النجسة أو املتنجسة. 
لكـن االسـتدالل إن كان بإطـالق النصـوص اللفظـي، فمـن الظاهـر ورود 
النصـوص لبيـان أن اإلنقـالب رافـع للحرمـة والنجاسـة اخلمرية، مـن دون نظر ملا 

يقارهنا، كالنجاسة العرضية واحلرمة من حيثية الغصبية ونحومها. 
وإن كان بإطالقهـا املقامي فهو موقوف عىل غلبة االبتالء بالنجاسـة العرضية 
مع غفلة العرف عنها، حيث يكون عدم التنبيه عليه حينئذ شـاهداً بالطهارة منها تبعاً 
للنجاسـة اخلمريـة، نظري ما يأيت يف األواين، ومن الظاهر عـدم بلوغ األمر هنا لذلك، 
حيـث ال يغلـب أخذ اخلمـر من الكافر وممن يتسـامح يف النجاسـة، ولو متـت الغلبة 
فالغفلـة عن النجاسـة احلاصلة من الكافـر بعد اإللتفات لنجاسـته يف غاية املنع. ولو 
متت الغفلة فهي قد تبتني عىل الغفلة عن نجاسـته، ال عن كوهنا سـبباً يف تنجس اخلل 
احلاصـل باالنقالب، فلتجعل شـاهداً عىل طهارة الكافر، ال عىل العفو عن النجاسـة 

العرضية احلاصلة منه أو من غريه. 
، لوضوح أن الكافر وصانع اخلمر كام ال  عـىل أن ما ذكره جيري يف اإلناء أيضـاً
يتحفظـان عليها من النجاسـة العرضية ال يتحفظان عىل إنائها منها، مع أنه سـبق منه 
الترصيـح بعدم العفو عن نجاسـة اإلناء من غري جهة اخلمريـة. ومن ثم كان ما ذكره 
من االسـتدالل باإلطالق يف غاية اإلشـكال، بل املنع، وال خمرج عام تقتضيه القاعدة 

املتقدمة.
(١) وإن كان الظاهر عدم متامية املبنى املذكور، عىل ما تقدم يف املسألة السابعة 

عرشة من فصل األعيان النجسة.
:P(٢) لإلمجاع بقسميه عليه، كام يف اجلواهر. ويف منظومة السيد الطباطبائي

وكـام أن االنقالب إىل اخلل يطهر اخلمر، كذلك العصري العنبي إذا غال بناء 
.(٢) عىل نجاسته(١)، فإنه يطهر إذا انقلب خالً
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وحلـال»«والخمـر والعصيـر إن تخلـال طهـرا  فباتفـاق 
نعم يف هنوض اإلمجاع املدعى باالستدالل إشكال، بعد عدم ترصيح مجاعة من 
األصحاب بذلك، بل وال بنجاسة العصري، كام سبق، وبعد قرب ابتناء دعو اإلمجاع 
عىل بعض الوجوه االجتهادية يف مبنى نجاسة العصري املذكور، ومل يتضح كونه إمجاعاً 
تعبديـاً مع قطع النظر عن ذلـك. ومن ثم يتعني النظر يف وجه احلكم املذكور مع قطع 

النظر عن اإلمجاع املدعى يف املقام. 
كام أن الظاهر أن الكالم يف املقام ال يبتني عىل القول بالنجاسة، بل جيري حتى 
عىل القول باحلرمة مع الطهارة، ألن أدلة حرمة العصري بالغليان مع النجاسة أو بدوهنا 
قـد تضمنـت رشطية احلل بذهـاب الثلثني، فيقع الكالم يف أن صـريورة العصري خالً 
، أو ال تقوم  هـل تقوم مقام الغليان يف حتليل العصري املسـتلزم لطاهرته لو كان نجسـاً
مقامه، بل يبقى عىل حرمته مع النجاسة أو بدوهنا. وال حيتمل يف املقام طهارة العصري 

بصريورته خالً من دون أن حيل، ليبتني الكالم يف املقام عىل القول بالنجاسة. 
إذا عرفت هذا فقد يستدل عىل طهارة العصري وحليته باالنقالب خالً بوجوه:
األول: أن حرمة العصري ونجاسته لو قيل هبا من سنخ حرمة اخلمر أو متفرعة 
عليها، كام قد يظهر من األدلة التي سـيقت لبيان وجه نجاسـة العصري، فكام أن حرمة 

اخلمر ونجاسته ترتفع بانقالبه خالً كذلك حرمة العصري ونجاسته لو قيل هبا. 
لكـن ذلـك غري ظاهر كام يظهر بمراجعة ما سـبق منّا عند الـكالم يف دفع أدلة 

النجاسة التي سبق التعرض هلا.
الثـاين: أن طهـارة اخلمر وحليته بانقالبـه خالً تقتيض طهـارة العصري وحليته 

بانقالبه خالً باألولوية، ألن اخلمر أشد نجاسة وحرمة من العصري. 
ويندفـع بعـدم وضوح منشـأ األولويـة بعد عـدم ثبوت كون نجاسـة العصري 

وحرمته من سنخ حرمة اخلمر وال متفرعة عليها.
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الثالـث: مـا دل من النصوص عىل طهارة اخلل وحليته ممـا تضمن بيان فوائده 
وآثاره(١). فقد ذكر بعض مشاخيناP أن اخلل حيث ال يصري إال بعد أن ينش العصري 
بنفسـه ويغيل فالنصـوص املذكورة تدل عـىل أن صريورة العصري خـالً رافعة حلرمته 
ونجاسـته احلاصلتـني من غليانه ونشيشـه بنفسـه، وحيـث كانت احلرمة والنجاسـة 
املذكورتـان أكد من احلرمة والنجاسـة احلاصلتني بالغليان بالنـار تعني ارتفاع احلرمة 

. والنجاسة احلاصلتان من الغليان بالنار بصريورة العصري خالً أيضاً
وفيه: أن جمرد أشـدية النجاسة واحلرمة مع غليانه بنفسه من النجاسة واحلرمة 
مـع غليانـه بالنار ال يقتـيض زوال األخريتـني بام تزول بـه األوليان، وهـو االنقالب 
للخل، بل يمكن اختصاص كل منهام بمزيل إذا اقتضت ذلك األدلة، فتزول األوليان 
باالنقالب للخل، ألهنام تابعان لإلسـكار الذي ينحـرص التطهري معه بذهابه، وتزول 
األخريتـان بذهـاب الثلثني، عمالً بام دلّ عىل انحصار حلـه بذلك، كصحيح عبد اهللا 
بن سـنان عن أيب عبد اهللاA: «قال: كل عصري أصابته النار فهو حرام حتى يذهب 
ثلثـاه ويبقى ثلثه»(٢). وبعبارة أخر: ما ذكرهP يرجع لالسـتدالل باألولوية التي 

أنكرها.
نعم لو كان هناك دليل يقتيض حل اخلل مطلقاً كان اإلطالق املذكور معارضاً 

للحرص املستفاد من مثل صحيح ابن سنان، وبعد تساقطهام يكون املرجع األصل.
فإن قلنا بنجاسة العصري بالغليان كان مقتىض االستصحاب بقاءه عىل النجاسة 
، فيحرم. وإن مل نقل بنجاسة العصري بالغليان ـ كام سبق أنه احلق ـ  بعد صريورته خالً
فمقتىض األصل احلل، بناء عىل ما هو التحقيق من عدم جريان استصحاب احلرمة يف 
مثل ذلك، لتعدد املوضوع، ألن موضوع احلرمة ـ كسائر األحكام التكليفية ـ هو فعل 
املكلـف، كاسـتعامل العصري يف املقـام، وهو كيل قابل للتقييد، والشـك يف بقاء احلكم 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٤٣، ٤٤، ٤٥ من أبواب األطعمة املباحة.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
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مالزم للشـك يف أخذ احلال السـابق قيداً يف املوضوع، ومع عدم جريان اسـتصحاب 
احلرمة فاملرجع أصل احلل.

لكـن يصعب حتصيل إطالق يقتـيض حل اخلل يف املقام، فـإن النصوص التي 
أشار إليها بعض مشاخيناP ليست واردة لبيان حلية اخلل، بل لبيان فوائده، واحلث 
عليـه مـن أجلها، وهي إنـام تقتيض حليتـه يف اجلملة، نظري ما تضمـن احلث عىل أكل 
اللحـم والبيـض ورشب املـاء وغريها من األطعمـة واألرشبة ومن ثـم ال خمرج عن 

مقتىض احلرص املتقدم. 
اللهـم إال أن يقـال: احلـرص املذكـور منرصف لبيـان ما حيل بـه العصري بام هو 
عصري يطلب رشبه من أجل حالوته، فال ينايف حلية املايع من دون أن يذهب ثلثاه إذا 
، ومع قصور احلرص املذكور عن ذلك يكون املرجع  خرج عن كونه عصرياً وصار خالً

فيه أصل احلل بعد فرض طهارته. فالحظ.
(١) يعني: احلجم والكيل. هذا ومن الظاهر أن ذهاب الثلثني بحسب احلجم 
والكيل أسـبق من ذهاهبام بحسـب الـوزن، ألن الذاهب بالنـار والتبخري هو األجزاء 

املائية، وهي أخف من األجزاء السكرية الباقية. 
وحينئـذ ال جمال الحتامل التحديد باألعم من املسـاحة والكيل والوزن، كام يف 
اجلواهـر والعـروة الوثقـى، إذ ال أثر لالحق مع حتقق السـابق. وألن املراد باملسـاحة 
إن كان هـو احلجـم فهي عني الكيل، وإن كان خصوص السـطح ـ كمسـاحة الثياب 

واألرض ـ فال إشكال يف عدم االعتبار هبا. 
مضافـاً إىل أن اختـالف التثليـث باختالف اجلهـات املذكورة ليس من سـنخ 
اختالف أفراد املفهوم الواحد، ليكون مقتىض اإلطالق االكتفاء بأحدها، بل من باب 
اختـالف األمـر اإلضايف باختالف اجلهـة امللحوظة يف اإلضافة، وحيـث يمتنع عرفاً 

(السـادس): ذهاب الثلثني بحسب الكم(١)، ال بحسب الثقل. فإنه 
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تعـدد اجلهة امللحوظة، فالبد مـن كون امللحوظ تعيينها إحد هذه اجلهات، والالزم 
الكالم يف تعيينها ال غري.

وال ينبغـي التأمل يف أن املنـرصف من إطالق التحديد بذهاب الثلثني يف املقام 
هو التحديد بحسب احلجم والكيل، ألنه الذي يتيرس لعامة الناس التحديد به يف مثل 
العصـري املطبوخ، حيث يسـهل معرفـة مقدار عمق ثلثه قبل غليانـه ثم يغىل كله حتى 
يبلغ ذلك العمق. وكذا إذا طبخ  يف مثل القدر، حيث يسهل غالباً معرفة املقدار الباقي 
فيه بقياس عمقه حتى يف حال غليانه من أجل إهناء تسـخينه. وال يسهل معرفة وزنه، 
لعدم تيرس امليزان لعامة الناس، خصوصاً يف الكميات الكبرية، ولصعوبة الوزن حال 

الغليان. 
كام يناسـب ذلك أيضاً ورود التحديد باحلجم والكيل يف عصري العنب يف غري 

واحد من النصوص(١)، إذ من البعيد جداً اختالف املراد بذهاب الثلثني يف املقام.
لكن قد يستفاد أن املعيار عىل الوزن من بعض النصوص منها: خرب منصور بن 
حـازم عن ابـن أيب يعفور عن أيب عبد اهللاA: «قال: إذا زاد الطالء عىل الثلث أوقية 
فهـو حـرام»(٢). فإن فرض زيادة األوقية التي هي من األوزان يناسـب كون املعيار يف 

التثليث الوزن. 
وفيـهـ  بعـد تسـليم عدم اسـتعامل األوقية يف الكيـلـ  : أن فـرض الزيادة عىل 

الثلث أوقية ال ينايف كون املعيار يف التثليث عىل الكيل. 
: «قال: إذا  عىل أنه روي بسند آخر عن منصور عن ابن أيب يعفور عنهA أيضاً
زاد الطالء عىل الثلث فهو حرام»(٣)، بحذف (أوقية)، ومن القريب جداً كوهنام رواية 
واحدة قد اختلف نقلها، والرتجيح للثاين، لصحة سنده دون األول. ولو فرض عدم 

املرجح تعني التوقف، وعدم ثبوت لفظ (أوقية)، املدعى قرينيته عىل إرادة الوزن.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب األرشبة املحرمة.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٩، ٨. 
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ومنهـا: صحيـح عقبة بـن خالد عن أيب عبـد اهللاA: «يف رجـل أخذ عرشة 
أرطـال مـن عصري العنب فصبّ عليه عرشين رطالً مـاء، ثم طبخهام عىل حتى ذهب 
منـه عـرشون رطالً وبقي عـرشة أرطال، أيصلح رشب تلك العـرشة أم ال؟ فقال: ما 

طبخ عىل الثلث فهو حالل»(١). لوضوح أن الرطل من األوزان. 
وفيه: أن الرطل وإن شاع استعامله يف الوزن، إال أنه قد يستعمل يف الكيل ـ بل 
قـد يدعى أنه األصل لهـ  كام تقدم يف مسـألة حتديـد الكرّ بالوزن، ومن القريب إرادته 

يف املقام، لعدم سهولة الوزن يف املاء ونحوه من السوائل، نظري ما سبق. 
ولو سلم إرادة الوزن منه فهو مذكور يف كالم السائل، وال إشكال يف احلل معه، 
ملـا عرفت مـن أن ذهاب الثلثني بالوزن متأخر عن ذهاهبام بالكيل، فظهور احلديث يف 
احللّ يف مورد السؤال ال ينحرص بكون املعيار عىل الكيل. غاية األمر أن يكون التعبري 
بالثلـث يف كالم اإلمامA مشـعر بكونه من سـنخ الثلث املفروض يف السـؤال من 

دون أن يبلغ مرتبة احلجة، فضالً عن أن خيرج به عام سبق.
ومنهـا: خرب عبد اهللا بن سـنان عـن أيب عبد اهللاA: «قـال: العصري إذا طبخ 
حتى يذهب منه ثالثة دوانيق ونصف ثم يرتك حتى يربد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه»(٢) 

فإن التحديد بالدانق يناسب كون املعيار يف التثليث عىل الوزن. 
وفيـه: أن الدانـق ال ينحرص بالوزن، بل الظاهر أنه السـدس من كل يشء، كام 
يناسـبه مـا ذكره غـري واحد مـن اللغويني من أنه سـدس الدرهم والدينـار، حيث ال 
جامع عريف بينهام إال مطلق السـدس، وألنه معرب كام عن املصباح. وذكر غري واحد 
من مشـاخينا كام عن الربهـان القاطع أنه معرب عن كلمة (دانك) بالفارسـية، بمعنى 

السدس. بل هو املتعني بلحاظ مورد السؤال، لعدم فرض مقدار خاص فيه. 
هـذا مضافـاً إىل مـا تقـدم يف مبحث النجاسـات عنـد الكالم يف حـل العصري 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٨ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٩.
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بذهـاب الثلثني من ضعف اخلرب املذكور يف نفسـه، وظهور إعـراض األصحاب عن 
مضمونه. ومن ثم ال خمرج عام ذكرنا أن املعيار يف التثليث عىل الكيل.

(١) أمـا بنـاء عـىل طهارته فهو حملل لـه بعد حرمتـه بالغليان، كـام تقدم ذلك 
مفصالً يف املسألة السابعة عرشة من فصل األعيان النجسة.

(٢) تقدم الكالم يف وجه ذلك مفصالً يف املسألة املذكورة. 
(٣) بـال خالف أجده فيه وال إشـكال، كـام يف اجلواهـر، ويف احلدائق: «مما ال 
خالف فيه وال إشكال يعرتيه»، وقريب من ذلك ما عن غريمها، بل يف اجلواهر أنه يف 

اجلملة من الرضوريات ويأيت متام الكالم يف وجهه.
(٤) حيـث يشـمله إطالق دليـل طهارة املنتقل إليه، الشـامل هلـذا اجلزء. وبه 

خيرج عن استصحاب نجاسة ذلك األمر املنتقل. 
نعـم لو كان هناك إطالق يقتيض نجاسـة األمر املنتقل حتـى بعد االنتقال كان 
معارضاً لإلطالق املذكور، وبعد تساقطهام يكون املرجع استصحاب النجاسة. وكذا 
لـو مل يكـن هناك إطالق يقتيض طهارة األمر املنتقل إليه، فإن املرجع حينئذ إما إطالق 

النجاسة أو استصحاهبا.
(٥) حيـث ينسـب عرفاً للحيوان الذي امتصه ال لإلنسـان الـذي أُمتص منه، 

مطهـر للعصـري العنبي إذا غال بناءً عىل نجاسـته(١). لكن تقدم أن ما طبخ 
بالنار طاهر وإن كان حرام الرشب، وما نش أو غال بغريها األحوط وجوباً 

فيه النجاسة. واألحوط وجوباً يف طهارته أن ينقلب خالً كاخلمر(٢).
(السابع): االنتقال(٣). فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إىل املنتقل إليه 
وعدّ جزءاً منه(٤)، كدم اإلنسان الذي يرشبه البق والربغوث والقمل(٥).

نعم لو مل يعد جزءاً منه أو شك يف ذلك ـ كدم اإلنسان الذي يمصه العلق ـ 
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فيشـمله ما تضمن من النصوص طهارة دم البق والربغوث(١). بل ال ينبغي التأمل يف 
طهارته يف اجلميع بمقتىض السرية القطعية. 

ثـم إن هـذا متجـه إذا كان الـدم الذي امتص قـد خرج عن اإلنسـان أو نحوه 
بجرح أو نحوه، لنجاسـته حينئذ، فيطهر باالنتقال املذكور. أما إذا امتصه احليوان من 
جسـد اإلنسان رأساً فالظاهر خروجه عن حمل الكالم، لعدم الدليل عىل نجاسة الدم 
يف الباطن، ليكون االنتقال مطهراً له، بل من البعيد ذلك، إذ الزمه كون ختلف الدم يف 
الذبيحة مطهراً له، وهو بعيد جداً، بل األقرب طهارة الدم يف الباطن وعدم نجاسـته 

إال بخروجه بجرح أو نحوه، وأن الدم املتخلف باق عىل الطهارة. 
نعـم إذا كان الـدم دماً لنجـس العني فهو نجس مطلقـاً وإن مل خيرج، وتتوقف 

طهارته عىل إحلاقه عرفاً باحليوان الذي امتصه.
هذا وقد قرب شـيخنا األستاذP قصور األدلة عن إثبات طهارة الدم الذي 
متتصـه يف جوفها من دون أن يدخـل يف دورهتا الدموية، الختصاص النصوص بالدم 
الذي يدخل يف دورهتا الدموية، ألنه الذي يصح عرفاً نسبته هلا، أما الذي متتصه ويبقى 
يف جوفهـا فهو منسـوب للذي امتص منه، كام لو امتـص أو أكل غريها من احليوانات 
دمـاً فإنه ال يصح أن ينسـب لـه حتى يتحلل ويدخـل يف دورته الدمويـة، ولذا حيكم 

بنجاسته إذا قاءه. 
وفيـه: أنه ليس هلذه احليوانات يف عروقها دم ظاهر يطلق عليه عرفاً أنه دم، بل 
هي سـوائل ال يصـدق عليها الدم، فالبد من محل النصـوص املتقدمة عىل الدم الذي 
متتصه حيث يكثر االبتالء به إذ كثرياً ما تقتل وهو يف جوفها، وهو مورد السرية بسبب 

ذلك. 
نعـم ال يبعـد عموم دم الرباغيـث يف النصوص ملا تفرزه بصـورة الدم وهو يف 
 :Aاحلقيقة من فضالهتا، بل هو املتيقن من صحيح ابن أيب يعفور: «قلت أليب عبد اهللا

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب النجاسات.
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مـا تقـول يف دم الرباغيـث؟ قال: ليـس به بأس قلت إنـه يكثر ويتفاحـش. قال: وإن 
كثر»(١). لكن يكفي إطالق املطلق منها.

واحلاصل: أن ما ذكرهP يتم يف احليوانات الكبرية إذا امتصت الدم كبعض 
الكوارس واحليات. وال جمال هلذه احليوانات عليها. فالحظ.

(١) لالسـتصحاب الذي جيري حتى مع الشك يف عدّ الدم من أجزاء احليوان 
املنتقل إليه، حيث ال إطالق حينئذ حيرز طهارته ليمنع من جريان االستصحاب. 

: عىل اليقني بعدم  : عىل نجاسة الدم قبل االمتصاص، وثانياً لكنه موقوف أوالً
اسـتحالته، وال إشـكال يف الثاين يف دم العلق. وأما األول فقد عرفت الكالم فيه، وأن 
املتعـني التفصيل. وحينئذ ال جمال السـتصحاب النجاسـة يف صـورة امتصاص الدم 

حال طهارته.
بـل يتوقف البناء عىل النجاسـة عىل عموم دليل نجاسـة دم ما له نفس سـائلة 
لصورة خروجه بتوسـط العلق، وهو غري بعيد، إذ ال يبعد كون العلق عرفاً من سـنخ 

آلة إخراج الدم وكون الدم اخلارج بسببه كدم اجلروح. فالحظ.
(٢) بـال خالف أجده فيه وال إشـكال. كذا يف اجلواهر وحكى فيه عن املنتهى 
والذكـر وغريمها اإلمجاع عليه، قال: «بل هـو يف اجلملة من الرضوريات». ويكفي 

فيه السرية القطعية من عرص النبي8 إىل يومنا هذا.
(٣) يعني: ممن حيكم بنجاسته. أما الطاهر فإسالمه ال يقتيض إال ارتفاع كراهة 

مساورته ومبارشته، لعني ما سبق يف الطهارة.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب النجاسات حديث:١.

فهو باق عىل النجاسة(١).
(الثامن): اإلسـالم(٢)، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه(٣)، حتى 
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(١) كـام يف الذكـر والروضـة وحـكاه يف اجلواهر عـن العالمـة الطباطبائي 
واملحكي عن التحرير واملوجز. بل قد يستفاد من إطالقهم مطهرية اإلسالم للكافر. 
إال أن يسـتفاد مـن إطالقهم أنه ال توبة له عدم حتقق اإلسـالم منه، فيبقى عىل 
النجاسـة، لعدم املطهر. ولعله لذا نسـب يف اجلواهر النجاسة لرصيح بعضهم وظاهر 
املعظـم أو رصحيه، حيث ال منشـأ لـه ظاهراً إال ترصيح املعظم بأنـه ال توبة له، بل يف 
اخلـالف وكشـف اللثام اإلمجاع عليـه. ولعله لذا تـردد يف هناية األحـكام يف مطهرية 

اإلسالم له.
وكيف كان فيشهد للطهارة إطالق ما دل عىل رشح اإلسالم، وأنه الشهادتان، 
فـإن مقتضـاه حتقق اإلسـالم مـن املرتد الفطـري، ومع حتقق اإلسـالم منـه ال ينبغي 
اإلشـكال يف ترتـب أحكامـه، ومنها طهارتـه إال ما دل الدليل عىل عـدم ترتبه، ملا هو 
املعلـوم مـن أن نجاسـة الكافر منوطة حدوثـاً وبقاء باحلكم بكفـره، وال ترسي حلال 

إسالمه. 
ويناسب ذلك ما يف صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «قال: من كان 
مؤمناً فعمل خرياً يف إيامنه، ثم أصابته فتنة فكفر، ثم تاب بعد كفره كتب له وحسـب 
بـكل يشء كان عملـه يف إيامنه، وال يبطله الكفر إذا تـاب بعد كفره»(١). وبذلك خيرج 
عن اسـتصحاب النجاسـة، وإن تم موضوعه، لعدم تبدل الذات املحكومة بالنجاسة 

. باإلسالم قطعاً
هـذا وقـد اسـتدل يف اجلواهـر عىل النجاسـة بام دل عـىل عدم قبـول توبته من 
اإلمجاع املدعى ممن سبق والنصوص. لكن اإلمجاع ـ لو تم ـ ليس بنحو ينهض بنفسه 
باالسـتدالل بعد العلم أو الوثـوق بابتنائه عىل النصـوص وإرادة مضموهنا. فالالزم 

(١) الكايف ج:٢ باب إن الكفر مع التوبة ال يبطل العمل حديث:١.

املرتد عن فطرة(١)
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الكالم يف النصوص. 
ومجلـة منهـا قد تضمنـت أنه ال يسـتتاب، بل يقتـل، كصحيح عـيل بن جعفر 
عن أخيه أيب احلسـنA: «سـألته عن مسـلم تنرص. قال: يقتل وال يستتاب. قلت: 
فنرصاين أسـلم ثـم ارتد. قال: يسـتتاب، فإن رجـع وإال قتل»(١)، وصحيح احلسـني 
بـن سـعيد: «قـرأت بخـط رجـل إىل أيب احلسـنA: رجل ولـد عىل اإلسـالم، ثم 
 :Aكفر وأرشك وخرج عن اإلسـالم، هل يسـتتاب أو يقتل وال يسـتتاب؟ فكتب
يقتـل»(٢) وموثق عامر السـاباطي: «سـمعت أبـا عبد اهللاA: يقول: كل مسـلم بني 
8 نبوته وكذبه فإن دمه مباح ملن سمع  مسلمني ارتد عن اإلسالم وجحد حممداً
ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسـم ماله عىل ورثته وتعتد امرأته عدة املتوىف 

عنها زوجها، وعىل اإلمام أن يقتله وال يستتيبه»(٣). 
وهـي ظاهـرة يف أن عدم االسـتتابة مـن أجل عدم إغنـاء التوبـة يف دفع القتل 
، فضالً عن  كـام يف املرتـد امليل، فال ينايف حتقـق التوبة منه بل وجوهبا عليه عقـالً ونقالً

اإلسالم. 
نعـم يف صحيـح حممد بن مسـلم: «سـألت أبا جعفـرA عن املرتـد. فقال: 
مـن رغب عن اإلسـالم وكفر بـام أنزل عىل حممد8 بعد إسـالمه فـال توبة له، 
وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسـم ما ترك عىل ولده»(٤). وإطالق نفي التوبة 
. لكن  لـه ـ بعـد محله عىل املرتد الفطري ـ يقتـيض بدواً عدم ترتب األثـر عليها مطلقاً
مـن القريـب تنزيله عىل عدم قبـول الناس لتوبته، بحيث تغنـي يف دفع القتل عنه، كام 

تضمنته بقية النصوص. 
فإن أمكن ذلك فهو، وإال فمن الظاهر أن أثر التوبة هو رفع تبعة العمل، وتبعة 
االرتـداد بحدوثه إنام هو العقاب األخروي، ووجوب القتل وبقية األحكام املذكورة 
يف الصحيح، وهي ال تسـتلزم عدم صحة اإلسـالم بحيث ال يرتتب عليه األثر رشعاً 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب حد املرتد حديث:٥، ٦، ٣، ٢.
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يف الدنيا بالطهارة واحرتام املال املستجد وصحة النكاح وحل الذبيحة ونحوها، ويف 
اآلخرة بالنجاة من اخللود يف العقاب.

غايـة األمر أن اإلسـالم املذكور ال يسـقط آثار االرتـداد الدنيوية واألخروية، 
فترتتـب األحـكام املتقدمة يف الدنيا، ويسـتحق العقاب عليه يف اآلخـرة، من دون أن 

يستحق به اخللود، ألن اخللود إنام يستحق مع املوت عىل الكفر. 
وبعبـارة أخـر: عدم قبـول التوبة منـه، وعدم سـقوط آثار االرتـداد هبا، ال 
يسـتلزم عـدم حتقق اإلسـالم منه وعدم ترتب أثـره عليه. بل هو خـالف إطالق أدلة 
رشح اإلسـالم، وأدلة أحكامـه وآثاره، من دون خمرج عنها. وجمـرد وجوب قتله من 

أجل االرتداد ال ينايف إسالمه، كام ال ينافيه سائر احلدود الثابتة عىل املسلم. 
وأظهـر مـن ذلك عدم رجـوع زوجته وأموالـه إليه.إذ ليس من آثار اإلسـالم 

رجوع الزوجة البائنة، وال ملكية ما خرج عن امللك حال الكفر. 
مـن ذلـك يظهر اإلشـكال يف محل اإلمجاع املدعـى عىل عدم قبـول توبة املرتد 
عىل عدم قبول إسـالمه وعدم ترتب األثر عليه. والسـيام مع قرب كون معقد اإلمجاع 
مأخـوذاً من النصـوص املتقدمة التي ظاهر أكثرها عدم إغناء التوبة عن القتل ال غري، 

كام عرفت. 
وأشكل من ذلك ما قد يظهر من بعضهم من عدم قابلية املرتد للتملك. حيث 
ال منشأ له حتى لو قلنا بعدم قبول إسالمه، لوضوح عدم اختصاص القابلية املذكورة 
باملسـلم. وجمرد احلكم بقسـمة أموالـه باالرتداد عىل ورثته إنام يقتـيض خروج أمواله 
التـي ملكها قبل االرتـداد عن ملكه،من دون أن ينايف ملكيته ملا حيصل عليه بعد ذلك 
بأسـباب امللكية الرشعية. كام ال ينايف احرتام تلك امللكية لو أسـلم، بناء عىل ما سـبق 

من قبول إسالمه. 
غاية األمر أنه لو مل يسلم ال احرتام مللكيته حينئذ، بل حيق لكل أحد أن يستلب 
منه املال من دون خصوصية للوارث، كل ذلك عمالً بالقواعد العامة التي ال شـاهد 
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عىل اخلروج عنها يف يشء من ذلك.   
(١) بال إشـكال، ويف اجلواهر أنه ينبغي القطع به. ألن طهارته إنام هي بطهارة 
أجزائه ومها منها، ولذا حكم بنجاسـتهام عند احلكم بنجاسـته حال كفره. ومنه يظهر 

التسامح يف التعبري بالتبعية يف املقام.
(٢) كلبن املرأة. وال ينبغي التأمل يف مجيع ذلك بمالحظة السرية. 

وأما يف اجلواهر من االسـتدالل عليه بصدق إضافتها إىل املسـلم. ففيه: أنه ال 
دليل عىل طهارة ما أضيف منها إىل املسلم، لينظر يف شمول إطالقه للمقام. غاية األمر 
أن مـا أضيـف منها للمسـلم ال موجب لنجاسـته، فيبقى عىل أصل الطهـارة. وذلك 
ن منها حـال الكفر، وتنجس بمالقاة البـدن النجس، وبقي متصالً  ال جيـري فيـام تكوّ
بـه بعد إسـالمه وطهارته، حيث حتتـاج طهارته تبعاً للدليل املخرج عن اسـتصحاب 

النجاسة. 
ومثل ذلك االسـتدالل بحديث: «اإلسـالم جيب مـا كان قبله»(١). لظهوره يف 
رفع تبعات األعامل الصادرة من الكافر، ونجاسـة الفضالت ليست منها، بل هي من 

اآلثار الوضعية ملالقاة بدنه كحرمة ذبيحته، وبطالن زواجه من املسلمة ونحومها. 
وأشـكل مـن ذلـك ما يظهـر من شـيخنا األسـتاذP مـن كـون الفضالت 
املذكـورة من سـنخ األجزاء كالشـعر والظفر. لوضـوح أن الفضـالت مباينة للبدن، 

وليست كالشعر والظفر. فالعمدة ما ذكرنا.
بقي يف املقام أمران:

(١) كنز العامل ج:١ ص:١٧ رقم احلديث: ٢٤٣ وغريه من املصادر.

عىل األقو ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره(١) وفضالته من بصاقه ونخامته 
وقيئه وغريها(٢).
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األول: هـل حيكـم بطهـارة ثيابـه التـي بارشها برطوبـة حال كفـره، أو مطلق 
مـا بارشه مـن متعلقاته كأوانيه وفراشـه ونحوها؟ وجهان. قرب العـدم يف اجلواهر، 

خلروجه عن املتيقن من السرية. 
لكن قد تقرب الطهارة بمالحظة السرية، حيث مل يعهد أمر الكافر عند إسالمه 

بتطهري متعلقاته مع غلبة مبارشته هلا برطوبة.
وأما ما يظهر من شيخنا األستاذP من عدم هنوض ذلك باالستدالل، وأنه 

من سنخ الظنون واالستحسانات التي ال تنهض باحلجية. 
فهو كام تر! لرجوع ذلك إىل االسـتدالل بالسرية املتصلة بعصور املعصومني 

(صلوات اهللا عليهم) التي هي من أقو األدلة. 
ومثله ما ذكره بعض مشاخيناP من احتامل كون عدم أمره بالتطهري يف عرص 
النبـي8 لعدم ترشيع النجاسـات وأحكامها بعد، ويف العصـور املتأخرة للبناء 

 . عىل بيان األحكام له تدرجياً
إذ فيه: أن نجاسـة الكافر لو كانت مرشوعة فهي من عرص النبي8 ولو 
يف أواخره، ومن الظاهر أن إسـالم املرشكني وغريهم كان حمل االبتالء يف مجيع أيامه. 
كـام أن بيان األحكام تدرجياً بعده8 لو تم يقتيض بيان احلكم املذكور، بل أمهية 

اآلثار املرتتبة عىل طهارة املتعلقات تقتيض املبادرة لبياهنا. 
نعم احلكم املذكور ال موضوع له يف اليهودي والنرصاين واملجويس بعد ثبوت 
طهارهتم، كام سبق. وأما املرشك فقد تقدم اإلشكال يف نجاسته، لعدم وضوح الدليل 
عليهـا، بـل تقدم احتامل قيام السـرية عىل عـدم جتنبه التي هي نظري السـرية املدعاة يف 
املقـام، وينحـرص وجه البناء عىل نجاسـته باإلمجاع املدعى، الذي لـو هنض برفع اليد 
عـن دعـو تلك السـرية لنهض برفع اليد عـن دعو هذه السـرية، ألن املقامني من 

باب واحد. 



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٩ ٣٧٠

وال يتضح لنا فعالً أنه لو تم بناء املسلمني يف الصدر األول عىل نجاسة الكافر 
 . فهـم يبنون عىل عدم وجوب تطهريه ملتعلقاته عند إسـالمه، للبنـاء عىل طهارهتا تبعاً
بـل هو بعيد جداً، لعدم وضوح وجه ارتكازي للفرق بني متعلقاته وغريها مما يبارشه 

. فالحظ. حال كفره، التي ال ريب يف عدم طهارهتا تبعاً
الثاين: قال يف اجلواهر: «أما لو كان بدنه متنجسـاً بنجاسة خارجية مل تبق عينها 
ففـي طهارته باإلسـالم وعدمها وجهـان، أقوامها األول، بناء عىل عـدم تأثر النجس 
بالنجس، بل وعىل غريه، للسرية وخلو السنة عن األمر بذلك مع غلبته». وافقه عليه 

السيد الطباطبائي يف العروة الوثقى وغري واحد من حمشيها. 
 .Pوهـو ظاهـر بناء عىل عدم تنجس النجس، كام سـبق من بعض مشـاخينا
ومن ثم ال يناسـب ذلك بناءه عىل النجاسـة يف املقام، كام أرشنا إليه يف آخر الكالم يف 

مطهرية االنقالب للخمر.
لكن سـبق هناك ضعف املبنى املذكور. وحينئذ يتعني البناء عىل بقاء النجاسـة 
بعد عدم املطهر. وجمرد عدم ورود األمر به باخلصوص ال يشهد بالطهارة تبعاً، لكفاية 
األمـر بالتطهـري عموماً من النجاسـات العرضية بعد ارتكاز انفعال بـدن الكافر وإن 
كان نجساً ذاتاً، واقتضاء إسالم من يسلم بطبعه تعلم أحكام اإلسالم وتطبيقها. ومن 

ثم ال جمال لدعو قيام السرية عىل عدم التطهري. 
بل كيف يمكن البناء عىل مسـاعدة السـرية واالرتكازيات عىل عدم اسـتنجاء 
من يسـلم أو عدم تطهريه من مثل املني ودم احليض ونحومها مما يشيع االبتالء به وال 
يغفل عنه وعن نجاسـته يف اإلسـالم. بل يكاد يقطع بالبناء عىل التطهري يف ذلك. وال 

أقل من الشك الذي يتعني معه الرجوع لالستصحاب.
(١) للحكم بإسالمه بال خالف أجدهـ  كام اعرتف به غري واحدـ  وال إشكال. 

(التاسع): التبعية. فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده يف الطهارة(١)، أباً 



التاسع: التبعية  ................................................................................... ٣٧١

كذا يف اجلواهر. ويشهد له خرب حفص بن غياث: «سالت أبا عبد اهللاA عن الرجل 
مـن أهـل احلرب إذا أسـلم يف دار احلرب، فظهر عليهم املسـلمون بعـد ذلك. فقال: 
إسالمه إسالم لنفسه ولولده الصغار. وهم أحرار...»(١). وضعف سنده منجرب بعمل 

األصحاب، حيث أفتوا بام تضمنه من األحكام، ومنها احلكم املتقدم. 
مضافاً إىل ما ورد يف بعض أحكام املسـلم، كإعطاء أوالد املسلم من الزكاة(٢). 
لشـموله ألوالد من كان كافراً فأسلم، مع وضوح اعتبار اإلسالم يف مستحق الزكاة. 

هذا كله مع ظهور اإلمجاع عىل ذلك، وقيام السرية عليه. 
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP من االسـتدالل عليه بقاعـدة الطهارة، ألن 
املتيقن من دليل نجاسـة ولـد الكافر ـ وهو اإلمجاع، وعدم القـول بالفصل بني املميز 
املظهـر للكفـر وغريهـ  حال ما قبل إسـالم أحد أبويه أو جده، فاملرجع مع إسـالمهم 

قاعدة الطهارة. 
فهو مبني عىل خمتاره من عدم جريان استصحاب النجاسة يف الشبهة احلكمية، 
وحيـث كان الظاهـر ضعف املبنى املذكـور، فاملتعني للرجوع يف املقام السـتصحاب 

النجاسة احلاكم عىل أصل الطهارة. 
فالعمدة ما سـبق. ومنه يظهـر أن تبعية الولد يف املقام ألبيه ليسـت يف الطهارة 

ابتداء، بل يف اإلسالم الذي من أحكامه الطهارة.
(١) فإنه املتيقن من النص واإلمجاع والسرية.

(٢) كـام يف العروة الوثقى ومجلة من حواشـيها قال سـيدنا املصنفP: «ال 
تبعد دعو إطالق النص بنحو يشـمل األب واجلد». لكنه ال خيلو عن إشـكال، فإن 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٣ من أبواب جهاد العدو حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٦ من أبواب املستحقني للزكاة.

(٢) كان الكافر(١)، أم جداً
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عموم األب للجد يف اجلملة وإن كان مسلامً، ولذا ترتتب عليه أحكامه يف النكاح، إال 
أن شيوع إطالقه يف مقابل اجلد مانع من اجلزم باإلطالق يف املقام. 

ودعو: إن الزم ذلك عدم التبعية لو اسـلم اجلد وكان األب ميتاً أو مفقوداً، 
مع أنه ال يظن التزامهم به. مدفوعة بأن التبعية يف اإلسالم يف ذلكـ  لو متتـ  قد تكون 
بمالك آخر غري األبوة، وهو التبعية اخلارجية التي قد يتعد منها لسـائر األرحام إذا 
كان الطفل تابعاً له منقطعاً عمن هو األقرب منه ملوت أو فقد أو نحومها، نظري ما يأيت 

يف األسري. وال جيري ذلك يف صورة وجود األب وتبعية الولد له. 
كـام ال يتضـح عمـوم اإلمجاع املدعـى للمقام، بعـد كون معقـده األب، الذي 
عرفـت عدم وضوح عمومه للجد. والسـيام مع قرب ابتنائه عـىل اخلرب املتقدم الذي 

سبق خروج اجلد عن املتيقن منه.
وقـد ظهر مما سـبق أنه ال جمـال ألصالة الطهارة هنا، خالفاً ملا سـبق من بعض 
مشـاخيناP، بـل املرجع هو االسـتصحاب، معتضـداً بارتكاز تبعيـة الولد ألبيه يف 

أمثال هذه األحكام. 
نعـم إذا كان تابعـاً جلده منقطعاً عن أبيـهـ  بموت أو غيبة أو نحومهاـ  فالظاهر 

التبعية يف اإلسالم والطهارة، نظري ما يأيت يف األسري.
(١) بـال خـالف أجـده فيه كـام يف اجلواهـر. ومـن الظاهر قصـور النصوص 
املتقدمة عنه. ومن ثم فقد يستدل عليه تارة: باإلمجاع املدعى. وأخر: بام يف اجلواهر 
من قاعدة أن اإلسـالم يعلو وال يعىل عليه، ومن حلوق الولد بأرشف أبويه يف احلرية، 

ففي اإلسالم أوىل. 
لكن التعويل عىل اإلمجاع املذكور ال خيلو عن إشكال، لعدم وضوح حال احلكم 
عند القدماء، خصوصاً الذين ال فتاو هلم إال ما يسـتفاد من روايتهم لألخبار. وأما 

(١) أم أماً



٣٧٣ .................................................................... يف تبعية الطفل املسبي للمسلم 

من تأخر عنهم فإمجاعهم ـ لو تم ـ قد يستند لبعض الوجوه االعتبارية أو االجتهادية، 
مثل ما تقدم يف اجلواهر. 

وأما أن اإلسـالم يعلو وال يعىل عليه فهو ـ مع إرسـاله ـ أجنبي عن املقام، فإن 
العلـو إنام يكون بالغلبة الظاهرة، أو بقوة احلجـة، واملقام خارج عن األمرين. عىل أن 

الغلبة فرع إحراز مقتيض التبعية يف األم، ليغلب أقو املقتضيني، وهو أول الكالم. 
وأما أولوية التغليب يف املقام من التغليب يف احلرية فهو غري ظاهر، والسيام أن 
التغليـب يف احلرية إنـام كان يف ابتداء وجود الولد وانعقـاد نطفته، ونظريه التغليب يف 
الولد املنعقد من أبوين أحدمها كافر واآلخر مسـلم، دون املقام، حيث يقع الكالم يف 

أنه بعد احلكم بكفره تبعاً ألبويه هل جيره لإلسالم إسالم األم دون األب؟
ومـن ثـم كان احلكم بالتبعية لألم يف غاية اإلشـكال. والسـيام أنـه قد وقع يف 
صدر اإلسـالم إسـالم املـرأة املزوجـة وهجرهتا، ومل يعـرف احلكم بإسـالم أوالدها 

الصغار الذين مل هياجروا. 
وأشـكل من ذلك التبعية للجدة لو أسلمت دون األبوين واجلد، كام يظهر من 
العروة الوثقى وحواشـيها املشـار إليها. نعم ال بأس باإلحلاق باألم واجلدة مع التبعية 

اخلارجية، نظري ما تقدم يف اجلد، ويأيت يف األسري.
(١) وعـن املعـامل ورشح املفاتيح نسـبته لظاهر األصحاب. وقد يسـتدل عليه 
بأصـل الطهارة بعد عدم جريان االسـتصحاب مطلقاً كام يف املـدارك وعن املعامل ـ أو 
يف األحكام الرشعية يف الشـبهات احلكمية ـ كام تقدم من بعض مشـاخيناP أو ألن 
نجاسته ملا كانت بتبع أبويه، فمع ارتفاع التبعية املذكورة وتبعيته لآلرس يرتفع موضوع 

احلكم بالنجاسة فال جيري استصحاهبا. 
لكـن الظاهـر جريان االسـتصحاب يف نفسـه حتـى يف األحـكام الرشعية يف 

والطفل املسبي للمسلم، فإنه يتبعه يف الطهارة(١)
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الشبهات احلكمية ـ كام حقق يف حمله ـ وعدم تبدل املوضوع بذلك، كام يظهر مما تقدم 
يف أول الكالم يف مطهرية االستحالة.

ومثلـه االسـتدالل بلزوم احلرج. فـإن احلرج ـ لو تم وأطـرد ـ ال ينهض برفع 
النجاسـة ونحوهـا من األحـكام الوضعية، وإنام ينهض برفـع التكليف ال غري. وربام 

يأيت ما ينفع يف املقام.
هذا وعن اإلسكايف والشيخ والقايض تبعيته لآلرس يف اإلسالم، فيظهر للحكم 

بإسالمه، ال للتبعية ابتداء، نظري ما تقدم يف تبعيته لألب.
وقـد يسـتدل عليه بأن الدين يثبـت لألطفال تبعاً الرتباطهـم خارجاً بالكبار، 
فمـع ارتباط الطفل بأبويه يكون تابعاً هلام، ومع انفصاله عنهام وارتباطه باآلرس يكون 

تابعاً له. وحرص التبعية بالنسب مصادرة. 
لكـن ذلك بنفسـه حيتـاج إىل إثبـات. لعدم دليل لفظـي عىل التبعيـة، لينظر يف 
مفاده وسعته. واإلمجاع مل نتحققه يف املقام، بل ال جمال لدعواه بعد ترصيح غري واحد 
بعدم التبعية يف اإلسـالم، واقتصارهم عىل التبعية يف الطهارة، كام هو املحكي عن ابن 

إدريس والعالمة وولده والكركي. وظاهر بعضهم التوقف.
ومثلـه االسـتدالل بـام تضمـن أن كل مولود يولد عـىل الفطرة فأبـواه هيودانه 
وينرصانـه ويمجسـانه، بدعو محله عىل أن مقتىض الفطرة يف الطفل اإلسـالم، وإنام 
خيرج عنه فيه مع كفر أبويه لتبعيته هلام، فمع انفصاله عنهام يرجع إىل مقتىض الفطرة. 

إذ فيه: أن مقتىض ذلك إسالم الطفل حقيقة وإقراره بالعقائد احلقة عند مفارقة 
أبويـه، وهـو معلوم البطالن، وال يمكـن محل احلديث عليه. كام ال نظر له إىل إسـالم 

. الطفل أو كفره حكامً وتبعاً
بـل هـو ظاهر يف أن الطفل لو بقـي عىل فطرته ألختار اإلسـالم عند ما يعقل، 
لكن أبويه بتلقينهام له أصول الكفر تدرجياً، وبارتباطه هبام عصبية يكونان سـبباً لتقبله 
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للكفر وإقراره به إذا عقل.
كام يناسبه ما يف صحيح فضيل بن عثامن عن أيب عبد اهللاA: «أنه قال: ما من 
مولـود يولد إال عىل الفطرة، فأبواه اللذان هيودانه وينرصانه ويمجسـانه، وإنام أعطى 
رسـول اهللا8 الذمة وقبل اجلزية عن رؤوس أولئك بأعياهنم عىل أن ال هيودوا 
أوالدهم وال ينرصوا وأما أوالد أهل الذمة [فأما األوالد وأهل الذمة خ ل] اليوم فال 

ذمة هلم»(١). وحينئذ يكون أجنبياً عام نحن فيه.
فالعمـدة يف املقـام: أنـه ال ريـب يف شـيوع االبتالء مـن الصـدر األول بأوالد 
الكفـار املنقطعـني عن آبائهمـ  بموت أو غيبة أو ضيـاع أو غريهاـ  عند دخول الناس 
، فقـد كانـت القبائل الصغـرية والكبرية وسـكنة القـر واملدن  يف اإلسـالم أفواجـاً
تدخـل اإلسـالم دفعة، ويف الفرتات املتقاربـة، وال ينبغي التأمل يف البناء عىل إسـالم 
هـؤالء األطفال تبعـاً ملن يكفلهم من أرحامهـم أو غريهم. ولوال ذلـك لظهر وبان، 
ولوقع اهلرج واملرج ولكثر السـؤال عن حكمهـم وكيفية التعايش معهم ومعاملتهم، 
وحيث ال أثر لذلك يف النصوص وال يف التاريخ، فاملتعني البناء عىل ما تقتضيه طبيعة 
املعارشة والتعايش من إحلاقهم وتبعيتهم يف اإلسالم ملن يدير شؤوهنم ويتوىل تربيتهم 

وحيوطهم وحيضنهم من أم أو رحم ـ قريب أو بعيد ـ أو غريب. 
نعـم املتيقن من ذلـك ما إذا مل يكن معهم من هـو األوىل من الكافل واألقرب 
علقة به، فإذا كان الطفل يف كفالة عمه أو رئيس عشريته أو الذي تبناه وكانت معه أمه 

، فأسلم الكافل وبقيت األم عىل كفرها مل حيكم بإسالم الطفل.  مثالً
وعىل ذلك يتجه البناء عىل تبعية الطفل األسـري لآلرس يف اإلسالم، فإنه كسائر 
الكافلـني بعـد انقطـاع الطفل عن أهلـه، وحينئذ يتعـني البناء عىل طهارتـه، ألهنا من 

أحكام اإلسالم.
ومن مجيع ما سـبق يظهر أن الطفل يتبع أباه يف اإلسـالم مطلقاً وإن انقطع عن 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٨ من أبواب جهاد العدو حديث:٣.
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أبيه ومل يكن يف كفالته وحياطته، عمالً بإطالق النص والفتو. أما تبعيته لغري أبيه يف 
اإلسـالم فهـي موقوفة عىل كونه يف كفالته وحياطته مـع انقطاعه عن أهله الكفار ممن 

هو أقرب إليه من الكافل أو أسبق كفالة. فالحظ.
(١) بـل وال أحد أقاربه الكفار ممـن هو أقرب إليه من اآلرس. بل حتى من هو 
. فإذا أرس الطفل اللقيـط أو املدعى أو املتبنى مع من  أسـبق حياطة لـه وإن كان أجنبياً
كان يكفله يف بالد الكفر كان تابعاً لكافله الكافر، ال لآلرس املسلم. ويظهر الوجه فيه 

مما سبق.
. مـع أن العرف  (٢) بـال إشـكال، وإال مل يكـن حـلّ اخلمر باالنقـالب عملياً
يغفل عن نجاسـة اإلناء، فسـكوت النصوص عن التنبيه لنجاسـته موجب لظهورها 
. ومن ثم قال سيدنا املصنفP: «فإهنا من رضوريات ما يستفاد من  يف طهارته تبعاً

نصوص الطهارة باالنقالب» مضافاً للسرية القطعية عىل عدم جتنب اإلناء. 
وأمـا ما عن بعض من قـارب عصورنا من اختصاص ذلـك بام يالصق اخلمر 
املنقلب من أجزاء اإلناء، دون ما فوقها مما نزل اخلمر عنه تدرجياً بسبب جفافه، فضالً 
عام أصابه اخلمر من أجزاء اإلناء العليا عند صب اخلمر فيه أو عند عالجه برتشح أو 
نحـوه، وأنـه يلزم ألجل ذلك ثقب اإلناء أو كرسه حتى ختـرج اخلمر بعد انقالهبا من 
أسفله، وال يميل اإلناء عند إخراجه لئال ينجس ما فيه عند مالقاة األجزاء املذكورة. 

فهو غريب جداً، بعيد عن مفاد األدلة. 
بـل ينبغي ألجل ما سـبق البناء عىل طهارة ما يتبع اإلنـاء ويتعارف االبتالء به 
عنـد عمليـة االنقـالب، كغطاء اإلناء، وما جيعـل يف اخلمر من أجـل عالجها، ونحو 

ذلك. 

إذا مل يكـن مـع الطفـل أحـد آبائـه(١). وكـذا أواين اخلمـر، فإنـه تتبعهـا 
(٢)، وكـذا أواين العصـري إذا ذهـب  يف الطهـارة إذا انقلبـت اخلمـر خـالً
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(١) لعني ما سبق يف أواين اخلمر.
(٢) يعني: وإن غال بالنار.

(٣) لغلبـة إصابة العصري له وهلا قبل ذهاب الثلثني، فعدم التنبيه يف النصوص 
 . عىل التطهري مع الغفلة عنه كاشف عرفاً عن طهارته تبعاً

اللهم إال أن يقال: ذلك موقوف عىل أن يكون انقالب اخلمر خالً بالعالج يتم 
حال انشغال املعالج بمبارشته للخمر بالنحو املالزم إلصابتها له قبيل االنقالب.

أمـا إذا مل يكـن األمـر كذلـك، بل حيصـل االنقالب بعـد ترك املعالـج له مدة 
معتـداً هبا، فال جمـال للبناء عىل طهارته وطهارة ثيابه وآالت العالج، ألن تركه له قبل 
االنقالب يسـتلزم بناءه عىل نجاسـتها بطبعه بال حاجة إىل تنبيه النصوص عىل ذلك، 

. ليستفاد من إمهاهلا طهارهتا تبعاً
بل قد ينعكس األمر، حيث تكون طهارة هذه األمور تبعاً هي املحتاجة للتنبيه، 

ويكون إمهال النصوص التنبيه عليها شاهد بعدمها.
نعـم يتجـه ذلك يف العصري عند ذهاب ثلثيه، النشـغال املعالـج به وإصابته له 
حينئـذ، فيتعـني البنـاء عىل طهارة مجيـع ما يتعارف إصابـة العصري لـه، كالعود الذي 

يقاس به ذهاب الثلثني، وامللعقة التي يساط هبا العصري، ونحومها.
(٤) وكذا اخلرقة التي تسرت هبا عورته حني التغسيل.

(٥) الظاهر أن طهارهتا ليست بمجرد التبعية، بل لغسلها مع امليت عند غسله 
باملـاء القـراح، وال جمال للبناء عىل طهارهتـا بدون ذلك. غاية األمر أنه ال يشـرتط يف 
طهارة الثياب واخلرقة العرص إال بعد الفراغ من التغسيل واالستغناء عنها، فال تكون 

(٢). وكذا العامـل املتشـاغل بذلك  ثلثـاه(١) بنـاء عـىل النجاسـة مطلقـاً
وثيابه(٣)، وكذا يد الغاسـل للميت، والسـدة التي يغسـل عليها، والثياب 
التي يغسل فيها(٤). فإهنا تتبع امليت يف الطهارة(٥) وأما بدن الغاسل وثيابه 
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مالقاهتـا له قبـل العرص موجبة لنجاسـته. وإال فلـو كانت مالقاهتا موجبة لنجاسـته 
لتعذر تغسيله معها، فالسكوت يف النصوص عن التنبيه لذلك موجب الستفادة عدم 

انفعال بدن امليت ويد الغاسل هبا. مضافاً إىل قيام السرية عىل ذلك.
(١) مل يتضـح املراد باآلالت املذكورة. إال أن يراد هبا ظاهر اإلناء الذي يصب 
به املاء عىل امليت، حيث قد يمسـه الغاسـل بيده املتنجسـة عند تغسـيل امليت ومسـه. 
لكن مل يتضح تعارف ذلك، بل لعل املتعارف تويل صب املاء شخص غري الغاسل مع 

انشغال الغاسل بمسح بدن امليت عند التغسيل من أجل استيعاب املاء لبدنه.
(٢) خلروجهـا عـن املتيقـن من الدليـل املتقدم. هـذا وأما جريان ماء تغسـيل 
امليت عىل مثل رجيل الغاسـل فهو ال يكفي يف طهارهتام لو تنجسـتا يف أثناء التغسـيل، 
ألهنام منفصالن عن امليت، وليستا من آالت التغسيل املتصلة به، فإذا أصاهبام املاء بعد 

انفصاله عن امليت مل يطهرمها، لنجاسته. 
(٣) حيث ال يتوقف طهرها عىل غسلها بال إشكال ظاهر واستظهر يف احلدائق 
عدم اخلالف فيه، ويف اجلواهر يف ذيل الكالم يف املطهرات أنه متفق عليه، بل قيل: إنه 

يمكن أن يكون من رضوريات الدين. انتهى. 
ويقتضيـه ـ مضافـاً إىل ذلك، واىل السـرية القطعية ـ ما ورد يف االسـتنجاء من 
االكتفاء بغسل ظاهر املقعدة وعدم وجوب غسل الباطن(١)، وما تضمن عدم وجوب 

غسل باطن األنف من الدم(٢) وغريمها.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٢٩ من أبواب أحكام اخللوة.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤٨ من أبواب النجاسات.

وسائر آالت التغسيل(١) فاحلكم بطهارهتا تبعاً للميت حمل إشكال(٢).
(العـارش): زوال عـني النجاسـة عـن بواطـن اإلنسـان(٣) وجسـد 
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(١) فإنه ال يتوقف طهارته عىل غسله أيضاً، كام يتضح بمالحظة السرية، لعدم 
بناء املترشعة عىل االهتامم بتطهريه عند إصابة النجاسة له مع شيوع االبتالء بذلك. 

مضافـاً إىل مـا تضمن طهارة سـؤر مجلـة من احليوانـات مع القطـع بتعرضها 
للنجاسة ولو حني والدهتا، حيث تتلوث بدم أمها، أو لكوهنا من الكوارس التي تأكل 
امليتة وغريها من النجاسات، بل حتى غري الكوارس، حيث يكثر منها أكل املتنجسات 
ورشهبـا، والتمعـك يف األرض املتنجسـة وغري ذلـك. وكذا ما ورد يف الفـارة تقع يف 
الدهـن واملاء وختـرج حية(١) مع العلم بعدم تطهري موضع البـول والغائط منها... إىل 

غري ذلك مما قد يعثر عليه املتتبع. 
فـإن النصـوص املذكـورة وإن كانت مسـوقة لبيـان الطهـارة الذاتيـة يف قبال 
النجاسة الذاتية الثابتة ملثل الكلب، إال أن عدم التنبيه فيها للنجاسة العرضية مع كثرة 

االبتالء هبا موجب لظهورها يف عدمها.
هـذا وعن الفقيه اهلمـداينP احتامل ابتناء ذلك عىل ما مل يسـتبعده من عدم 
تنجيـس املتنجـس، فإن النصوص املتقدمة إنام تدل عىل عدم نجاسـة مالقي احليوان، 

وهو أعم من عدم نجاسة احليوان.
وفيهـ  مع أن التحقيق تنجيس املتنجس، كام تقدمـ  : أن السرية قاضية باستعامل 
جلـود احليوانـات وأصوافها وأشـعارها فيام يعترب فيـه الطهارة كالصـالة، مع ما هو 

املعلوم من تعرضها للنجاسة، كام سبق.
ومثلـه مـا قـد يدعى مـن ابتنـاء ذلـك عىل سـقوط اسـتصحاب النجاسـة يف 

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

احليـوان الصامت(١). فيطهر منقار الدجاجة امللوث بالعذرة بمجرد زوال 
عينهـا ورطوبتهـا. وكـذا بدن الدابـة املجروحة، وفـم اهلرة امللـوث بالدم، 
وولـد احليوان امللوث بالدم عند الوالدة بمجرد زوال عني النجاسـة، وكذا 
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احليوانـات عند احتامل طـروء املطهر هلا، ال عىل طهارهتا واقعاً بزوال عني النجاسـة. 
ولعله لذا نسب لنهاية األحكام عدم احلكم بطهارة بدن احليوان إال مع احتامل طروء 

املطهر عليه. وعن بعض مقاريب عرصنا االحتياط بذلك.
إذ فيه: أنه ال يناسب ما هو املقطوع به من السرية ـ ويقتضيه إطالق النصوص 
املشـار إليهـا آنفاً ـ مـن عدم جتنب احليـوان مطلقاً ولو مـع العلم بعدم طـروء املطهر 

عليه.
ومنه يظهر ضعف ما عن املوجز من احلكم بالنجاسة حتى يعلم بورود املطهر 
عليهـا، عمـالً بإطالق أدلـة التنجيس، ودليل االسـتصحاب. لوجـوب اخلروج عن 

اإلطالقني املذكورين ـ لو متا ـ بام سبق من السرية والنصوص. 
واحلاصـل: أنـه ال ينبغـي اإلشـكال يف طهـارة احليـوان واقعاً مـع زوال عني 

النجاسة.
(١) كـام احتملـه يف اجلواهر، بل اسـتظهر كـون ذلك مـراد األصحاب، وإن 

أومهت بعض العبارات خالفه.
وكيف كان فيقتضيه يف بواطن اإلنسـان ما أشـار إليه سـيدنا املصنفP يف 
فروع نجاسـة البول من أنه ال إطالق ألدلة االنفعال يشمل صورة املالقاة يف الباطن، 
وإنـام هو مسـتفاد مـن احلكم باالنفعـال يف املوارد املتفرقـة، وهي خمتصـة باملالقاة يف 

اخلارج. 
لكن ذكر بعض مشـاخيناP أنه يسـتفاد نجاستها من موثق عامر عن أيب عبد 
اهللاA فيمن جيد يف إنائه فأرة، وفيه: «فقال: إن كان رآها يف اإلناء قبل أن يغتسل أو 

يطهر باطن فم اإلنسـان إذا أكل شـيئاً أو رشبه بمجرد زوال عني النجاسة، 
وكذا باطن عينه عند االكتحال بالنجس أو املتنجس. بل يف ثبوت النجاسة 

لبواطن اإلنسان وجسد احليوان منع(١).



٣٨١ ........................................... الكالم يف ثبوت النجاسة لباطن اإلنسان وظاهر احليوان

يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها يف اإلناء، فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل 
 :Aكلـام أصابه ذلك املـاء، ويعيد الوضوء والصـالة»(١). فإن مقتـىض عموم قوله
«ويغسـل كلـام أصابـه ذلـك املـاء» عموم انفعـال مـا يصيبه ذلـك املـاء وإن كان من 

الباطن. 
نعـم خيتص ذلك بالباطن الذي فوق احللـق، كباطن الفم واألنف، أما الباطن 
الـذي هـو بمعنـى اجلوف ـ كاملعـاء واملعـدة ـ فال إشـكال يف انرصاف العمـوم عنه، 

واملتعني فيه الطهارة.
: بقرب كون العموم مسـوقاً لبيان نجاسـة الفأرة، أو عدم العفو  ويشـكل أوالً

عن النجاسة املذكورة، بعد الفراغ عن حصوهلا، ال لبيان عموم االنفعال. 
: بأنه حيث كان االنفعال مستفاداً من األمر يف املوثق بالغسل، فمع عدم  وثانياً
وجوب غسـل الباطنـ  كام اعرتف بهـ  ال جمال السـتفادة عموم اإلنفعال له من األمر 
املذكـور، كـام اعرتف بنظريه فيام إذا كانت النجاسـة التي تصيـب الباطن من الباطن، 
كـدم الرعاف. ودعـو: أن رفع اليد عن املدلول املطابقـي يف الباطن ـ وهو وجوب 

الغسل ـ ال يستلزم رفع اليد عن املدلول االلتزامي، وهو تنجس الباطن. 
ممنوعـة، لتفـرع الداللـة االلتزاميـة عـىل الداللـة املطابقية، فمع كشـف دليل 
التخصيـص عن قصور املدلـول املطابقي عن الباطن، وسـقوط الداللة املطابقية عن 

احلجية فيه ال جمال حلجية الداللة االلتزامية فيه. 
وأمـا تفريقـهP بـني الباطن الذي فوق احللـق وغريه، فال يتضح املنشـأ له. 

غايته أن االنرصاف فيه أقو وأظهر.
وعىل ذلك لو وضع اإلنسان يف فمه شيئاً نجساً، فسال لعابه، مل يكن لعابه نجساً 

وال منجساً ملا يصيبه، ألن النجاسة التي يف الفم ال تنجسه وال تنجس اللعاب.

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب املاء املطلق حديث:١. 
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وأما احليوان فلنظري ما سـبق يف الباطـن، الختصاص أدلة االنفعال الواردة يف 
املوارد املتفرقة بغريه. وعدم هنوض موثق عامر بالعموم له، ملا سبق.

نعم مقتىض ذلك أنه لو أصيب احليوان بنجاسة ويبست ثم ذكي قبل أن تزول 
عني النجاسـة عنه أن ال يكون جسـمه نجساً، بل يكتفي بزوال العني، كام نبّه له بعض 
مشـاخيناP، لفرض عدم تنجسـه بإصابة النجاسـة مادام حياً، كام أنه ال ينجس هبا 
. ومن ثم يقرب البناء عىل  بعـد تذكيته، لفرض جفافها. وهو ما تأباه املرتكـزات جداً

تنجسه باملالقاة، وإن كان يف بلوغ ذلك حدّ الفتو إشكال.
هذا وقد جتعل ثمرة ذلك ـ كام أشـار إليه يف اجلواهر ـ ما إذا أصابت النجاسـة 
احليوان، ثم القى موضعها جسـامً طاهراً برطوبة، وشـك يف زوال عني النجاسة حني 
مالقاة اجلسـم الطاهر. فعىل القول بتنجس احليوان بمالقاة النجاسـة يتعني البناء عىل 
نجاسـة املالقي، السـتصحاب نجاسة احليوان، لفرض الشـك يف حصول املطهر له، 
وهو زوال عني النجاسة، وعىل القول بعدم تنجس احليوان ال جمال للبناء عىل نجاسة 
املالقـي، لفرض طهارة احليوان املالقي له، والشـك يف مالقاته للنجاسـة التي القته، 
الحتـامل زواهلا قبل ذلك، واسـتصحاب بقائها عىل احليوان ال حيـرز مالقاهتا إال بناء 

عىل الوصل املثبت.
لكن يشكل ذلك من وجهني:

األول: ما ذكره بعض مشاخيناP من أن ظاهر بعض النصوص عدم جريان 
االستصحاب يف احليوان ففي موثق عامر عن أيب عبد اهللاA أنه قال: «كل يشء من 
الطري يتوضأ مما يرشب منه، إال أن تر منقاره دماً، فإن رأيت يف منقاره دماً فال توضأ 
منـه وال تـرشب»(١) حيث تضمـن اعتبار رؤية الدم يف حرمة السـؤر. غايـة األمر أن 
يتعد من الرؤية لغريها من أسباب العلم، للقطع بإلغاء خصوصية الرؤية، ومقتىض 
ذلك احلكم بطهارة مالقي احليوان ما مل يعلم بوجود عني النجاسة، وهو مالزم لعدم 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب األسئار حديث:٢.  
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جريان استصحاب النجاسة يف احليوان.
إن قلـت: التعـدي من العلم لكل حمرز غري عزيز، فإن نصوص قاعدة الطهارة 
مطلقاً ويف خصوص املاء(١) قد تضمنت أخذ العلم بالنجاسة يف رفع اليد عن الطهارة 
الظاهريـة، مـع عدم اإلشـكال بينهم يف جريان اسـتصحاب النجاسـة، وتقديمه عىل 
قاعدة الطهارة، وذلك ألن املسـتفاد من األدلة كـون أخذ العلم بنحو الطريقية، ال بام 
هو صفة خاصة. ولذا ال إشـكال ظاهراً يف قيام البينة عىل وجود النجاسـة مقام العلم 

به يف املقام.
قلت: هذا إنام يقتيض االكتفاء بإحراز بقاء عني النجاسة ولو بغري العلم، كالبينة 
واالستصحاب، وال يقتيض جريان استصحاب نجاسة احليوان مع الشك يف بقاء عني 
النجاسة من دون حمرز له، كام هو املفروض يف املقام، لفرض عدم البينة، وعدم جريان 

استصحاب بقاء عني النجاسة، ألنه مثبت، كام سبق.
إن قلت: بناء عىل تنجس جسم احليوان، وطهارته بزوال عني النجاسة، جيري 
اسـتصحاب بقاء عني النجاسة وعدم زواله، ال من أجل إحراز مالقاة اجلسم الطاهر 
له، ليبتني عىل األصل املثبت، كام سبق، بل من أجل إحراز بقاء نجاسة جسم احليوان، 

ألن استصحاب عدم املطهر حيرز بقاء نجاسة املتنجس. 
قلت: ملا مل تكن مطهرية زوال عني النجاسـة مسـتفادة من دليل لفظي، بل من 
دليـل لبي، أشـكل جريان االسـتصحاب املذكـور، ألن األدلة اللبيـة ال تنهض غالباً 
بتحديـد موضـوع األثر بعنوانـه، لينفع اسـتصحابه يف إحراز األثر، بـل جمرد التالزم 

 . . فتأمل جيداً بينهام خارجاً
مـع أن ذلك ال يناسـب املوثق، حيث اقترص يف البناء عىل نجاسـة السـؤر عىل 
العلم بوجود عني النجاسة حني رشب احليوان، ومل يكتف بالعلم بوجوده عىل املنقار 

ولو سابقاً من دون علم بارتفاعه.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب املاء املطلق، وج:٢ باب:٣٧ من أبواب النجاسات.
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مَ ال يسـتصحب بقاء عني النجاسة من أجل إحراز نجاسة السؤر،  إن قلت: لـِ
كام تضمنه املوثق؟

قلت: املوثق مل يتضمن أخذ بقاء عني النجاسة يف موضوع نجاسة السؤر، لينفع 
اسـتصحاب بقاء عني النجاسة يف إحراز حكمه، وهو نجاسة السؤر، بل تضمن كون 
العلم بوجود عني النجاسة مانعاً من البناء عىل طهارة السؤر، وال معنى الستصحاب 

العلم. 
عىل أنه لو اسـتفيد من املوثق إناطة نجاسـة السـؤر واقعاً بوجود عني النجاسة 
فمـن القريب جداً رجوعه إىل أن املنجس حينئذ مالقاة عني النجاسـة، وقد سـبق أن 

استصحاب بقاء عني النجاسة ال حيرز مالقاته إال بناء عىل األصل املثبت. فالحظ.
الثـاين: مـا ذكره شـيخنا األسـتاذP مـن عدم جريان اسـتصحاب نجاسـة 
احليـوان، للعلم بعدم اسـتناد األثر ـ وهو نجاسـة املالقي ـ لنجاسـة احليـوان، إذ مع 
زوال عـني النجاسـة فاحليـوان طاهر ال ينجس املالقي له، ومع بقائه تسـتند نجاسـة 

املالقي ملالقاته، ألهنا أسبق من مالقاته جلسم احليوان. 
لكن ذلك إنام يتم فيام إذا كان لعني النجاسة جرم مانع من مالقاة جسم احليوان 
بحيـث ال يالقي املالقي جسـم احليوان إال بعد مالقاته لعني النجاسـة، وال جيري يف 

. كام لعله ظاهر. مثل الرطوبة املائية التي ال متنع من مالقاة عني النجاسة رأساً
(١) لقصـور أدلـة االنفعـال عن مثل املالقـة املذكورة. نعم هـذا موقوف عىل 
عموم نجاسـة األعيان النجسـةـ  كالبول والغائط والدمـ  ملا إذا مل خترج للظاهر. وهو 
ال خيلـو عـن خفاء، لقصور أدلـة نجاسـتها أو انرصافها عن ذلـك، ومقتىض األصل 

بل كذا املنع يف رساية النجاسة من النجس إىل الطاهر إذا كانت املالقاة بينهام 
يف الباطن، سواء أكانا متكونني يف الباطنـ  كاملذي يالقي البول يف الباطن(١)
ـ أو كان النجـس متكوناً يف الباطن. والظاهر يدخل إليه ـ كامء احلقنة، فإنه 
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الطهـارة. وحينئـذ ال يكون عدم انفعال الطاهر هبا مسـتثنى من عمـوم االنفعال، بل 
 . خارج عنه موضوعاً

(١) جيري فيه ما سبق.
(٢) ملا سبق من قصور أدلة االنفعال عن مثل هذه املالقاة.

(٣) ال خيلـو ذلـك عن إشـكال، لعـدم وضوح دخـل خصوصيـة الظرف يف 
االنفعـال، بحث يفـرق بني كون املالقـاة يف الباطن وكوهنا يف الظاهـر، خصوصاً إذا 
كان الباطـن فـوق احللق. بل يصعب جداً البناء عىل عـدم االنفعال يف مثل ما إذا كان 

أحد اإلصبعني نجساً واآلخر طاهراً فتالقيا برطوبة يف الفم ثم أخرجا منفصلني. 
نعم إذا كان أحد األمرين من توابع الباطن عرفاً ـ كاألسنان الصناعية، وكساء 
األسنان من بعض املعادن أو غريها، وما تشد به األسنان من خيوط الذهب أو نحوها 
ـ فالظاهر كونه بحكم الباطن، لغفلة العرف عنه مع كثرة االبتالء به من الصدر األول. 

وال أقل من خروجه عن املتيقن من أدلة االنفعال، فريجع فيه ألصل الطهارة.
(٤) عرفت اإلشكال يف ذلك.

(٥) ملا أرشنا إليه من أن اإلشكال املتقدم فيه أظهر.
(٦) ال خيفـى أن مطهرية الغيبة ليسـت عىل نحو مطهرية ما سـبق، فإن احلكم 

ال ينجـس بمالقاة النجاسـة يف املعاء(١)ـ أم كان النجـس يف اخلارج كاملاء 
النجـس الـذي يتمضمض به فإنه ال ينجـس الريق(٢)، وكـذا إذا كانا معاً 
متكونني يف اخلارج ودخال وتالقيا يف الداخل(٣)، كام إذا ابتلع شيئاً طاهراً 
ورشب عليـه ماءً نجسـاً فإنه إذا خـرج ذلك الطاهر من جوفـه حكم عليه 
بالطهارة(٤). نعم يف جريان احلكم األخري يف املالقاة يف باطن الفم إشكال(٥).

(احلادي عرش): الغيبة(٦). 
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بالطهارة معها ظاهري، خروجاً عن استصحاب النجاسة، مع تبعية الطهارة الواقعية 
حلصول أحد املطهرات األخر.

(١) الظاهر أن مرادهP اإلنسـان املسـلم، ألن ذلك هو موضوع كلامهتم يف 
املقام، ومنها ما يف العروة الوثقى وجر عليه سيدنا املصنفP يف تعقيبه.

بـل أخـذ يف اجلواهر التكليف يف موضوع املسـألة قال: «فيحكـم بطهارة بدن 
املسلم منه املكلف مع الغيبة عنه، وعلمه بالنجاسة، وتلبسه بام يشرتط فيه الطهارة. بال 
خـالف معتد به أجـده فيه، بل حكى اإلمجاع عليه بعض رشاح منظومة الطباطبائي». 
خالفـاً للمفاتيـح، فجـزم بعدم االكتفـاء بذلك، وتـردد فيه يف املـدارك وحمكي جممع 

الربهان.
وكيف كان فقد يستدل عليه بوجوه:

األول: اإلمجاع املدعى ممن سبق، وهو الظاهر مما عن متهيد القواعد. وفيه: أنه ال 
جمال لدعو اإلمجاع يف مثل هذه املسألة التي مل حترر يف كلامت قدماء األصحاب بوجه 

معتد به، وإنام تعرض هلا املتأخرون، عىل كالم منهم فيها ويف حدودها ودليلها.
الثـاين: ظهـور حال املسـلم يف التنزه عن النجاسـة. وفيه ـ مع أنـه غري مطرد، 

والسيام يف غري املتحرج ـ أنه ال دليل عىل حجية الظهور املذكور. 
ودعـو: اسـتفادة حجيتـه مـن فحـو ما دل عـىل حجيـة إخبـار ذي اليد. 
ممنوعة، البتناء األخبار عىل عناية تبعد معها الغفلة، بخالف ظهور احلال، فإن الغفلة 
يف األقـوال أبعـد منهـا يف األحوال واألفعال. مـع أن الظاهر اختصـاص حجية قول 

صاحب اليد بصورة عدم التهمة، ويف اشرتاط ذلك هنا كالم.
الثالث: أصالة الصحة يف عمل املسلم. وفيه: أن مرجع أصالة الصحة يف عمل 
املسلم إىل محل عمله عىل عدم العصيان ولو مع الغفلة عن واقع احلال، ال عىل مطابقة 

فإهنا مطهرة لإلنسان(١) 
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عمله للواقع. 
نعم قد يراد بأصالة الصحة مطابقة العمل للواقع املرشوع، بحيث يرتتب عليه 
األثـر املطلوب منه. وهو حينئذ ال خيتص باملسـلم، وال بام يتعلق به، فلو توضأ بامء يف 

الطريق حيكم بصحة وضوئه. 
لكـن البد معه مـن عمل تتوقـف صحته عىل الطهـارة، كالصـالة يف الثوب، 
والوضوء باملاء. وهو غري معترب يف املقام، بل غاية ما يقال باعتباره هو معاملته لليشء 

معاملة الطاهر، ولو بمثل مبارشته للامء ولبسه للثوب الذي من شأنه أن يصيل فيه. 
مع أن أصالة الصحة إنام حترز حتقق الرشط من حيثية صحة العمل وإجزائه ال 
مطلقـاً، بحيث ترتتب مجيع آثاره ولو كانـت أجنبية عن العمل، فمن توضأ بامء حيكم 
بطهـارة ذلـك املاء مـن حيثية صحة وضوئـه، ال مطلقاً، بحيث يصـح لغريه الوضوء 

ببقيته، أو رشهبا، لو كان مستصحب النجاسة.
الرابـع: لزوم احلرج لـوال ذلك. وفيه: أن احلرج  ـ مع عدم إطراده ـ ال يقتيض 

 . التعبد بالطهارة واقعاً وال ظاهراً، بل غاية ما يقتضيه هو جواز االرتكاب تكليفاً
إال أن يـراد بذلـك لزوم احلرج بنحـو يؤدي إىل اهلرج واملرج، املسـتلزم لكثرة 
السـؤال عن حلّ املشـكلة من املعصومني (صلوات اهللا عليهم)، وحيث مل يظهر ذلك 
كشف عن البناء عىل الطهارة. وهو حينئذ راجع إىل السرية التي استدل هبا غري واحد 

يف املقام.
وال ينبغـي التأمـل فيهـا بلحـاظ مـا هـو املعلوم من تعـرض كثري مـن األمور 
للنجاسة، كاللحوم عند ذبحها وسلخها، وكالثياب واألواين عند غسلها أو غريه من 
احلاالت، مع أهنم ال يسـألون عن تطهريها إذا تعرضوا للتناول منها أو استعامهلا، وال 
. بل لو  يفحصـون عن ذلـك من أجل احتامل عـدم التطهري غفلة أو تسـاحماً أو تعمداً
أريد السـؤال عن ذلك والفحص عنه لكان من املسـتنكرات التي حيمل صاحبها عىل 

الشذوذ أو الوسواس. 
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واحلاصل: أن السرية يف اجلملة من الواضحات، وإن وقع الكالم يف حدودها 
سعة وضيقاً، وهو ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.

(١) كطعامـه الذي يقدمه ألضيافه. وقد قرب العموم جلميع ذلك يف اجلواهر 
وحمكي كشـف الغطاء. بل عممـه يف الثاين لألماكن واملسـاكن. وال ينبغي التأمل فيه 
بمالحظة السـرية التي عرفـت أنه عمدة أدلة املقام. بل وكذا غريها مما اسـتدل به هنا 

كام يظهر بمالحظته. 
نعـم قد ال تتحقق يف بعضهـا الرشوط اآلتية، كالفراش واألماكن واملسـاكن، 

فإن استعامهلا يف ما يعترب فيه الطهارة نادر، أو هو فرض غري واقع. 
(٢) يعني بأحد املطهرات املعهودة. أما إذا علم بعدم ذلك فال إشكال يف البناء 
عـىل نجاسـتها، ملا أرشنـا إليه آنفاً مـن أن مطهرية الغيبة ظاهرية ال جمـال هلا مع العلم 

. بعدم حصول املطهر واقعاً
(٣) الظاهر أن مراده ولو من باب االتفاق كام هو املرصح به يف خمترص املنهاج. 
وإال فال إشـكال يف االكتفاء باحتامل التطهري عن قصد وعمد مع العلم بعدم التطهري 

اتفاقاً من دون ذلك.
(٤) كـام يف العـروة الوثقـى وتقـدم من اجلواهر ذكـره يف بيان معقـد اإلمجاع. 
والظاهـر أن مرادهـم بذلـك أن يتعامـل معهـا تعامله مـع الطاهر، إما باسـتعامله فيام 
يشـرتط فيه الطهارة رشعاً ـ كالسـجود عليه، والوضوء أو الرشب منه، وتقديمه ألن 
يـؤكل أو يـرشبـ  وإما باسـتعامله فيام ال يسـتعمل فيـه النجس عـادة، كطبخه للحم 
الذي كان متنجسـاً، وغمسه يده التي كانت متنجسة يف املاء الذي من شانه أن يرشب 
أو يتوضأ منه. لعموم السـرية هلام معاً بال إشـكال، فمن البعيد جداً أن يريدوا اجلمود 

وثيابه وفراشـه وأوانيه وغريها من توابعه(١)، إذا احتمل حصول الطهارة 
هلـا(٢) من باب االتفاق(٣)، وكان يسـتعملها فيام يعتـرب فيه الطهارة(٤)، 
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عىل مفاد العبارة املتقدمة. 
لكن اسـتظهر يف اجلواهر العموم ملا إذا مل يكن متلبسـاً بام يشـرتط فيه الطهارة، 
وحـكاه عن مجاعـة. فـإن أراد عدم اعتبار اسـتعامله فيام يشـرتط فيه الطهـارة رشعاً، 

واالكتفاء بتعامله معه تعامله مع الطاهر رجع ملا ذكرنا. 
وإن أراد عـدم اعتبـار ذلـك أيضـاً، واالكتفاء بكونـه يف حوزته ومـن توابعه. 
فهـو ممنـوع جـداً ال شـاهد عليه من السـرية وال من غريهـا. بل مقتىض السـرية عدم 
احلكـم بالطهـارة مـع االلتفات لسـبق تنجسـه حتـى يتضح احلـال، عمـالً بمقتىض 

االستصحاب. 
نعم ال إشكال يف بناء املترشعة بدواً عىل معاملة األمور املذكورة معاملة الطاهر. 
لكن املتيقن منه ما إذا مل يعلم بسـبق نجاسـتها أو غفل عن ذلك، حيث ال إشـكال يف 
أن مقتىض األصل فيها الطهارة، ومل يعلم بناؤهم عىل الطهارة مع العلم بسبق نجاسة 

اليشء واإللتفات لذلك، لينحرص الوجه فيه يف مطهرية الغيبة، وينفع فيام نحن فيه.
(١) كام هو مقتىض إطالق بعضهم قال السيد الطباطبائي يف منظومته:

واحكم على اإلنسان بالطهارة
معـه ومـا  ثيابـه  وهكـذا 

الطهـارة تحتمـل  غيبـة  مـع 
متبعـه ماضيـة  لسـيرة 

وقواه يف اجلواهر، وأرصّ عليه غري واحد ممن تأخر عنه. لدعو عموم السرية 
املذكـورة، فقد قربه بعض مشـاخيناP بأن التأمل يف سـرية األئمةG وتابعيهم يف 
عرصهم يناسـب عمومهـا، ألهنم كانوا يسـاورون املخالفني مع أهنـم كانوا ال يرون 
نجاسة بعض األمور املعلومة النجاسة عندنا، أو يرون مطهرية ما ليس مطهراً عندنا، 

كالتمسح ملوضع البول والدبغ للميتة. 
لكن يف كفاية ذلك يف إثبات عموم السرية إشكال، لعدم وضوح حصول العلم 

وإن مل يكن عاملاً بالنجاسة(١)
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بسـبق تنجس ما يسـاورونه منهم. غاية األمر غلبة تعرضه للنجاسـة، أو العلم إمجاالً 
بحصول النجاسـة ألبداهنم وأمتعتهم. واألول ال يزيـد عىل الظن، الذي ال يمنع من 
الرجوع ألصالة الطهارة. والثاين ال ينهض بتنجيز احتامل النجاسـة يف مورد املساورة 

بعد خروج بعض أطرافه عن مورد االبتالء. 
وكذا لو فرض العلم يف مورد بتعاقب احلالتني من الطهارة والنجاسة مع اجلهل 
بالتاريخ، حيث يسـقط اسـتصحاب النجاسـة حينئذ، ويكون املرجع أصل الطهارة. 
وإنام ينفع يف إحراز عموم السـرية ما لو فرض االبتالء بام يعلم بسـبق نجاسـته عندنا، 
ويشك يف ورود املطهر عليه، كاللحم الذي يتعرض للتنجيس حني الذبح والسلخ لو 
علـم أو احتمل طهارته عندهم، وهو غري معلـوم احلصول، ألن الظاهر اتفاقهم معنا 
يف نجاسـة مثـل ذلك. ولـو فرض حصوله فهو ليـس من الكثرة بحيـث يعلم بابتالء 
املؤمنـني بـه وإلتفاهتـم إليه، وتسـاحمهم فيه اكتفـاء باالحتامل، لينفـع يف إحراز عموم 

السرية لذلك، بنحو تتصل بعصور املعصومنيG، ويستكشف إمضاؤهم هلا. 
(١) ال ينبغي اإلشكال يف عموم السرية للمتساحمني يف دينهم. لشيوع االبتالء 
بمخالطتهم ومساورهتم بمثل األكل من طعامهم والرشب من رشاهبم، ونحو ذلك، 

من دون توقف وال نكري. 
(٢) قـد يوهم هذا ذهابهP إىل نجاسـة احليوان اجلـالل. لكن الظاهر أنه ال 
يريد ذلك، حيث مل يتقدم منهP عدّ اجلالل من األعيان النجسة، كام ال دليل عليه. 
وغاية ما تقدم منه ومنا نجاسـة عرق اإلبـل اجلاللة، أو عرق كل حيوان جالل. وهو 

ال يستلزم ذلك. 

أو كان متساحماً يف دينه(١). 
(الثـاين عرش): اسـترباء احليـوان اجلالل، فإنـه مطهر له من نجاسـة 

اجللل(٢). 
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نعم تقدم أن اجللل يف احليوان موجب حلرمة أكل حلمه، فينجس بوله وخرؤه. 
وحينئـذ إذا خرج احليوان باالسـترباء عن اجللل تعني طهـارة عرقه، وخرئه وبوله إذا 

كان مأكول اللحم، خلروجه عن موضوع النجاسة. 
ومنـه يظهر أن عد االسـترباء من املطهرات يبتني عىل نحو من التسـامح، ألنه 
ر النجس بعد اتصافه بالنجاسة، كغسل الثوب وإسالم الكافر وانقالب اخلمر  ال يطهّ
، بل يوجب خروج اليشء عن موضوع النجس ابتداء، كإسـالم الكافر باإلضافة  خالً

إىل ولده املتكون منه بعد إسالمه.
. وأخر: يف  الً (١) وقـع الـكالم بينهم تـارة: يف معيار صريورة احليوان جـالّ

. فينبغي الكالم يف مقامني: استرباء اجلالل، وخروجه عن اجللل حكامً أو موضوعاً
. وهـو إنام يكـون بالتغذي بعذرة  املقـام األول: يف مـا يصري بـه احليوان جالالً
اإلنسانـ  كام تقدم يف مبحث نجاسة البول والغائط، ال بفضلة غريه مما ال يؤكل حلمه، 

فضالً عن بقية النجاسات. 
وإنـام الـكالم يف مدة التغذي هبا. ويف اجلواهر: «ذكـر غري واحد أن النصوص 

والفتاو املعتربة خالية عن تعيني املدة التي حيصل فيها اجللل». 
واحتامل اسـتفادهتا من مدة االسـترباءـ  لو تم حتديدهاـ  ال شاهد له. فإن جمرد 

ارتفاع أثر اجللل بمدة معينة ال يلزم توقف حتققه عليها. كام لعله ظاهر.
ومثله ما عن املحقق الثاينP قال: «ويرجع يف كونه جالالً إىل العرف، وقدره 
بعض املحققني بيوم وليلة. وهو قريب، كام يف الرضاع، ألنه أقرص زمان االسترباء». 
وكـذا مـا ذكره وجهاً يف املقـام، وهو أن ينبت من العذرة حلمه ويشـتد عظمه، 
ألنه يصري بذلك جزء عضو له. وما اسـتقر به يف املسـالك من أن تظهر رائحة العذرة 

يف حلمه وجلده. 

.(١) واألقو اعتبار ميض املدة املعينة له رشعاً
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. فإن ذلك كله خال عن الشاهد، وما أشري إليه يف كلامهتم ال يصلح شاهداً
ومـن ثم قـو يف الرياض الرجوع فيـه للعرف، ألنه املحكم فيـام مل يرد به من 

.Pبعض مشاخينا وعىل ذلك جر ، الرشع تعيني أصالً
لكنه يشـكل أيضاً بام أشـار إليه يف اجلواهر من أنه ال عرف منقح اآلن، لريجع 

إليه، لعدم شيوع استعامل الكلمة، وعدم حتديد مدلوهلا يف العرف الذي نصل إليه.
هذا ويف مرسـل موسـى بـن أكيل عن أيب جعفرA: «شـاة رشبـت بوالً ثم 
ذبحـت، فقال: يغسـل مـا يف جوفها ثم ال بأس به. وكذلـك إذا اعتلفت بالعذرة ما مل 
تكن جاللة، واجلاللة التي يكون ذلك غذاؤها»(١). واملستفاد منه أن اجللل يتحقق إذا 
صـدق أن غذاء احليوان هو العذرة، وذلك ال يكون عرفاً إال باسـتمراره عىل التغذي 
بالعـذرة، وحيث ال يراد بذلك اسـتمراره يف متام عمره، لعـدم خلو احليوان عادة عن 
التغـذي بغريهـا ولو بالرضـاع من أمه يف أوائـل عمره، تعني محله عىل االسـتمرار يف 

التغذي بالعذرة مدة معتداً هبا.
وضعـف سـنده ال يمنـع من االسـتدالل بـه مع ظهـور عمل األصحـاب له 

وتعويلهم عليه، حيث أفتوا بمضمونه. 
عـىل أنه يكفـي يف ذلك أيضاً ما تضمـن اعتبار أن ال خيلط مـع العذرة غريها، 
كصحيـح زكريـا ابن آدم عن أيب احلسـنA: «أنه سـأله عن دجاج املـاء، فقال: إذا 
كان يلتقط غري العذرة فال بأس»(٢)، ومرسل عيل بن أسباط عمن رو: يف اجلالالت 

قال: «ال بأس بأكلهن إذا كن خيلطن»(٣) وغريمها.
فإن املسـتفاد منها عدم حتقق اجللل املحرم مع استمرار احليوان عىل إلقاط غري 
العـذرة، بـل البد فيه من انقطاعه عن ذلك وتغذيه بالعـذرة وحدها، فريجع إىل مفاد 

مرسل موسى بن أكيل، ويعتضد أو يؤيد به.
(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢.

(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٧ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٥، ٣.
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وبذلـك يكون املحصل مـن مجيع النصوص توقف اجللل املحرم عىل ما إذا مر 
عـىل احليـوان مدة معتد هبا يكون غذاؤه فيها العذرة ال خيلط معها غريها. نعم ال يبعد 

. عدم قدح اخللط القليل الذي ال يعتد به، لعدم خلو احليوان عنه غالباً
. املقام الثاين: يف استرباء اجلالل وما خيرجه عن اجللل حكامً أو موضوعاً

ال ينبغـي اإلشـكال يف أن أدلة آثار اجللل املتقدمة إنام تنهـض بإثباهتا للحيوان 
، وال تنهض بإثباهتا له بعد ارتفاع اجللـل عنه، بل الالزم الرجوع حينئذ  مـادام جـالالً

 . لألصل، وهو يقتيض الطهارة واحلِلّ
أما يف العرق فألصالة الطهارة. وال جمال السـتصحاب النجاسـة، ألن املتيقن 
النجاسـة هو العرق املتكون حال اجللل، أما العرق املتكون بعده فهو موضوع آخر مل 
يعلم بنجاسته سابقاً، واألصل فيه الطهارة، ولذا سبق أن عد االسترباء من املطهرات 

مبني عىل التسامح. 
وكـذا احلال يف البـول والغائط. نعم لو جر اسـتصحاب حرمة أكل احليوان 

فقد يكون حاكامً عىل أصالة الطهارة يف البول والغائط. 
لكـن الظاهـر عـدم جريانه، ملـا تكرر منّـا من عـدم جريان االسـتصحاب يف 
األحـكام التكليفيـة، لعـدم كـون موضوعهـا العـني اخلارجيـة الباقيـة بتبـدل احلال 
ـ كاحليوان اخلاص يف املقامـ  ليجري استصحاب احلكم هلا، بل فعل املكلف الذي هو 
أمر كيل قابل للتقييد، واملتيقن بثبوت احلكم له منه هو الفعل املقارن للحال السـابق، 
كاألكل حـال اجللـل يف املقام. أما املقـارن للحال الالحق فهو موضـوع آخر ال جمال 
إلثبـات احلكم له باالسـتصحاب، بل الالزم الرجوع فيه ألصـل آخر، وهو يف املقام 
أصالـة حلّ األكل، كام ذكرنا. ومقتضاها طهارة البول والغائط. وال أقل من الرجوع 

 . فيهام ألصالة الطهارة رأساً، كام ذكرناه أيضاً
ومنـه يظهر ضعف ما يظهر مـن غري واحد، من أن مقتىض األصل بقاء احلرمة 
وعـدم الرافـع هلا. حتى حكـي عن النراقي الرجـوع إليه فيام مل يرد فيـه نص عىل مدة 
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االسترباء.
إذا عرفت هذا فارتفاع اجللل فرع حتديد مفهوم اجللل، وحيث سبق أن املعيار 
فيه كون احليوان غذاؤه العذرة، فارتفاعه إنام يكون بتبدل حال احليوان، ولو بأن خيلط 
مـع العذرة غريها. وما قد يظهر منهـم من أنه البد فيه من منعه منها غري ظاهر الوجه 

بعدما تقدم. 
ومثلـه ما قد يظهر منهم من فرض بقاء اجللـل مع منع احليوان من العذرة بعد 
مـدة االسـترباء املذكـورة يف النصوص، فضالً عـام قبلها. فإن الظاهـر امتناع الفرض 

املذكور، كام يظهر مما سبق. 
نعـم لو بني عىل أن املعيـار يف اجللل بعض اآلثار ـ كنتن اللحم واجللد ـ أمكن 
وقـوع الفـرض املذكور. وكذا لو كان لـه مفهوم عريف يتيرس تشـخيصه. لكن عرفت 

. املنع من األمرين معاً
هذا وقد ورد يف النصوص حتديد االسترباء يف مجلة من احليوانات بمدد خاصة 

متنع فيها عن العذرة، فيتعني العمل عليها فيها. 
ومـا ذكـر بعض مشـاخيناP من منع العمـل بالنصوص املذكـورة، لضعف 
سـندها. يف غـري حمله، العتبار سـند بعض تلـك النصوص، كام يأيت. ولو سـلم فهي 
منجـربة بظهـور تسـامل األصحاب عىل العمل هبـا، بل باسـتفاضتها تفصيالً يف بعض 
ـ  كالبقـرةـ  بحيث ال جمال الحتامل عدم صدور  تلـك احليوانـاتـ  كاإلبلـ  أو إمجاالً

يشء منها. ومن ثم ال جمال إلمهاهلا، والرجوع لألصل املتقدم.
وأمـا احليوانـات التـي مل يرد نص بتحديد االسـترباء فيهاـ  كالغـزال واحلامرـ  
فمقتىض القاعدة الرجوع فيها لألصل املتقدم، لوال أن من القريب جداً أن يستفاد من 
جمموع النصوص الواردة أن اجللل البد معه من االسترباء، وأن االسترباء يتبع حجم 
احليوان بطبعه، ألن املدد املذكورة فيها يزيد كلام كان حجم احليوان بطبعه أكرب، حيث 
ال يبعـد مـع ذلك قياس احليـوان الذي مل تتعـرض له النصوص عـىل احليوانات التي 
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تعرضـت هلـا. كام يأيت من بعضهم يف بعـض احليوانـات. وإن كان يف بلوغ ذلك حداً 
يمكن معه التعويل عليه يف الفتو إشكال. 

وكأنه إىل هذا يرجع ما يف الرياض، فإنه بعد أن استوجه الرجوع لألصل قال: 
«إال أنه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدته من مدة اجلالالت املنصوصة بنحو من 

فحو اخلطاب واألولوية». وإال فال جمال لألولوية مع عدم إدراك مالك احلكم.
(١) بـال خـالف ظاهر، كام يف كشـف اللثـام، ويف اجلواهر: «بـل اعرتف غري 
واحد أن ذلك من املتفق عليه نصاً وفتو». ورصح يف اخلالف والغنية باإلمجاع عليه. 
ويشـهد به النصوص الكثرية، ففي موثق السـكوين عن أيب عبـد اهللاA: «قال: قال 
أمـري املؤمننيA: الدجاجة اجلاللة ال يؤكل حلمها حتـى تغتذي ثالثة أيام، والبطة 
اجلاللة بخمسة أيام، والشاة اجلاللة عرشة أيام، والبقرة اجلاللة عرشين يوماً، والناقة 

 .(١)« اجلاللة أربعني يوماً
ويف معتـرب اجلعفريات عنهA: «قال: الناقة اجلاللة ال حيج عىل ظهرها، وال 
. والبقرة اجلاللة ال يرشب لبنها، وال يؤكل حلمها،  يرشب لبنها، حتى تقيد أربعني يوماً
. والشـاة اجلاللة ال يؤكل حلمها، وال يرشب لبنها، حتى تقيد  حتى تقيد عرشين يوماً
سـبعة أيـام. والبطة اجلاللة ال يؤكل حلمها حتى تقيد مخسـة أيـام. والدجاجة اجلاللة 
تقيـد ثالثة أيام، ثـم يؤكل حلمها»(٢) ونحومها يف ذلك مسـند الراونـدي يف نوادره(٣) 

ومرسل دعائم اإلسالم(٤) وغريها من النصوص املذكورة يف الوسائل(٥).
(٢) كام هو املشهور ويف اخلالف والغنية اإلمجاع عليه. ويقتضيه موثق السكوين 
املتقـدم ومعترب اجلعفريات ومسـند الراوندي ومرسـل دعائم اإلسـالم املتقدمة إليها 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٨ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١. 
(٢) ، (٣) ، (٤) مستدرك الوسائل ج:١٦ باب:١٩ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١، ٢، ٣.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٨ من أبواب األطعمة املحرمة.

(١)، ويف البقر عرشون(٢)، وهي يف اإلبل أربعون يوماً
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اإلشارة، ونحوها رواية القاسم بن حممد اجلوهري(١). وكذا خرب مسمع(٢) عىل رواية 
التهذيب. 

لكـن رواه يف االسـتبصار هكذا: «والبقرة اجلاللة ال يـؤكل حلمها وال يرشب 
». وكذا يف نسخة من الكايف. وهو الوجه فيام يف املبسوط  لبنها حتى تغتذي أربعني يوماً

 . وعن القايض من أنه أربعني يوماً
إال أنـه ال جمـال لـه بعـد اختـالف نسـخ احلديـث، وضعف سـنده يف نفسـه، 

. ومعارضته بغريه مما هو أكثر عدداً وأصح سنداً
. وإن كان ظاهر األول يف الفقيه عدم  وعن الصدوق واالسكايف أنه ثالثون يوماً

اجلزم به، ألنه عقبه بذكر رواية القاسم بن حممد اجلوهري املتقدمة إليها اإلشارة. 
وكيف كان فيقتضيه خرب مسمع عىل رواية الكايف يف النسخة األخر املثبتة يف 
األصـل، حيث وردت هكـذا: «والبقرة اجلاللة ال يؤكل حلمها وال يرشب لبنها حتى 

 .« تغتذي ثالثني يوماً
ومرفـوع يعقـوب بن يزيد: «قـال أبو عبـد اهللاA: اإلبل اجلاللـة إذا أردت 
نحرهـا حتبـس أربعني يوماً، والبقـرة ثالثني يوماً، والشـاة عرشة أيـام»(٣)، ونحوه يف 

.(٤)Aذلك خرب يونس عن الرضا
لكـن اختالف نسـخ خرب مسـمع مانع مـن التعويـل عليه، كام سـبق. عىل أن 
النصوص املذكورة ضعيفة يف نفسها، معارضة بام هو أكثر عدداً وأصح سنداً، فيتعني 

ألجل ذلك طرحها، أو اجلمع بينها وبني النصوص األخر باحلمل عىل األفضلية.
(١) كـام هو املشـهور. ويشـهد له موثـق السـكوين ومرفوع يعقـوب بن يزيد 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٨ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٦، ٢.  
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٩ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٤، ٥.  

ويف الغنم عرشة(١)



٣٩٧ ....................................................................... ما يُخرج احليوان عن اجللل

املتقدمان ورواية القاسـم بن حممد اجلوهري املتقدمة إليها اإلشارة، وكذا خرب مسمع 
ـ الذي تقدمت إليه اإلشارة ـ عىل رواية الكايف.

لكن يف املبسـوط أنه سـبعة أيـام، وتردد يف اخلـالف وظاهر الغنيـة بينها وبني 
العرشة. ويشهد للسبعة معترب اجلعفريات املتقدم، ومرسل دعائم اإلسالم املتقدمة له 

اإلشارة. ومقتىض اجلمع بينهام وبني ما سبق احلمل عىل األفضلية.
. ويشـهد له خرب يونـس املتقدمة إليه  هـذا وعن االسـكايف أنه أربعة عرش يوماً
». لكن ضعف سـنده مانع من  اإلشـارة عـن الرضاA: «والشـاة أربعة عرش يومـاً
. فليطرح أو  التعويـل، فضـالً عن رفع اليد به عام تقدم مما هو أكثر عدداً وأصح سـنداً

جيمع بينهام باحلمل عىل األفضلية.
. ومل يظهر له مستند. وحكى يف كشف اللثام عن الصدوق أنه عرشون يوماً

كام أن يف حديث مسمع ـ املتقدمة إليه اإلشارة ـ عىل رواية التهذيبني: «والشاة 
اجلاللـة ال يؤكل حلمها وال يرشب لبنها حتى تغذ مخسـة أيـام». وال يظهر قائل به. 
عىل أن ضعفه واختالف نسخه مانع من التعويل عليه، فضالً عن رفع اليد عام سبق.

(١) ويف اجلواهـر أنه املشـهور. ويقتضيه موثق السـكوين ومعتـرب اجلعفريات 
املتقدمان وكذا مسند الراوندي ومرسل الدعائم وخرب مسمع املتقدمة إليها اإلشارة. 
وعن اخلالف أنه سـبعة، وإن مل أجده فيه. ويشـهد له قولهA يف خرب يونس 

املتقدمة له اإلشارة: «والبطة سبعة أيام». 
لكـن ضعفه مانع من التعويل عليه، فضالً عن رفع اليد به عام سـبق. فليجمع 

بينهام باحلمل عىل األفضلية. 
ومثله ما يف الفقيه من رواية القاسـم بن حممد اجلوهري، وفيها: «والبطة تربط 

. ثالثة أيام». ثم قال: «وروي ستة أيام». إلرسال الروايتني معاً

ويف البطة مخسة(١)، 
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(١) ويف اجلواهـر أنـه املشـهور، ويف اخلـالف اإلمجـاع عليـه. ويقتضيه موثق 
السكوين ومعترب اجلعفريات املتقدمان وخربا مسمع ويونس املتقدم إليهام اإلشارة. 

لكـن عن املقنـع: «وروي يوماً إىل الليل»(١). وهو مع ضعفـه مل يظهر قائل به. 
ويف الغنية: «والدجاج مخسة أيام. وروي يف الدجاج ثالثة أيام». وال شاهد لألول. 

هـذا وقد أحلـق هبا وبالبطـة يف القواعد شـبههام. وحكاه يف كشـف اللثام عن 
الشيخ. ويظهر احلال فيه مما تقدم فيام مل ينص عىل مدة االسترباء فيه.

بقي يف املقام أمور:
األول: أن إطالق االغتذاء يف بعض النصوصـ  ومنها موثق السكوينـ  وإن كان 
قد يشمل االغتذاء بغري العذرة ولو باالشرتاك معها، إال أن التعبري يف بعضها ـ ومنها 
معترب اجلعفرياتـ  بالتقييد واحلبس ظاهر يف منعها من العذرة، بحيث خيتص غذاؤها 

يف مدة االسترباء بغريها. فالالزم العمل عليه، ألنه أخص.
الثاين: أن املعروف بني األصحاب حرمة السمك اجلالل، وإن كان خارجاً عام 
نحن فيه، لطهارة بوله وخرئه بعد أن مل يكن له نفس سائلة، كام أنه ال عرق له، ويشهد 

له ما يأيت يف استربائه. 
مضافـاً إىل قـرب فهمه مما ورد يف احليوانات املتقدمـة، لفهم عدم اخلصوصية. 
بل من إطالق قول أيب عبد اهللاA يف صحيح هشام: «ال تأكل حلوم اجلالالت، وإن 
أصابك يشء من عرقها فاغسـله»(٢). إذ جمرد عدم العرق للسـمك ال يوجب قصوره 

عنه بعد ظهور أن قضية نجاسته حقيقية يراد هبا نجاسة عرقها إن كان هلا عرق.
واملشـهور يف استربائها أن تربط يوماً وليلة. خلرب يونس عن الرضاA: «ويف 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٩ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٨. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٧ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١. 

ويف الدجاجة ثالثة(١). واألحوط اسـتحباباً اعتبار زوال اسـم اجللل عنها 
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السمك اجلالل أنه سأله عنه فقال: ينتظر به يوماً وليلة»(١).
لكن يف النهاية: «وال يؤكل من السمك ما كان جالالً إال بعد أن يستربأ يوماً إىل 
الليلة يف ماء طاهر...». وهو قد يظهر يف االكتفاء باليوم وقد يظهر ذلك من الصدوق، 
حيث اقترص يف الفقيه عىل رواية القاسم بن حممد اجلوهري التي تقدمت اإلشارة إليها 
وفيها: «والسمك اجلالل يربط يوماً إىل الليل يف املاء». وربام حيمل كالمهامـ  كالروايةـ  

عىل دخول الغاية يف املعنى، مجعاً مع خرب يونس املتقدم.
نعم قد يشـكل االسـتدالل باخلربين، بضعفهام. إال أن مـن القريب انجبارمها 

بعمل األصحاب، خصوصاً األول. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
الثالـث: تقدم يف مبحث نجاسـة البول والغائط أن مـن مجلة ما حيرم بالعرض 
اجلـدي الـذي ترتضع من لبن خنزيـرة، وأنه حيرم بولـه وغائطه بذلك. كـام تقدم أنه 
 .يسـتربأ بحبسه سبعة أيام ثم يلقى فيها عىل رضع شاة أو يعلف فيها الكسب والنو

وكان املناسب لسيدنا املصنفP أن يذكره هنا كام ذكر االسترباء من اجللل.
(١) سبق أن ذلك الزم لالسترباء، وأن فرض بقاء اجللل مع االسترباء غري واقع.
(٢) عمـالً بمقتـىض األصل املتقدم. وقـد تقدم اإلشـكال يف االكتفاء بذلك. 

فراجع. 
(٣) كـام أطلنا الـكالم فيه يف التنبيه الثالث من تنبيهات فصل الشـك يف أصل 
التكليـف مـن مباحـث األصول العمليـة من كتابنـا (املحكم)، وذكرنا هنـاك أن كل 

 . حيوان ذي نفس من شأنه أن يذبح قابل للتذكية رشعاً، تبعاً لقابليته هلا عرفاً
ولعـل اقتصار سـيدنا املصنفP هنـا عىل ذي اجللد لسـوق احلكم املذكور 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٨ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٥. 

مع ذلك(١)، ومع عدم تعني مدة رشعاً يكفي زوال االسم(٢).
(مسـألة٤١): الظاهـر قبـول كل حيـوان ذي جلد للتذكيـة(٣) عدا 
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متهيداً لبيان حكم اجللد، وإال فال إشكال يف العموم لغري ذي اجللد الصالح لالستعامل 
كالطيور الصغرية. ومتام الكالم يف ذلك يف املوضع املذكور. فراجع.

(١) ألن التذكيـة بنظر العرف والـرشع خمتصة برفع القذارة العرضية احلاصلة 
بسبب املوت، دون اخلبث الذايت الثابت حال احلياة، بل ال مزيل له عرفاً، كام ال دليل 

. عىل زواله رشعاً
(٢) مـن دون فـرق بني ما يـؤكل حلمه وما ال يؤكل، كـام رصح به غري واحد. 
لكـن اعترب الدبغ يف اسـتعامل جلـد ما ال يؤكل حلمـه يف املبسـوط والنهاية واخلالف 

وحمكي مصباح السيد والبيان.
كام حكي عن املفيد واليوسـفي يف كشـفه. ونسبه يف كشـف اللثام لألكثر، ويف 

حمكي الذكر للمشهور. 
واسـتدل له يف اخلـالف بعـدم الدليل عىل جواز اسـتعامل اجللـد املذكور قبل 

الدبغ. وهو كام تر، ألنه مقتىض األصل، خصوصاً بعد فرض طهارته بالتذكية. 
عـىل أنـه مقتىض إطالق ما تضمن جـواز االنتفاع بجلد مـا ال يؤكل حلمه بعد 
التذكية، كموثق سامعة: «سألته عن جلود السباع أينتفع هبا؟ قال: إذا رميت وسميت 

فانتفع بجلده. وأما امليتة فال»(١) وغريه. 
اللهم إال أن يقال: إنه مسـوق لبيان جواز االنتفاع بجلد غري مأكول اللحم يف 
، ألنه مورد السـؤال. ومقتىض ذلك جواز االنتفاع  مقابل عدم جواز االنتفاع به رأسـاً
بـه يف اجلملة ولـو مرشوطاً بيشء، كالدبـغ، والتطهري من النجاسـة اخلبثية اخلارجية، 

وغريمها. فالعمدة يف املقام األصل.
(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٤.  

نجس العني(١). فإذا ذكي احليوان الطاهر العني جاز استعامل جلدهـ  وكذا 
.(٢)سائر أجزائه ـ فيام يشرتط فيه الطهارة ولو مل يدبغ جلده عىل األقو
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ومثله االسـتدالل بام يف كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضاA من أن 
دباغة اجللد طهارته. 

إذ فيه ـ مع أنه ال خيتص بجلد غري مأكول اللحم. وأن عدم الطهارة ال يستلزم 
: أنه غري ظاهر يف انحصار طهارة اجللد بدباغه، لينايف ما دل  حرمة االستعامل ـ : أوالً
عـىل مطهرية التذكية ـ ويتعـني اجلمع بينهام حينئذ بتوقف الطهـارة عىل األمرين ـ بل 

. جمرد كون الدباغ مطهراً، وهو ال ينايف مطهرية التذكية أيضاً
: أنه مل نعثر عىل املضمون املذكور إال يف الرضوي: «وكل يشء حل أكل  وثانيـاً
حلمه فال بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشـعره ووبره وريشـه وعظامه، وإن كان 
الصـوف والوبر والشـعر والريش من امليتة وغري امليتة بعد ما يكـون مما أحل اهللا أكله 
فـال بـأس به. وكذلك اجللـد، فإن طهارته دباغته»(١)  وهوـ  عـىل اضطرابهـ  ظاهر يف 

مطهرية الدبغ جللد امليتة فيام ال يؤكل حلمه. فالبد من طرحه، أو محله عىل التقية. 
هـذا وال يبعـد أن يكـون نظرهم يف املنع إىل أن اسـتعامله قد يكـون يف املأكول 

واملرشوب، وهو قبل الدبغ قد يوجب حتلل يشء منه واختالطه هبام. 
لكنه كام تر، ملنع اسـتلزام االسـتعامل لالختالط بوجه معتد به غري مستهلك 
يف املأكـول واملرشوب، ومع الشـك يف حصـول االختالط املذكـور فمقتىض األصل 

احللّ والرباءة. 
نعـم يف مـورد اليقني بحصـول يشء من أجزاء ما ال يؤكل حلمـه يف املأكول أو 
املـرشوب، بنحو معتد به غري مسـتهلك، ال شـك يف حرمة املأكـول واملرشوب. لكنه 

خارج عن حمل الكالم.
(١) لعموم حجية البينة الذي تقدم االسـتدالل عليه يف املسـألة التاسعة عرشة 
(١) فقه الرضا باب اللباس وما يكره فيه الصالة والنجسات وما جيوز فيه الصالة قبل باب العتق ص:٤١. 

(مسألة٤٢): تثبت الطهارة بالعلم والبينة(١)،
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من مباحث التقليد. هذا وقد ذكر غري واحد أن النجاسـة والطهارة وامللكية ونحوها 
من األمور احلدسية ملا مل يمكن إطالع الشاهد عليها إال باإلطالع عىل أسباهبا فاألخبار 
عنها إنام يصح بلحاظ املالزمة بني السـبب واملسـبب، ومع احتامل اختالف الشـاهد 
واملشـهود عنده يف األسـباب يتعني عدم حجية الشـهادة، الحتامل اعتامد الشاهد عىل 

. سبب ال يراه املشهود عنده سبباً
ومن ثم يتعني عدم حجية الشـهادة باملسـبب، كالطهارة يف حمل الكالم قال يف 
حمكي التذكرة عند الكالم يف حجية البينة بالنجاسـة: «ال تقبل إال باملسـبب، جلواز أن 

يعتقد أن سؤر املسوخ نجس».
نعم استثنى بعض مشاخيناP من ذلك ما إذا اتفق الشاهد واملشهود عنده يف 
السـبب، فحكم بحجية الشهادة باملسبب، لرجوع الشهادة بالسبب للشهادة باملسبب 
، فمع اتفاقهام فيه يتعني تصديق الشـاهد فيه، واالنتقـال منه لالزمه، وهو  ولـو إمجاالً

املسبب.
لكن يشـكل بأن الشـهادة باليشء واإلخبار عنه تابع لقصـد املخرب. فإذا قصد 
ببيان املسـبب احلكاية عن السـبب كان السبب مشـهوداً به حقيقة بطريق الكناية، وال 
إشكال حينئذ يف حجية الشهادة به إلطالق دليلها، ويكون االنتقال منه للمسبب من 
وظيفة املشـهود عنده، ال حلجية الشـهادة فيه. أما إذا غفل الشـاهد عن ذلك، وقصد 
احلكاية عن املسبب رأساً، كام هو املدلول املطابقي لكالمه، فال يكون السبب مشهوداً 
به، غاية األمر أنه الزم للمشـهود به ـ وهو حصول املسـبب بنظره واجتهاده ـ فتبتني 

حجية اخلرب فيه عىل عموم حجية اخلرب لالزم املخرب عنه.
لكن اللزوم إنام يتم برشطني:

األول: عدم احتامل غفلة الشـاهد باعتامده يف الشـهادة عىل ما ليس سبباً عنده، 
بمقتىض اجتهاده أو تقليده، إذ كثرياً ما يغفل اإلنسـان، فيحكم بالنجاسـة أو الطهارة 
أو غريمهـا اعتـامداً عىل أسـباب لو نبه ألقرّ بعدم سـببيتها، فيحكم بنجاسـة ثوبه مثالً 
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ملالقاتـه لطفل غري متحرز عن النجاسـة، أو ملاء يف الطريق، أو ألحد أطراف الشـبهة 
املحصورة، كام حيكم بطهارة األرض مثالً ألن املاء والشمس تصيبها مع إغفال اعتبار 
جتفيف الشمس للامء، وبطهارة اإلناء إلفاضته مرة واحدة من خمزن للامء يسع كراً من 
دون إحراز بلوغ مائه كراً حني اإلفاضة، وبملكية اليشء اسـتناداً إىل أخذه من الدولة 

بمقتىض القوانني الوضعية... إىل غري ذلك.
الثـاين: عـدم احتامل خطئـه يف املوضوع. إذ كثـرياً ما خيطئ يف خـربه خلطئه يف 
املوضـوع اخلارجـي، ال يف احلكـم الرشعـي، كام لو شـهد بطهـارة األرض العتقاده 
بنـزول املطهـر عليها بسـبب نداوهتا، مع اسـتناد النداوة يف الواقع للطل، أو بنجاسـة 
الثوب العتقاده إصابة نزول املطر عليها بسـبب نداوهتا، مع اسـتناد النداوة يف الواقع 
للطـل، أو بنجاسـة الثـوب العتقاده إصابة الكلـب له، مع أنه مل يصبه، بـل قاربه، أو 
شـهد بزوجية املرأة العتقـاده بتوكيلها ملن أجر عقد النكاح مـع أهنا مل توكله... إىل 

غري ذلك. 
وباجلملـة حيـث مل يكن السـبب مشـهوداً به ـ لتجـري أصالة عـدم اخلطأ فيه 
بمقتـىض دليـل لـزوم تصديـق الشـاهد ـ لعدم قصـد الشـاهد اإلخبار عنـه، بل عن 
املسـبب، فاالنتقال من املسبب املشـهود به حلصول السبب إنام يتم مع املالزمة بينهام، 

وال مالزمة بينها مع احتامل أحد األمرين املذكورين، كام ذكرنا. 
ومـن ثـم ال جمال ملـا ذكرهP من االسـتثناء، بل يتعني عمـوم املنع من قبول 

الشهادة باملسبب لو تم ما سبق. 
بل بناء عىل ذلك ال تكفي الشـهادة بالسبب أيضاً إذا مل يكن أمراً حسياً حمضاً ـ 
كانكسار اإلناء ـ بل كان مبتنياً عىل االجتهاد واحلدس، فكام ال تكفي الشهادة بطهارة 
، الحتامل ابتنائها عىل ما هو مطهر عند الشـاهد دون املشـهود  اإلناء الذي كان نجسـاً
عنـده، كذلـك ال تكفي الشـهادة بغمسـه يف كـر طاهـر إذا احتمل اختالف الشـاهد 
واملشـهود عنـده يف مقدار الكر، أو يف أسـباب طهارته، كام لو احتمل اكتفاء الشـاهد 
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يف مطهرية املطر للامء بقطرات قليلة، وكان املشـهود عنده ال يكتفي بذلك، أو احتمل 
اعتقاده اتصاله بامدة تبلغ كراً، وهي ال تبلغه يف الواقع وهكذا. 

وكام ال تكفي الشهادة بالزوجية يف ترتيب أثرها، ال تكفي الشهادة بسببهاـ  وهو 
وقـوع العقد بني الزوجني ـ إذا احتمل خطـؤه يف حتقق رشوطه، كاختيار الزوجني أو 

توكيلهام للمبارش يف إيقاع العقد... إىل غري ذلك. 
كـام أن ذلـك لو تـم ال خيتص بالبينة، بـل يعم مجيع موارد االعتـامد عىل اخلرب، 
كإخبار صاحب اليد والوكيل وغريمها، ألن دليل حجية اخلرب فيها إنام يقتيض تصديقه 

فيام أخرب عنه، ال حجية اجتهاده فيه. 
وذلك هبذه السـعة مستلزم إللغاء اخلرب وعدم حجية الشهادة يف موارد كثرية. 
والسـيام أنه كثرياً ما يتجدد احتامل اخلطأ عند تعذر السـؤال واستكشاف احلال، لغيبة 

املخرب أو موته أو نحومها. 
وال جمـال للبنـاء عىل ذلـك بمالحظة املرتكزات و السـرية عـىل العمل باخلرب 

وإغفال السؤال، بنحو يكشف عن بطالن الشبهة من أصلها. 
ولذا قال سيدنا املصنفP يف دفعها: «احتامل اخلطأ يف املستند ملغي بأصالة 
عدم اخلطأ املعول عليها عند العقالء يف مقام العمل باخلرب، كام يشهد به استقرار سرية 
العقـالء واملترشعـة عىل عدم الفحص والسـؤال عن مسـتند اخلرب، بينـة كان أو خرب 

 .« واحد، وموضوعاً كان املخرب به أو حكامً
فاملقام نظري أصالة الصحة يف عمل الغري، حيث ال إشـكال يف البناء عليها ولو 
مـع العلـم باالختـالف يف االجتهاد، فضالً عـن احتامله أو احتـامل الغفلة عن احلكم 

الرشعي. 
ودعـو: أنه ال يعـول عىل أصالة عدم اخلطأ يف احلكـم الرشعي الكيل يف غري 

مورد مرشوعية التقليد. 
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مدفوعـة بأنـه إنام ال يعول عليها من أجل التعبد باحلكم الرشعي الكيل، ال من 
أجل التعبد باحلكم الرشعي اجلزئي، كام يف حمل الكالم كطهارة الثوب وزوجية املرأة 

اخلاصني، حيث يتعني البناء عىل عدم اخلطأ فيه ملا ذكرنا.
نظري ما سـبق من البناء عىل عدم اخلطـأ يف مورد أصالة الصحة يف عمل الغري. 
ونظـري البنـاء عليه يف املوضوعـات اخلارجية، خصوصاً ما ال حيسّ بنفسـه بل بآثاره، 
كاملوت واملرض والتدين وغريها، حيث يكثر فيها اخلطأ، ومع ذلك ال يعتنى به، وال 

يعول عىل احتامله.
وباجلملـة: ال جمـال للتوقف يف قبول اخلرب يف حمل الكالم، بلحاظ ما سـبق من 

املرتكزات والسرية. 
نعـم ال يبعـد البناء عىل عـدم حجية اخلرب يف مورد البينـة وغريها فيام إذا خرج 
املخرب يف قطعه عن املتعارف، كالوسوايس، لعدم بناء العقالء عىل حجية اخلرب فيام إذا 

مل يكن املخرب ضابطاً بالوجه املتعارف. 
وكـذا فيـام إذا كان األمر املشـهود به حدسـاً مبنيـاً عىل مقدمـات خفية، كام يف 
مـوارد التقويـم يف القيميات، حيث يتعـني االقتصار يف الرجوع فيـه للغري عىل مورد 
انسداد باب العلم عىل املشهود عنده، الذي هو الرشط يف جواز الرجوع ألهل اخلربة. 

فالحظ.
(١) فقـد رصح غـري واحد بقبـول قوله فيام حتت يده من نجاسـة أو طهارة أو 

غريمها، ويف احلدائق أنه ظاهر األصحاب، وعن الوحيد أنه ال ينبغي الشك فيه. 
نعـم اختلفت كلامهتم يف حتديـد موضوع احلكم، ففي بعضها أنه قول صاحب 

اليد، ويف اآلخر أنه املالك، ويف ثالث أنه صاحب اليد املالك. 
لكـن ال يبعد رجوع الـكل لألول، ألنه هو مورد السـرية االرتكازية التي هي 

وبإخبار ذي اليد(١)
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عمـدة الدليـل يف املقـام، حيث ال ريب عندهـم يف قبول قول صاحـب اليد فيام حتت 
يده.

وربام يستدل عليه ببعض النصوص، كخرب إسامعيل بن عيسى الوارد يف رشاء 
جلود الفراء من املسـلم غري العارف وفيه: «عليكم أنتم أن تسـألوا إذا رأيتم املرشكني 
يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فال تسألوا عنه»(١)، بدعو ظهوره يف قبول خرب 

بايع اجللود بالتذكية. 
وكذا ما تضمن النهي عن السؤال عن اجلبن إذا أخذ من املسلم(٢). وخرب عبد 
اهللا بـن بكري: «سـألت أبـا عبد اهللاA عن رجل أعـار رجالً ثوباً فصـىل فيه وهو ال 
يصـيل فيه. قـال: ال يعلمه. قال: قلت: فإن أعلمه. قـال: يعيد»(٣)، لترصحيه بوجوب 
اإلعـادة  عـىل تقدير اإلعالم، بناء عىل محل اإلعـالم فيه عىل اإلعالم قبل الصالة عند 
. أما لو محل عـىل اإلعالم بعد الصالة  إعـارة الثوب بحيث وقعت الصالة فيه نسـياناً

فاملتعني محله عىل االستحباب.
لكن خرب إسـامعيل ـ مع اإلشـكال يف سـنده ـ البد من محله عىل السـؤال من 
أجـل حتصيل العلم، ال من أجل العمل باجلـواب مطلقاً وإن مل يوجب العلم، لريجع 

إىل حجية، كام تقدم يف ذيل الكالم يف حجية يد املسلم عىل التذكية. 
ونصوص اجلبن أجنبية عام نحن فيه، ألن احتامل حرمته إنام هو الحتامل وضع 
امليتة فيه، وهو مدفوع باألصل. ولذا تضمن بعض النصوص أنه حالل ما مل تقم البينة 
عىل أن فيه امليتة(٤) فالبد من محل ذكر املسلم عىل بيان تأكد عدم وجوب السؤال معه، 

ال إناطته له. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:٧.   

(٢) راجـع وسـائل الشـيعة ج:١٦ بـاب:٣٣ مـن أبواب األطعمـة املحرمـة، وج:١٧ باب:٦١ مـن أبواب 
األطعمة املباحة.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٧ من أبواب النجاسات حديث:٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦١ من أبواب األطعمة املباحة حديث:٢.  
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وخـرب ابـن بكري ـ مع ضعفه يف نفسـه ـ لو تـم محله عىل ما سـبق فهو ظاهر يف 
، املناسـب لفرض كـون إخبار املالك  بيـان احلكم الواقعـي للصالة يف النجس جهالً
بالنجاسـة موجبـاً للعلـم، ال بيان حكم الصالة ظاهـراً عند إخبار املالك بالنجاسـة، 

ليدل عىل حجية خربه. 
نعـم يف موثق السـكوين عن جعفر عـن أبيه عن آبائه عن عـيلA: «أنه كان 
يقـول: مـن يمـوت وعنده مـال مضاربة. قال: إن سـامه بعينـه قبل موتـه، فقال: هذا 
لفالن، فهو له، وإن مات ومل يذكر فهو أسـوة الغرماء»(١). وقد تضمن قبول صاحب 

اليد يف تعيني املالك. وربام يستفاد ذلك من غريه مما قد يظهر بالفحص والتتبع. 
لكـن ورد أيضـاً يف وصية املحترض باملال ما يظهر منـه توقف القبول عىل كون 
املويص ثقة(٢) أو غري متهم كام يأيت. فإن بني عىل اجلمع بينهام كان املعيار عىل الوثاقة، 
ألهنا أخص، وإن بني عىل العمل بكلٍّ يف مورده مل ينفع املوثق ونحوه يف إثبات عموم 

حجية قول صاحب اليد. 
ومثله يف ذلك ما تضمن االكتفاء بخرب البايع يف الكيل(٣) ويف استرباء الذمة(٤). 
فـإن نصـوص تصديق البايع يف الكيل قد تضمن مجلة منهـا االقتصار يف تصديقه عىل 
األخـذ منه وأنه ال جيوز للمشـرتي االكتفـاء بذلك إذا أراد بيعـه. ونصوص تصديق 

البايع يف االسترباء قد تضمن مجلة منها اعتبار أمانته والوثوق بخربه. 
ومن ثم يصعب استفادة عموم حجية خرب صاحب اليد من النصوص. ولعله 
إليـه يرجـع ما عن الذخرية ورشح الدروس من عـدم الوقوف له عىل دليل. وإال فقد 

عرفت هنوض السرية االرتكازية به، وأهنا عمدة الدليل عليه. 
(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٣ من أبواب كتاب املضاربة حديث:١.  

(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٦ من أبواب كتاب الوصايا حديث:١٤.  
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه.

(٤) راجع وسـائل الشـيعة ج:١٣ باب:١١ من أبواب بيع احليوان، وج:١٤ باب:٦ من أبواب نكاح العبيد 
واإلماء.  
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هـذا وأمـا مـا قد يدعـى من أنـه يمكـن اسـتفادة الردع عـن هذه السـرية من 
قولهA يف موثق أو صحيح مسعدة بن صدقة: «واألشياء كلها عىل هذا حتى يستبني 
لـك غري ذلك أو تقوم به البينة»(١) بدعو: أن انحصار األمر باالسـتبانة والبينة ينايف 

حجية قول صاحب اليد. 
لكنه يندفع بأنه البد من محله عىل احلرص اإلضايف، أو إلغاء خصوصية البينة فيه 
والتعدي لكل ما هو حجة يصح االعتامد عليه، إذ ال ريب يف العمل عىل االستصحاب 

اإللزامي، فضالً عن اإلمارات األخر. 
غاية األمر أن ذكر البينة فيه شاهد بعدم حجية ما هو األعم منها، كخرب الثقة، 
للغويـة ذكرهـا لو كان هو حجة. أما غري ذلك ممـا كان بينه وبني البينة عموم من وجه 
مـوردي ـ كخـرب صاحـب اليد ـ فال جمال السـتفادة عـدم حجيته، لينهـض احلديث 

بالردع عن السرية يف املقام.
(١) مل أعثر عاجالً عىل من قيد بذلك، بل يف اجلواهر الترصيح بعموم تصديق 
صاحب اليد يف النجاسـة ملا إذا كان فاسقاً، حاكياً ذلك عن مجاعة. وقد استدل سيدنا 
املصنفP عىل ذلك بصحيح معاوية بن عامر: «سألت أبا عبد اهللاA عن الرجل 
مـن أهـل املعرفة باحلق يأتينـي بالبختج، ويقول: قد طبخ عىل الثلـث، وأنا أعرف أنه 
يرشبـه عىل النصف، أفأرشبه بقوله، وهو يرشبه عىل النصف؟ فقال: ال ترشبه. قلت: 
فرجل من غري أهل املعرفة ممن ال نعرفه يرشبه عىل الثلث، وال يستحله عىل النصف، 
خيربنا أن عنده بختجاً عىل الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يرشب منه؟ قال: نعم»(٢).

قـالP: «ولعله حممل صحيح معاوية بن وهب: عن البختج فقال: إذا كان 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث:٤.   
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٤.   

إذا مل تقم قرينة عىل اهتامه(١).
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حلـواً خيضـب اإلناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فارشبه(١). فإن كونه 
خيضب اإلناء أمارة عىل عدم ذهاب الثلثني». 

كـام يسـتدل عليه بخرب العـالء بياع السـابري: «سـألت أبا عبد اهللا عـن امرأة 
، فلام حرضها املوت قالت له: أن املال الذي دفعته إليك لفالنة،  استودعت رجالً ماالً
وماتـت املـرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال، وال نراه إال عندك 
فاحلـف لنا ما هلا قبلـك يشء، أفيحلف هلم؟ فقال: إن كانـت مأمونة عنده فليحلف 
هلم، وإن كانت متهمة فال حيلف، ويضع األمر عىل ما كان، فإنام هلا من ماهلا ثلثه»(٢).

لكن االستحالل عىل النصف الذي تضمنه صحيح معاوية ابن عامر ال يوجب 
التهمـة يف األخبار بذهاب الثلثني، حيـث ال يبعد ممن ال ير ثبوت احلكم يف موضع 
خـاص أن يصـدق يف إخبـاره بنفـي ذلك املوضـوع، فاحلكـم املذكور لو تـم تعبدي 

حمض. 
وأمـا صحيـح معاوية بـن وهب فهـو وإن تضمن اعتبـار األمرين من خضب 
اإلناء وخرب صاحب اليد، إال أن من القريب محله عىل حجية خضب اإلناء وحده، ال 
أنه رشط يف حجية خرب صاحب اليد، كام هو مقتىض اجلمع بينه وبني صحيح عمر بن 
يزيـد: «قـال أبـو عبـد اهللاA إذا كان خيضب اإلناء فارشبـه»(٣)، ويكـون ذكر قول 

صاحب اليد فيه، إما للتأكيد، أو لدفع فرض التعارض بني احلجتني. 
 ،(٤) هذا وأما ما تضمن اعتبار كون صاحب اليد يف العصري مسـلامً ورعاً عارفاً

فالبد من محله عىل االستحباب، مجعاً مع صحيح معاوية بن عامر.
وأما خرب العالء بياع السابري فاملقابلة فيه بني األمانة واالهتام قد يناسب محل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٣.    
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٦ من أبواب كتاب الوصايا حديث:٢.    
(٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.    

(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٦، ٧.    
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وإذا شك يف نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى عىل طهارته(١).
االهتـام فيه عىل ما يقابل االمانة، ال عىل مقارنـة اخلرب ملا يثري الريب والتهمة الذي هو 
حمـل الـكالم. وحينئذ يقترص فيه عىل مـورده، حيث يظهر مـن النصوص خصوصية 

الوصية يف أمثال ذلك. ومن ثم يشكل استفادة الرشط املذكور من النصوص. 
نعم الظاهر قصور السـرية االرتكازية التي سـبق أهنا عمدة الدليل عىل حجية 
قـول صاحب اليد عن صـورة التهمة بالوجه املذكور، كام لو مل يعهد من صاحب اليد 
الثقـة وكان األمـر الـذي خيرب به جيرّ نفعاً لـه، أو كان األمر الذي أخرب به مسـتبعداً يف 

نفسه خلصوصية املورد أو نحو ذلك.
(١) بال إشكال ظاهر. لالستصحاب، بل هو متيقن من بعض نصوصه.



خامتة: يف حرمة استعامل آنية الذهب والفضة....................................................... ٤١١

(١) كـام هو املعروف بـني األصحاب املدعى عليه اإلمجاع يف التذكرة واملنتهى 
والذكـر وحمكـي التحرير وغريه. ويف اجلواهر: «إمجاعـاً منا، بل وعن كل من حيفظ 

 .« عنه العلم... حمصالً ومنقوالً مستفيضاً إن مل يكن متواتراً
لكن يف املسـألة اخلامسة عرشة من كتاب الطهارة من اخلالف: «يكره استعامل 
أواين الذهب والفضة وكذا املفضض، وقال الشافعي: ال جيوز استعامل أواين الذهب 
والفضـة وبـه قال أبو حنيفـة... وقال الشـافعي: يكره املفضض، وقـال أبو حنيفة ال 
يكـره، وبه قـال داود. دليلنا: إمجاع الفرقة. وأيضـاً رو احللبي...» ثم ذكر نصوص 

النهي عن أواين الذهب والفضة واملفضض. 
وقـد محل الكراهـة يف كالمه عىل احلرمـة يف املعترب واملختلـف والذكر. ويف 
كشـف اللثام: «وهو بعيد عن عبارته». وكأنه ملقابلته بحكاية عدم اجلواز عن العامة. 
لكـن الظاهـر أن املقابلة مع العامة ليس يف ذلـك، بل يف حكم املفضض، حيث حكى 

عن بعضهم عدم كراهته. 
ولذا كان استدالله مناسباً للتحريم أو لألعم منه ومن الكراهة، القتصاره عىل 

نصوص النهي من دون تنبيه ملا يوجب محلها عىل الكراهة. 
هذا مع ترصحيه بالتحريم يف املبسوط والنهاية، ويف املسألة الثالثة بعد املائة من 

خامتة
حيرم استعامل أواين الذهب والفضة(١)
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. ومن ثم كان محل الكراهة يف كالمه عىل التحريم قريباً  كتاب الزكاة من اخلالف أيضاً
. جداً

وكيف كان فالنصوص الواردة يف املقام عىل طوائف:
األوىل: مـا تضمن النهي عن األواين املذكـورة، أو عن األكل أو الرشب فيها. 
كصحيـح احللبـي املذكـور يف اخلـالف: «قال: ال تـأكل يف آنيـة من فضـة وال يف آنية 
مفضضـة»(١)، وصحيـح حممد بن مسـلم عـن أيب جعفرA: «قال: ال تـأكل يف آنية 
ذهب وال فضة»(٢)، وصحيحه اآلخر عنهA: «أنه هنى عن آنية الذهب والفضة»(٣)، 
وموثق مسـعدة بن صدقة أو صحيحه عن جعفر بن حممد عن أبيهA: «أن رسـول 

اهللا8 هناهم عن سبع، منها الرشب يف آنية الذهب والفضة»(٤)، وغريها.
 :Aالثانية: ما تضمن كراهة األواين املذكورة، كصحيح احللبي عن أيب عبد اهللا
«أنـه كره آنية الذهب والفضـة واآلنية املفضضه»(٥)، وصحيح ابن بزيع: «سـألت أبا 

احلسن الرضاA عن آنية الذهب والفضة فكرههام»(٦) وغريمها.
 :Aالثالثة: ما تضمن التعبري بأنه ال ينبغي، وهو موثق سامعة عن أيب عبد اهللا

«قال: ال ينبغي الرشب يف آنية الذهب والفضة»(٧).
الرابعة: موثق موسـى بن بكر عن أيب احلسـن موسىA: «قال: آنية الذهب 
والفضـة متـاع الذين ال يوقنـون»(٨)، ونحوه مرسـل الصدوق عـن النبي8(٩) 
ومعتـرب اجلعفريات ونوادر الراونـدي(١٠). وهناك مضامني أخر ال جمال لالسـتدالل 

هبا لضعف سندها. 
وال ريـب يف ظهـور الطائفـة األوىل يف التحريـم، ويف أن مفـاد الرابعـة أعـم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٦ من أبواب النجاسات حديث:١.     
(٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٥ من أبواب النجاسات حديث:٧، ٣، ١١، ١٠.

(٦) ، (٧) ، (٨) ، (٩) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٥ من أبواب النجاسات حديث:١، ٥، ٤، ٨.
(١٠) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:١.
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مـن التحريـم، أو أقرب إليـه، عىل ما يـأيت توضيحه عند الكالم يف حتديد االسـتعامل 
املحرم.

وأمـا الثانية والثالثة فربام يدعى ظهورمهـا يف الكراهة، وخصوصاً الثالثة، فقد 
ذكر سـيدنا املصنـفP أن محلها عىل التحريـم بعيد، وأن محـل الطائفة األوىل عىل 
الكراهـة أقـرب منه. قال: «ولذا كان املحكي عـن املجمعـ  من أنه لوال اإلمجاع لكان 

. انتهى ـ يف حمله».  القول بالكراهة حسناً
لكنه غري ظاهر، بل التعبري املذكور إنام يدل عىل عدم كون اليشء مناسباً، وهو 
إن مل يكـن مناسـباً للحرمـة فال أقل من كونه أعـم منها. وأظهر من ذلـك الكراهة يف 
الطائفـة الثانية، فإهنا لغـة ضد املحبة، وهي باحلرمة أنسـب. وإرادة عدم اإللزام منها 

اصطالح متأخر ال جمال حلمل النصوص عليه. 
ومن ثم كان الظاهر وفاء النصوص بالتحريم. مضافاً إىل ما عرفت من اإلمجاع 

وظهور التسامل عىل احلكم الذي يبعد اخلطأ فيه بعد شيوع االبتالء باملسألة.
(١) كـام هـو املتيقن مـن النص والفتو، فقـد اقترص عليه يف املقنعـة والنهاية 
واملراسـم، بـل اقترص عىل الرشب يف املقنـع. وقد حيمل عىل التمثيـل، أو عىل أن حمل 

كالمهم هو األكل والرشب، ألهنم تعرضوا له يف مبحث األطعمة واألرشبة.
». بل  (٢) كـام هـو املعروف بني األصحاب، ويف اجلواهـر: «ال أجد فيه خالفاً
نفـى اخلـالف فيه احلدائق وكشـف الرموز، وادعـى اإلمجاع عليـه يف التذكرة وظاهر 
. كام هو املناسـب ملا سـبق من اخلـالف. وهو يبتني عىل  املنتهـى وحمكي التحرير أيضاً

محل كالم من سبق منه االقتصار عىل األكل والرشب عىل عدم احلرص، كام تقدم.
وكيـف كان فيقتضيه إطـالق ما تضمن من النصوص النهـي عن آنية الذهب 

يف األكل والـرشب(١) والطهـارة من احلـدث واخلبث وغريهـا من أنواع 
االستعامل(٢)،
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والفضـة. وقد تقدم بعضها. فـإن النهي الوارد عىل األعيان بعـد تعذر معناه احلقيقي 
ـ لعـدم تعلـق النهي باألعيان ـ إمـا أن حيمل عىل النهي عن إجيادهـا، نظري النهي عن 

الصورة، أو عىل النهي عن استعامهلا.
واألول وإن كان هـو األنسـب بحـذف املتعلق، ألن وجود اليشء أسـبق رتبة 
مـن اسـتعامله، خصوصاً مع ما تضمنته بعض النصوص مـن التعبري بالكراهة. إال أن 
األعيـان إذا مل تكن مطلوبة لنفسـها كالصورة، بل السـتعامهلا واالنتفـاع هبا ـ كاإلناء 
والفـراش واللبـاس ـ كان األقـرب محل النهي عـىل النهي عن االسـتعامل واالنتفاع 
املناسـب له. والسيام مع الترصيح يف مجلة من النصوص بالنهي عن األكل والرشب، 

حيث يقرب جداً تنزيله عىل كونه من صغريات النهي عن األعيان، ال أجنبياً عنه. 
بل لـو فرض محل اإلطالق عىل النهي عن إجياد األواين، فظهور كون الغرض 
من األواين هو االستعامل ينهض بالقرينية عىل كون النهي عن اإلجياد من أجل حرمة 
االسـتعامل، منعاً ملادة الفسـاد، نظري حرمة صنع آالت العبـادة املحرمة، املتفرعة عىل 

حرمة تلك العبادة. 
وعـىل هذا يتعني البنـاء عىل العموم جلميع االسـتعامالت املناسـبة، كالوضوء 
سـل والعجـن ونحوها، عمالً بإطـالق النهي. وال ينافيـه االقتصار يف  سـل والغَ والغُ

مجلة من النصوص عىل األكل والرشب بعد عدم ظهورها يف احلرص.
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخيناP من أن إطـالق النهي ينرصف لالسـتعامل 
الظاهـر مـن اإلناء الـذي يعدّ له، وهو خصـوص األكل والـرشب، فيكون اإلطالق 

املذكور مطابقاً لنصوص النهي عن األكل والرشب.
فيندفـع بـأن ما يعدّ له اإلنـاء عرفاً ليس هو خصـوص األكل والرشب، بل ال 
إشـكال يف عمومـه ملثل الوضوء والغسـل والعجن ونحوها، فإهنا من االسـتعامالت 
التي تشـيع احلاجـة إليها، وتؤد باإلناء، من قديم الزمـان وحني صدور النصوص، 

فال وجه مع ذلك النرصافها خلصوص األكل والرشب.
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ومثله يف اإلشكال ما ذكرهP من قصور موثق موسى بن بكر املتقدم ونحوه 
ممـا تضمـن أن أواين الذهب والفضة متاع الذيـن ال يوقنون عن غري األكل والرشب، 
لدعو: أن املتاع هو الذي يتمتع به، والتمتع يف كل يشء بحسـبه، وباإلناء إنام يكون 

باألكل والرشب به. 
إلندفاعه بأن ذلك ال يناسب شيوع استعامل اإلناء يف الوجوه األخر، وكوهنا 

 . مما يطلب منه نوعاً
نعم قد يشـكل االسـتدالل بـام تضمن ذلك تارة: بعدم ظهـوره يف احلرمة، كام 
سـبق، لعـدم وضوح دليل عىل حرمة التمتـع بمتاعهم. غاية األمر أنه ليس من شـأن 
املؤمـن ذلك، وهو أعم من احلرمة. وأخر: بأن مفاده مبغوضية جعل أواين الذهب 

. والفضة متاعاً وأثاثاً بإعدادها لالنتفاع، ال مبغوضية التمتع هبا واستعامهلا فعالً
اللهـم إال أن يدفـع األول بـأن صلوح مفـاد املوثق للكراهة واحلرمة يف نفسـه 
ال ينـايف يف محلـه عىل احلرمـة بقرينة نصوص النهي واإلمجاع عـىل احلرمة، حيث يبعد 
جـداً اختـالف موضوعه عن موضوعها، بل املسـتفاد عرفاً كونه شـارحاً هلـا، ومبيناً 

ملوضوعها، كام أهنا شارحة للحكم فيه ومبينة له. 
عىل أن من القريب جداً سـوق املضمون املذكـور للتنفري عن األواين املذكورة 
رأسـاً، لبيان أن من يتخذها ليس من املوقنني واملؤمنني، ال بضميمة النهي عن التشـبه 

. هبم ليدعى عدم الدليل عىل عموم حرمة التشبه هبم والتمتع بمتاعهم. فتأمل جيداً
ويندفـع الثاين بأن املناسـبات االرتكازيـة قاضية بأن مبغوضيـة جعل األواين 
املذكـورة متاعاً، وإعدادها لالنتفـاع، إنام هي ملبغوضية االنتفاع الفعيل هبا باسـتعامهلا 
فيـام تعد له. وبعبارة أخر: املسـتفاد عرفاً كون النهي عن اختاذهـا متاعاً للكناية عن 
النهي عن فعلية االنتفاع هبا. ومن ثم كان من القريب هنوض املوثق باالسـتدالل عىل 
العمـوم املدعى، وكونـه عاضداً إلطالق النهـي عن األواين املذكـورة الذي تضمنته 

النصوص األول.
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(١) قطعاً، وفاقاً لألكثر، كام يف اجلواهر، ويف املبسوط: «ومن أكل أو رشب يف 
آنية ذهب أو فضة، فإنه يكون قد فعل حمرماً، وال يكون قد أكل حمرماً إذا كان املأكول 
مباحاً، ألن النهي عن األكل فيه ال يتعد إىل املأكول»، ونحوه يف املعترب، وقريب منه 

.يف املهذب والذكر
ويف الرسائـر عن املفيدP يف بعض كالمه احلكم بحرمة املأكول واملرشوب، 
ويف الذكر: «ويلوح من كالم أيب الصالح». كام ذكر بعض مشـاخيناP أنه نسـب 

 .Pللسيد الطباطبائي
وكيـف كان فمـن الظاهـر ـ كام ذكـره غري واحد ـ أنـه بعد عـدم تعلق احلرمة 
باألعيـان فال يراد بحرمة املأكول إال حرمة أكلـه. غايته أن حرمة أكل اليشء أو رشبه 
تـارة: تكـون ذاتية بالعنوان األويل، كحرمة أكل امليتـة ورشب اخلمر. وأخر: تكون 

عرضية وبالعنوان الثانوي، كحرمة أكل املغصوب واملرض ورشهبام. 
وحينئـذ قـد يقـال: إن كان املراد بحرمـة املأكول واملرشوب حرمتهـام ذاتاً فال 
ريـب يف بطالنه، بل ال يظـن بأحد البناء عىل ذلك، وإن كان املراد حرمتهام عرضاً فال 

ينبغي اإلشكال فيه بعد داللة النصوص عليه، بل كونه املتيقن منها. 
قال سـيدنا املصنفP بعد ذكر وجهي احلرمة املتقدمني: «واحلرمة يف املقام 
من قبيل الثاين، كام هو ظاهر. وقد يوهم كالم املفيد أنه من األول. ولكنه غري مراد له 

». ومن ثم قد يدعى أن النزاع يف املقام لفظي، وال يرتتب عليه أثر عميل. قطعاً
لكـن الـذي يظهر بمالحظة كلامهتـم أن هنا كالماً آخر، وهـو أن حتريم األكل 
والرشب من آنية الذهب والفضة هل يرجع إىل حتريم االزدراد الذي يتحقق به األكل 
والـرشب، والذي هو متأخر عن تناول الطعام من اإلنـاء، أو إىل حرمة تناول الطعام 
والرشاب من اإلناء لألكل والرشب الذي يتحقق به اسـتعامل اإلناء واالنتفاع به، من 

وال حيرم نفس املأكول واملرشوب(١).
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دون أن حيرم االزدراد واألكل والرشب املرتتبني عىل ذلك.
وعىل األول يتعني حرمة املأكول واملرشوب التي سبق أنه ال يراد هبام إال حرمة 
أكلـه ورشبه، غايته أنه بعنوان ثانوي متقوم بإضافة األكل لإلناء اخلاص، نظري حرمة 
أكل املغصوب ورشبه، الثابتة بعنوان ثانوي منتزع من نحو إضافة املأكول واملرشوب 

للمغصوب منه ومقارنة األكل والرشب لعدم طيبة نفسه. 
ولعله إليه يرجع ما سبق عن املفيدP وغريه، ويف احلدائق أنه يمكن توجيهه 
بـه، بل حـاول محل النصـوص عليه وتقريبه يف نفسـه. وهـو الذي أرصّ عليه سـيدنا 

املصنفP وجر عليه غريه.
وعـىل الثاين يتعني عدم حرمة املأكول واملـرشوب، بل حرمة تناوهلام من اإلناء 
ال غـري، نظـري حرمـة األكل والرشب من اإلنـاء املغصوب التي ال يـراد هبا إال حرمة 
التـرصف يف اإلنـاء باألكل والـرشب منه، من دون أن حيـرم األكل والرشب املرتتبان 
عىل ذلك. ولعله إليه يرجع ما تقدم من املبسوط واملعترب، ويف احلدائق أنه املفهوم من 

كالم مجلة منهم، بل نسبه يف اجلواهر لظاهر األصحاب.
هـذا والظاهـر أن ما تضمن مـن النصوص النهي عـن أواين الذهب والفضة، 
وأهنـا متاع الذين ال يوقنـون، ال ينهض بإثبات حرمـة األكل والرشب املتأخرين عن 
تناول املأكول واملرشوب، خلروجهام عن االستعامل املتعلق باإلناء، بل خيتص استعامل 
اإلناء واالنتفاع الظاهر منه إما بوضع املأكول واملرشوب وغريمها يف اإلناء فقط، وإما 
باألعـم منـه ومن تناوهلا منـه، كام هو األظهـر، املطابق للمرتكـزات العرفية، دون ما 
يرتتب عىل ذلك من وجوه االسـتعامل كاألكل والرشب والغسـل وغريها. ولذا كان 

املشهور عدم بطالن الوضوء والغسل من إناء الذهب والفضة.
وأمـا مـا يف اجلواهر من عموم االسـتعامل الـذي يعدّ له اإلناء عرفاً هلام لسـائر 
ما يرتتب عىل التناول من الوضوء والغسـل وغريمهـا، حتى أنه قرب بطالن الوضوء 
والغسـل من اآلنية املذكورة، وفاقاً للسيد الطباطبائي وكشف الغطاء. فهو ممنوع، بل 
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غريب جداً مع وضوح عدم تعلق ذلك باإلناء بوجه.
وأمـا مـا تضمـن مـن النصـوص النهي عـن األكل والـرشب يف آنيـة الذهب 
والفضـة، فإن اسـتفيد منه النهي عنهام بام أهنام اسـتعامل لإلناء وانتفـاع به، فهو راجع 
ملفاد النصوص األول، ومن صغرياته، وإن استفيد منه النهي عنهام بعنواهنام، وبام اهنام 
أكل ورشب مرتتبـني عـىل تناول الطعام والـرشاب من اإلناء املذكـور رجع ذلك إىل 

الوجه األول الذي سبق أن مقتضاه حرمة املأكول واملرشوب بالعنوان الثانوي.
وقد أرصّ سـيدنا املصنفP عىل الثاين، وسـبقه إليه يف احلدائق يف توجيه ما 
سـبق عن املفيدP. وكأنـه للجمود عىل أخذ عنوان األكل والـرشب متعلقاًً للنهي 
يف هـذه الطائفـة، حيـث يسـتفاد منـه حرمـة األكل والـرشب املقيديـن باخلصوصية 

املذكورة.
ومـن ثم ذهب إىل اختالف األكل والرشب عن غريمها من أنحاء االسـتعامل، 
فاملحرم يف سـائر االسـتعامالت هو وضع اليشء يف اإلناء وتناولـه منه دون ما يرتتب 
عليه من اسـتعامالته، كالغسـل والتدهني ونحومهـا. أمـا يف األكل والرشب فاملحرم 
أمـران تنـاول املطعوم واملـرشوب من اإلنـاء للطائفة األوىل من النصـوص، واألكل 

واملرشب املرتتبني عىل ذلك للطائفة الثانية منها. واىل ذلك جنح صاحب احلدائق.
أمـا صاحب اجلواهر فقـد زاد عىل ذلك، ومل خيص األمر باألكل والرشب، بل 
جعـل ظهور نصوص النهـي عن األكل والرشب يف عموم التحريم لألكل والرشب، 
املرتتبـني عىل تناول الطعـام والرشاب من اإلناء، قرينة مؤكدة ملا سـبق منه من عموم 
اسـتعامل اإلنـاءـ  املسـتفاد حتريمـه من نصـوص النهي عـن أواين الذهـب والفضةـ  
للتـرصف املرتتب عىل تناول اليشء من اإلنـاء واملتأخر عنه، فهو قد أرجع النصوص 
بعضهـا إىل بعـض، ومل يفـرق بـني الطائفتـني يف عموم املفـاد وخصوصـه، بل حكم 

. بعمومها معاً
أقول: إرجاع النصوص بعضها إىل بعض وجعل إحد الطائفتني قرينة اآلخر 
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هو األنسـب يف املقام، لبعد التفكيك بينها جداً، بعد ورودها يف مسـاق واحد للتنفري 
عـن أواين الذهـب والفضـة. كام أنه حيث سـبق ظهـور نصوص النهي عـن األواين 
املذكورة يف حرمة اسـتعامهلا بوضع اليشء فيها وتناوله منها، دون ما يرتتب عىل ذلك 
من االستعامالت، فالظاهر عدم هنوض نصوص النهي عن األكل والرشب يف األواين 
املذكـورة بتحريـم مـا زاد عىل ذلـك. ألن النهي فيهـا وإن كان عـن األكل والرشب، 
إال أنـه ينـرصف إىل النهي عن القيد، وبالنهي عن منشـأ انتزاعه، وهـو تناول املأكول 
واملـرشوب مـن اإلناء مقدمة لـألكل والرشب، نظـري النهي عـن األكل والرشب يف 

اآلنية املغصوبة. 
ونظـري ما لو قيل: ال تزر اإلمام احلسـني عن طريق بغـداد، أو راكباً عىل محار، 
حيث يسـتفاد منه عرفـاً مبغوضية سـلوك الطريق املذكور، أو ركـوب احلامر، مقدمة 

للزيارة، ال مبغوضية الزيارة املرتتبة عىل ذلك. 
ونظـري مـا لو قيل: ال تذهب للنجـف األرشف لزيارة زيد، حيث يسـتفاد منه 
عرفـاً مبغوضيـة الغاية، وهي الزيارة، ال مبغوضية الذهـاب للنجف األرشف مقدمة 

للزيارة، الذي هو سابق عليها. 
ولذا يصعب جداً البناء عىل حرمة األكل والرشب والزيارة لو حصلت التوبة 
بعد تناول الطعام والرشاب من اإلناء وبعد الوصول حلرم اإلمام احلسـنيA. وقد 

رصح يف الذكر بجواز األكل بعد التوبة.
بخالف ما لو حصلت التوبة بعد دخول النجف قبل زيارة زيد، حيث يصعب 
البناء عىل جواز زيارة زيد، لدعو: أن املحرم قد حصلـ  وهو دخول النجف مقدمة 
للزيارة ـ من دون أن حترم الزيارة. غاية األمر أهنا توجب كون الدخول للنجف الذي 
قـد حصـل قد وقع عىل الوجه احلـرام، وال ضري يف ذلك، ألن املعصيـة إنام هي بفعل 
. فإن ذلـك كله حيتاج إىل عناية خاصة  احلـرام، ال بفعـل ما يوجب كون ما وقع حراماً

يف البيان ال يقتضيها اإلطالق. 
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والسـيام بعـد اعتضاد ذلك بنصـوص النهي عـن آنية الذهـب والفضة، التي 
عرفت ظهورها يف اقتصار احلرمة عىل اسـتعامل اإلناء غري الشـامل للترصف املرتتب 
عـىل تنـاول املأكول واملـرشوب منه، كام عرفـت صعوبـة التفكيك بـني الطائفتني يف 

املفاد. 
ونظـريه يف األمثلـة املتقدمة مـا لو ورد أيضـاً إطالق النهي عن سـلوك طريق 
بغداد، أو ركوب احلامر يف السـفر، أو زيارة زيد. حيث ال يتوقف العرف يف أن النهي 
عن زيارة احلسـنيA أو عن دخول النجـف األرشف بالوجه املتقدم من صغريات 

اإلطالق املذكور. 
هـذا وقـد يدعـى منافاة ذلـك النبوي املـروي يف اخلالف: «مـن رشب يف آنية 
الفضة إنام جيرجر يف بطنه نار جهنم»(١)، ونحوه عن املجازات النبوية وعوايل الآليل(٢). 

لظهوره يف حرمة نفس املرشوب، وأنه يغيل ويصوت يف اجلوف كصوت النار.
لكنـهـ  مع إرسـالهـ  إنـام يقتيض كون ذلك عقوبة الشـارب يف آنية الفضة، من 
دون أن يتضمن حتديد املحرم الذي هو منشـأ اسـتحقاق العقاب املذكور، وأنه تناول 

. الرشاب من اإلناء أو رشبه بعد تناوله أو مها معاً
ومـن هنا كان ما تقدم من املبسـوط واملعترب والذكر مـن عدم حرمة املأكول 
واملـرشوب هـو األقو واألنسـب بمفـاد النصـوص. ومرجعـه إىل أن حتريم األكل 
والـرشب يف آنيـة الذهـب والفضة كتحريـم األكل والرشب يف اإلنـاء املغصوب، ال 

كتحريم أكل ورشب الطعام والرشاب املغصوبني.
ثـم أن األثـر للنـزاع املذكـور يظهـر يف اإلفطار يف هنار شـهر رمضـان باألكل 
والـرشب من آنية الذهب والفضة، حيث إنه بناء عىل حرمة املأكول واملرشوب يتعني 
ثبوت كفارة اجلمع، بناء عىل ما هو الظاهر من عموم احلرام للحرام بالعنوان الثانوي. 

(١) اخلالف ج:٢ ص:٩٠ املسألة:١٠٤.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٧.    
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أما بناء عىل عدم حرمتهام فال تثبت الكفارة املذكورة.
(١) فقـد يدعـى حتريمه، ألنه نحو من االسـتعامل، كام قد يظهـر من اجلواهر، 
قال: «كام يشهد لذلك استثناء بعضهم أو شبهه اختاذها للمشاهد واملساجد من حرمة 

االستعامل». 
: لعـدم وضوح صدق االسـتعامل بذلـك، لظهور أن  لكنـه يف حيـز املنـع أوالً
االستعامل مشتق من العمل هبا، وليس وضعها للتزيني عمالً هبا، بل تعطيالً هلا. ومن 

ثم كان ظاهر القواعد وجامع املقاصد أو رصحيهام خروجه عن االستعامل.
: ألن املحـرم ليـس مطلق االسـتعامل، حتى مثـل تثقيلها لـألوراق، أو  وثانيـاً
جعلها حاجزاً دون انفتاح الباب، أو حفر األرض هبا، بل هو العمل الذي يعد اإلناء 

له عرفاً، وليس منه التزيني. 
ومثلـه مـا قد يدعى من أنه مقتىض إطالق ما تضمـن النهي عن اختاذها متاعاً، 
كموثـق موسـى بن بكر وغـريه. الندفاعه بأن املتـاع هو األمر الذي يتمتـع به وينتفع 
باسـتعامله، نظري األثاث، وال يشـمل التزيني، كام يناسـبه قوله تعاىل: ﴿ابتغاء حلية أو 

متاع﴾(١). 
هذا ويظهر من القواعد وهناية األحكام وجامع املقاصد والروض ابتناء حرمة 

التزيني عىل حتريم االقتناء لغري االستعامل الذي يأيت الكالم فيه. 
كام أنه بناء عىل حرمة التزيني هبا فال يفرق فيه بني املسـاجد واملشـاهد وغريها، 

كام يف جممع الربهان. لعموم األدلة التي سيقت له. 
ودعو: قيام السـرية عىل تزيني املساجد واملشاهد، وأن فيه تعظيامً لشعائر اهللا 

تعاىل. 
(١) سورة الرعد، اآلية:١٧.  

واألحوط استحباباً عدم التزيني هبا(١). 



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٩ ٤٢٢

ممنوعـة. فإن السـرية إنـام هي عىل وضـع قناديل الذهب والفضـة، ويف صدق 
اإلنـاء عليها إشـكال أو منع، كـام يأيت. مضافـاً إىل ما يف اجلواهر من حدوث السـرية 

املذكورة. 
وتعظيم شـعائر اهللا تعاىل ملا كان مسـتحباً فاالسـتحباب ال يزاحـم احلرمة مع 
االنحصـار، فضالً عن عدمه. وقـد يرجع إىل ذلك ما يف اجلواهر من اسـتغناء تعظيم 

شعائر اهللا تعاىل بمحلالته عن حمرماته.
(١) فقـد منـع منـه يف املبسـوط واملعتـرب والقواعـد وهنايـة األحـكام وجامع 
املقاصد والروض وعن غريها، ويف املدارك واحلدائق وعن الكفاية أنه املشهور، وعن 
جممع الربهان أنه مذهب األكثر، ويف اجلواهر: «وفاقاً للمشـهور بني األصحاب نقالً 
، بـل ال أجد فيه خالفاً إال من خمتلف الفاضل، واستحسـنه بعض متأخري  وحتصيـالً
املتأخريـن. بـل قد يظهر منه نفسـه أنه ال خالف عندنا يف املسـألة، بـل هو خمصوص 

بالشافعي أو أحد قوليه». 
وكيف كان فقد يستدل عليه تارة: بأنه مقتىض إطالق النهي عنها يف النصوص 
كـام يف املعترب وظاهر هناية األحـكام، حيث يتعني محله عىل أقرب املجازات بعد تعذر 
احلقيقة، وال ريب أن مطلق االختاذ أقرب من االستعامل، ألعميته منه، كام يف اجلواهر، 

أو لشمول إطالق النهي لالختاذ واالستعامل، كام يف احلدائق. 
وأخـر: بـأن مقتـىض النهـي كراهـة وجودها يف اخلـارج املقتـيض ملبغوضية 
إحداثهـا وإبقائهـا. بـل يظهر ملن يسـرب النصـوص إن مل يقطع به أن مراد الشـارع هو 

النهي عن وجودها، كام يف اجلواهر.
وثالثـة: بأنه مقتىض إطالق ما تضمن أهنـا متاع الذين ال يوقنون، كام يف املعترب 

. ويف الذكر أن فيه إيامء لذلك. أيضاً

وكذا اقتناؤها(١) 
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ورابعة: بأنه مقتىض التعليل يف النبوي بأهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة(١).
وخامسـة: بـأن حرمة اسـتعامهلا تسـتلزم حرمـة اقتنائهـا عىل هيئة االسـتعامل 

كالطنبور، كام يف املنتهى وهناية األحكام.
، لعدم االنتفاع به، كام يف املعترب  وسادسـة: بأن فيه تعطيالً للامل، فيكون رسفـاً

. ويف الذكر: «ملا فيه من الرسف وتعطيل اإلنفاق». أيضاً
وسابعة: بأنه تضييع للامل املنهي عنه، كام يف املبسوط.

لكن الكل ال ينهض باالسـتدالل. الندفاع األولني بام سـبق من ظهور إطالق 
. ومثله الثالث كام يظهر  النهي يف النهي عن االستعامل الظاهر الذي يعد له اإلناء عرفاً

مما تقدم يف التزيني. 
وكذا الرابع. والسيام مع وروده تعليالً للنهي عن الرشب بآنية الذهب والفضة 
ولبس احلرير والديباج، مع وضوح عدم حرمة اقتناء احلرير والديباج من دون لبس. 

عىل أنه مل يرو مسنداً من طرقنا. 
واخلامس بمنع املالزمة، ومنع القياس واملقيس عليه. 

والسادس بأن تعطيل املال ليس رسفاً وال حمرماً، إذ ال إشكال يف جواز تعطيل 
الدراهـم والدنانـري وإن وجبـت الـزكاة فيهـا. وليس الـرسف إال اإلجحـاف باملال 
وإفساده بإتالفه وإنفاقه يف الوجوه غري العقالئية، كام تقدم بعض الكالم فيه يف تعداد 

الكبائر من مباحث االجتهاد والتقليد. 
ومنـه يظهـر وهن مـا يف هناية األحـكام من أن تعطيـل املال ال يناسـب إتالفه 
املنهي عنه. إذ ال موقع لالسـتدالل املذكور مع العلم بعدم حرمة تعطيل املال. مع أنه 

بالقياس الظني أشبه.
والسـابع بمنـع الصغر، فإن تضييع املـال ـ لو حرم عىل إطالقـه ـ إنام يكون 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:٨، وكنز العامل ج: ٨ ص:١٦ رقم:٣٦٢. 
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وبيعها ورشاؤها وصياغتها وأخذ األجرة عليها(١).
بالتفريط والرسف فيه، ال بتعطيله واقتنائه من دون انتفاع به فيام يعدّ له.

وأمـا مـا يف اجلواهر من انجبار ضعف الوجوه املسـتدل هبا بالشـهرة املتقدمة. 
فهـو كـام تـر! إذ غاية ما يمكـن دعواه يف أمثال املقام أن الشـهرة قـد تبتني عىل فهم 
األصحـاب احلكـم من النصوص بسـبب إطالعهم عىل ما يتمم داللتهـا من القرائن 
وإن خفيت علينا، وال جمال لذلك يف املقام بعد اسـتدالل الشيخ يف املبسوط الذي هو 
أول مـن حكـي عنه الترصيح باحلكم بام تقدم مما هو أجنبي عن مفاد النصوص. ومن 
ثـم ال خمـرج عن مقتىض األصل وهو احلل، كام ذهب إليه يف املختلف واستحسـنه يف 

املدارك وغريها.
(١) هذا كله مبني عىل حرمة اقتنائها مطلقاً الذي عرفت املنع منه. 

نعـم إذا انحـرص الغرض الظاهر مـن هيئتها باحلرام، وهو االسـتعامل املعهود 
ـ نظري انحصار الغرض الظاهر من آالت القامر باللعب هبا ـ أشكلت صياغتها. 

بل حيرم بيعها ورشاؤها إذا كان هليئتها دخل فيهام. كام حيرم ثمنها وأخذ األجرة 
عـىل صياغتهـا. ولعله عليه يبتني ما يف الذكر من عـدم ضامن كارسها األرش، ألنه 

ال حرمة هلا.
لكن ذلك قد يتم يف العهود السـابقة، ولذا سـبق انـرصاف إطالق النهي لغري 
التزيـني، أمـا يف عصورنـا فبعد ظهور فائـدة التزيـني ـ املحللة يتعني جـواز صياغتها 
وأخذ األجـرة عليها وبيعها ورشائها، وحرمة هيئتها، بحيث تكون مضمونة. إال فيام 

ال يصلح للتزيني منها.
ودعـو: أنه إذا صار التزيني من فوائدها الظاهرة املطلوبة منها عرفاً دخل يف 

 . إطالق النهي عنها، فيحرم اآلن، وإن مل حيرم سابقاً
مدفوعـة بأن إطالق النهـي إنام ينرصف للمنافع الظاهـرة حني صدوره، دون 
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املنافع املتجددة بعد ذلك،ألن ظهور املنفعة من سنخ القرينة املحيطة بالكالم الصاحلة 
لبيـان أن املراد منه تلك املنفعة، وهي ختتـص بام هو حاصل حني صدور الكالم. نعم 
لـو كان ظهور املنفعة موضوعاً للخطاب بنحو القضية احلقيقية، كام لو قيل: حترم كل 
. اجته حتريم املنفعـة التي يتجدد  منفعـة لإلناء تكون هـي الظاهرة واملطلوبة منـه عرفاً
ظهورها، وحتليل املنفعة التي كانت ظاهرة حني صدور الكالم إذا هجرت بعد ذلك، 

. بحيث صارت ال تعد من منافع اإلناء عرفاً
(١) كام يظهر مما سبق عند التعرض لكل منها.

(٢) ال خيفـى أن لفـظ اإلنـاء واآلنية واألواين ال تسـتعمل يف العـرف العام يف 
زماننا، وإنام قد تسـتعمل يف أعراف اخلاصة ممن هلم صبغة ثقافة وإطالع عىل استعامل 
أهل اللغة والعرف السابق. وهم يستعملوهنا فيام يناسب املعنى الذي يراد من (املاعون) 
. وذلك  عنـد العامة وما يلحق به عندهم، كالكأس بحيث يتقاربان مفهوماً ومصداقاً
إن مل يكف يف معرفة مفهوم اإلناء وحدوده فال أقل من كونه املتيقن منه، بحيث يشك 

يف صدق اإلناء يف غري مورده، فيكون املرجع فيه الرباءة.
كام أن اإلناء هبذا املعنى خيتص بام من شأنه أن يكون ظرفاً للمأكول واملرشوب، 

دون ما خيتص بغريمها، فهو من شؤون األكل والرشب.
وأما الرجوع للغويني يف حتديد اإلناء فال جمال له، لعدم ثبوت حجية قوهلم كام 
حققناه يف حمله من األصول، وألهنم يف املقام بني من أمهل تعريفه، لظهور معناه عرفاً، 
وبني من فرسه بالوعاء. مع العلم بأنه من التفسري باألعم، إذ ال ريب يف صدق الوعاء 

عىل مثل القربة والصندوق والسفط وغريها مما ال يصدق عليه اإلناء.
لكن يظهر من اجلواهر لزوم العمل عىل التفسري املذكور، واجتناب الوعاء عىل 

واألقو اجلواز يف مجيعها(١).
(مسـألة٤٣): الظاهر توقف صدق اآلنية(٢) عىل انفصال املظروف 
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عمومه، إال يف مورد يعلم بعدم صدق اإلناء عليه. 
وهـو غري ظاهر الوجه، إذ بعد ثبوت خطأ التفسـري املذكور، ولو يف خصوص 
بعض املوارد، ال وجه حلجيته يف مورد الشك. وليس هو من سنخ العام احلجة يف غري 

مورد ثبوت التخصيص.
ومثله ما ذكره بعض مشـاخينا من لـزوم الرجوع يف حتديده إىل صحيح عيل بن 
جعفر عن أخيهA: «سـألته عن املرآة هل يصلح إمسـاكها إذا كان هلا حلقة فضة؟ 
قال: نعم، إنام يكره اسـتعامل ما يرشب بـه»(١). بدعو: أن مقتضاه اختصاص اإلناء 

بام يكون قابالً ألن يرشب به. 
الندفاعـه ـ مضافاً إىل أن مقتضاه بيـان موضوع احلرمة، ال رشح مفهوم اإلناء 
وحتديده الذي هو مورد الكالم ـ بأن مقتضاه االقتصار يف اإلناء الذي حيرم اسـتعامله 
عـىل مثل الكـوز الصغري الذي يرشب به بال واسـطة، دون ما يرشب منه بالواسـطة، 
. لظهور الباء فيه يف اآللة واالستعانة، ومن املقطوع به عدم  فضالً عام يؤكل منه مطلقاً

. كام ال خيتص موضوع احلرمة به.  اختصاص اإلناء بذلك مفهوماً وال مصداقاً
وهـل يمكن محل أدلة النهي عـن األكل يف آنية الذهب والفضة عىل خصوص 
األكل يف اإلناء املذكور، من دون أن حيرم األكل يف األواين املعدة للمأكول، كالصحون 

املنبسطة؟!. 
عىل أن الصحيح وإن مل ينص فيه عىل جهة االسـتعامل املحرم، إال أن توصيف 
متعلق االسـتعامل فيـه بأنه يرشب به ظاهر يف أن االسـتعامل املحرم هو الرشب فقط، 

وذلك ال جيتمع مع نصوص النهي عن األكل يف إناء الذهب والفضة. 
، من دون  ومـن هنا يتعني محل الصحيح عىل اإلشـارة ملوضوع التحريم إمجاالً

حتديد له. فال ينهض برشح موضوع التحريم، فضالً عن مفهوم اإلناء.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٧ من أبواب النجاسات حديث:٥.     
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(١) فعن كشف الغطاء أن املعترب يف اآلنية الظرفية، وأن يكون املظروف معرضاً 
للرفـع والوضـع. وكأن املراد بذلك أن يكون الظرف ممـا يتعارف وضع اليشء فيه ثم 
أخـذه منـه، يف مقابل ما يوضع اليشء فيه ثم ال خيرج منـه، كموضع فص اخلاتم، وما 
يلبـس به طـرف العصا والرمح من احلديد، واجلرس الـذي يف جوفه يشء للتصويت 

ونحوها. 
وزاد عـىل ذلك سـيدنا املصنفP فاعتـرب كون املظروف من سـنخ املأكول 
واملرشوب ونحوها كالطهور، دون مثل رأس الغرشة والشطب مما يوضع فيه التبوغ، 

م فيه أو حتمل فيه.  قدَّ والقراب الذي يوضع فيه السيف، وظرف السيكاير الذي تُ
بـل الظاهـر أنـه البد مـع ذلك مـن مالحظـة كيفية الظـرف وكيفية اسـتعامل 
املظـروف فيه، بأن يكون من شـأن الظرف وضـع املظروف فيه ليسـتعمل بأخذه من 

الظرف، ال مع بقائه فيه وهو وجه آخر خلروج مثل رأس الغرشة والشطب. 
وكـذا إذا ابتنى وضع اليشء فيه عىل خزنه فيه وحرزه ال ليسـتعمل منه، كام يف 
الصفائح املعدنية والسـفط وظروف التعليب الشائعة يف زماننا، وخمازن املياه الشائعة 

أيضاً، ونحوها. 
عـىل أن الظاهـر أن القيـود املذكورة ونحوها ليسـت دخيلـة بمفهومها، لعدم 
الطريـق إلحـراز ذلك بعد عـدم التحديد املفهومـي الواضح لإلناء، بل هي مناسـبة 
خارجاً ملصاديق اإلناء. والعمدة ما سبق، فإنه أقرب ما يتيرس لنا يف حتديده، مع لزوم 

مالحظة املصاديق وعدم إغفاهلا. 
ومن ذلك يشكل شموله ملثل زجاجة املرشوبات الغازية التي تعارف استعامهلا 

والرشب منها يف عصورنا... إىل غري ذلك. 

عـن الظـرف(١) وكوهنـا معـدة ألن حيـرز فيهـا املأكـول أو املـرشوب أو 
نحومهـا فـرأس (الغرشـة) ورأس (الشـطب) وقـراب السـيف واخلنجـر 
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(١) الظاهـر يف وجه خروجه ـ مضافاً إىل ما سـبق مـن كون املظروف مما ليس 
. من شأن اإلناء أن يكون ظرفاً له ـ أنه يعد من توابع املظروف، ال ظرفاً له عرفاً

 G(٢) يكفى يف خروجهـ  مضافاً إىل ما سبقـ  السرية املتصلة بعصور املعصومني
من صياغة اخلواتيم من الذهب والفضة ووضع الفص فيها.

(٣) جيري فيها ما سبق يف قراب السيف ونحوه.
(٤) بـل مجيـع املالعـق، لكوهنا عرفاً آلة لالسـتعامل، ال ظرفاً للمسـتعمل من 

املأكول واملرشوب ونحومها.
(٥) ال يبعـد أن يكـون مراده ما يسـمى يف عرفنـا بالدلة والقمقـم ويف صدق 

اإلناء عليهام إشكال. ومثله اإلبريق وظروف إعداد الشاي ونحوه.
نعـم الظاهر صدق اإلناء عىل الفنجان، واالسـتكان وظرفه الذي يوضع عليه 

ونحوها.
(٦) لإلطـالق. إال أن خيـرج بالكـرب أو الصغـر عن قابلية االسـتعامل املعهود 
مـن اإلناء، ويكون من سـنخ املخازن، كاحلب وخمازن امليـاه، أو يتمحض يف التزيني، 

فيخرج عن موضوع احلرمة.
(٧) لعدم اإلشـكال يف عدم توقف صدق اإلناء عىل اهليئة املذكورة، التي هي 
أقـرب للبسـاطة، وعمومه للهيئـات املعقدة التـي تعارفت يف عصورنا بسـبب تطور 

والسكني(١) (وقاب) الساعة املتداولة يف هذا العرص، وحمل فص اخلاتم(٢)، 
وبيت املرآة(٣)، وملعقة الشـاي(٤) وأمثاهلا خارج عن اآلنية فال بأس هبا. 
وال يبعد ذلك أيضاً يف ظرف الغالية واملعجون والتتن والرتياك والبن(٥).

(مسألة٤٤): ال فرق يف حكم اآلنية بني الصغرية والكبرية(٦)، وبني 
ما كان عىل هيئة األواين املتعارفة من النحاس واحلديد وغريه(٧).
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الصناعة.
بقـي يشء: وهو أن الظاهر عدم الفرق يف حرمة األكل والرشب من اإلناء بني 
األكل والرشب بالواسطة وبدوهنا، ملا هو املعلوم من تعارف األكل بالواسطة، بل هو 
املعهود يف اإلنسـان، فال جمـال حلمل النصوص الناهية عـن األكل والرشب يف اآلنية 

املذكور عىل غريه.
نعـم املتيقن من مدلول النصوص املذكورة الواسـطة الواحـدة كاليد وامللعقة 
. أما إذا أخذ الطعام والرشاب من اإلناء الكبري  ونحوها مما يتناول به الطعام للفم رأساً
الذي هو ذهب أو فضة ووضع يف الصغري من غريمها، وأكل من الصغريـ  كام يتعارف 

يف عصورنا كثرياً ـ فنصوص األكل والرشب قارصة عنه. 
ومثلـه القدر من الذهـب والفضة إذا صب منه الطعـام أو الرشاب يف إناء من 
غريمها، ألن موضوع النصوص هو األكل والرشب فيهام، وهو غري صادق يف الفرض 

 . قطعاً
بـل احلرمـة يف أخذ الطعام مـن مثل ذلك تبتنـي عىل عموم حرمة االسـتعامل 
الظاهـر، الذي سـبق أنه املسـتفاد مـن إطالق النهي عـن إناء الذهـب والفضة. إذ ال 
إشكال يف كون االستعامل املذكور من االستعامل الظاهر الذي يعد له اآلنية املذكورة، 

. وإن مل يكن أكالً ورشباً
 . (١) كـام رصح به غري واحد، بل ال إشـكال فيه بعد خروجـه عن اإلناء عرفاً
ولصحيح منصور عن أيب عبد اهللاA: «سألته عن التعويذ يعلق عىل احلائض، فقال: 

نعم إذا كان يف جلد أو فضة أو قصبة حديد»(١). 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٧ من أبواب النجاسات حديث:٢.   

(مسـألة٤٥): ال بـأس بـام يصنع بيتـاً للتعويذ من الذهـب والفضة، 
كحرز اجلوادA وغريه(١).
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نعـم يف صحيـح إسـامعيل بن بزيع: «سـألت أبا احلسـن الرضـاA عن آنية 
الذهـب والفضة فكرههام. فقلت: قد رو بعض أصحابنا أنه كان أليب احلسـن مرآة 
ملبسـة بالفضـة. فقال: ال، واحلمد هللا، إنام كانت هلـا حلقة من فضة. وهي عندي. ثم 
قال: إن العباس حني عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان 
تكـون فضتـه نحواً من عرشة دراهم، فأمر به أبو احلسـنA فكـرس»(١). وقد يظهر 
منـه املنـع من كل ما كان مشـتمالً عـىل يشء كهيئة الوعاء لـه، مثل ما تلبـس به املرآة 

والقضيب، لورود إنكار وقوع ذلك يف سياق كراهة آنية الذهب والفضة.
لكـن ـ لو تم ذلك ـ البد من محله عىل الكراهة، ولو بلحاظ العناوين الثانوية، 
مثل عدم مناسبة مقام اإلمامA لبعض مظاهر الرتف، مجعاً مع مثل صحيح منصور 
وصحيـح عيل بـن جعفر املتقـدم املتضمن أنه إنام يكـره ما يرشب به، فإنـه وإن تقدم 
، إال أنه يصعب محله عىل ما يعمّ ما تضمنه  محله عىل اإلشـارة ملوضوع التحريم إمجاالً
صحيـح ابـن بزيع جـداً، بل يكـون قرينة عىل محل مـا تضمنه الصحيـح املذكور عىل 

الكراهة. 
 Aوالسيام أنه من البعيد جداً صنع القضيب امللبس من فضة يف بيت اإلمام
 Gمع كونه حمرماً، فإن شيوعه بني عامة الناس مع حرمته تناسب ظهور اإلنكار منهم

له، بنحو ال يناسب صنعه يف بيوهتم من بعض متعلقيهم.
. كذا يف اجلواهر ويف احلدائق  (١) عىل املشـهور بني األصحاب نقـالً وحتصيالً
أن عليـه عامة املتأخرين ومتأخرهيم. بل مل يعرف اخلالف فيه إال مما تقدم من اخلالف 
مـن إحلاقـه بإناء الذهب والفضة يف احلكم بالكراهة التـي تقدم محلها عىل التحريم أو 

عىل األعم منه ومن الكراهة. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٥ من أبواب النجاسات حديث:١.   

(مسألة٤٦): يكره استعامل القدح املفضض(١).
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وكيف كان فقد يسـتدل للتحريم بالنهي عنه يف صحيح احللبي املتقدم يف أول 
الـكالم يف حكـم األواين. مضافاً إىل احلكم بكراهته يف صحيحـه اآلخر املتقدم هناك 
. ويف موثـق بريد عن أيب عبـد اهللاA: «أنه كره الـرشب يف الفضة ويف القدح  أيضـاً
املفضـض، وكذلـك أن يدهن يف مدهن مفضض، واملشـطة كذلـك»(١) بناء عىل محل 

الكراهة عىل احلرمة.
لكـن البد من اخلروج عن ذلك ـ لو تم يف نفسـه ـ بصحيح عبد اهللا بن سـنان 
عنـهA: «قـال: ال بـأس أن يرشب الرجـل يف القدح املفضض. واعـزل فمك عن 
موضـع الفضـة»(٢) حيث يتعـني ألجله محل ما تقـدم عىل الكراهة أو عـىل النهي عن 

موضع الفضة. 
وقد أضاف غري واحد لذلك ما عن الفقيه، حيث زاد يف ذيل موثق بريد املتقدم: 
«فـإن مل جيـد بـداً من الـرشب يف القدح املفضض عـدل بفمه عن موضـع الفضة»(٣). 
لظهـوره يف جـواز الرشب من القـدح املفضض. لكن املناسـب لسـياق الكالم كون 

الفقرة املذكورة من كالم الصدوق، ال من تتمة املوثق.
ومثلـه االسـتدالل عىل اجلـواز أيضاً بام يف صحيـح معاوية بن وهب: «سـئل 
أبـو عبـد اهللاA عن القـدح يف ضبة من الفضة. قـال: ال بـأس. إال أن تكره الفضة 

فينزعها»(٤) بدعو أن ذا الضبة من املفضض كام يف كشف اللثام واجلواهر. 
لكنه ال خيلو عن إشـكال، حيث ال يبعد اختصاص املفضض بام تكون الفضة 
ثابتـة فيه، كام يناسـبه تفسـريه يف اللغة باملرصـع بالفضة أو املموه هبا، وليسـت الضبة 
كذلك، بل مشـعوبة يف اإلناء ملصقة به يسـهل نزعها منه، كام قد يظهر من اللغويني، 
 Aوهو رصيح الصحيح املتقدم، وصحيح عمرو بن أيب املقدام: «رأيت أبا عبد اهللا
قـد أيت بقدح من مـاء فيه ضبة من فضة، فرأيته ينزعها بأسـنانه»(٥). فالظاهر انحصار 

دليل اجلواز بصحيح عبد اهللا بن سنان. 
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٦٦ من أبواب النجاسات حديث:٢، ٥، ٣، ٤، ٦.
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واألحـوط عزل الفم عـن موضع الفضة، بل ال خيلـو وجوبه عن قوة(١). 
واهللا سبحانه العامل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) فقد رصح به الشـيخ يف املبسـوط ومجاعة كثرية. ويف املدارك أن عليه عامة 
املتأخرين، ويف احلدائق أن عليه عامة املتأخرين ومتأخرهيم، وعن الكفاية أنه املشهور. 
لظاهـر األمـر به يف صحيح احللبي املتقدم وما تقدم عـن الفقيه بناء عىل كونه من تتمة 

موثق بريد، وإن عرفت اإلشكال يف ذلك. 
وظاهـر الرشايـع والقواعـد التوقـف فيه. بـل قد يظهر مـن عـدم التنبيه له يف 
النافع البناء عىل عدم الوجوب، وقد رصح يف املعترب وحمكي الذخرية باالسـتحباب، 

واستحسنه يف املدارك، وقواه شيخنا األستاذ. 
لألصـل. ولصحيـح معاوية بن وهب. لكن األصل حمكـوم بصحيح احللبي. 
وصحيـح معاوية بن وهب قد عرفت أنه أجنبي عـن حمل الكالم، وأن املفضض غري 
ذي الضبـة. عىل أن السـكوت فيه عن الرشب من موضع الفضـة ال ينهض باخلروج 

عن ظاهر األمر يف الصحيح. ومن ثم كان األقو الوجوب.
هذا ويف املدارك: «واألظهر أن اآلنية املذهبة كاملفضضة يف احلكم. بل هي أوىل 

باملنع» ونحوه يف اجلواهر. 
والعمدة يف وجـه اإلحلاق فهم عدم اخلصوصية، البتناء احلكم يف األواين عىل 
العموم للذهب والفضة. وهو وإن كان قريباً جداً، إال أن يف بلوغه مرتبة االسـتدالل 

إشكال. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
انتهـى الـكالم يف بحـث األواين خامتـة لكتـاب الطهارة مـن كتابنـا (مصباح 
املنهاج) رشحاً لكتاب (منهاج الصاحلني) تأليف سـيدنا األعظم األسـتاذ اجلد آية اهللا 

 .P(السيد حمسن الطباطبائي احلكيم) العظمى مرجع الطائفة األعىل
وكان ذلـك بقلـم العبد الفقري إىل اهللا تعاىل (حممد سـعيد) نجل سـامحة حجة 



استعامل القدح املفضض.......................................................................... ٤٣٣

اإلسـالم واملسلمني آية اهللا (السـيد حممد عيل الطباطبائي احلكيم) دامت بركاته. ليلة 
الثالثـاء الثامـن عـرش من شـهر ذي القعدة احلرام، عـام ألف وأربعامئـة وثامنية عرش 
للهجـرة النبويـة عـىل صاحبهـا وآله أفضـل الصلوات وأزكـى التحيـات يف النجف 

األرشف بربكة احلرم املرشف، عىل مرشفه أفضل الصالة والسالم.
واحلمد هللا رب العاملني وله الشـكر عىل ما أنعم. ومنه سـبحانه نسـتمد العون 
والتأييـد والتوفيق والتسـديد. وهو حسـبنا ونعـم الوكيل. وما توفيقـي إال باهللا عليه 

توكلت وإليه أنيب.
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