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كتاب الصوم
وفيه فصول:

الفصل األول
يف النية

(مسألة ١): يشرتط يف صحة الصوم النية(١) 
بسم اهللا الرمحن الرحيم    

احلمد هللا رب العاملني. والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله الطيبني 
الطاهرين. ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

(١) يعنـي: نية الصوم، بحيث يكون تـرك املفطر عن قصد لذلك، والتزام به. 
وال خالف وال إشـكال يف اشـرتاط ذلك. بل هو من الرضورات الفقهية، بل الدينية. 
والنصـوص بـه مسـتفيضة(١). ويظهـر من مجلـة منها املفروغيـة عنـه، كحديث عامر 
الساباطي ـ الذي يأيت يف املسالة السابعة أنه موثق ـ عن أيب عبداهللاA: «عن الرجل 
يكون عليه أيام من شهر رمضان، ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: 
هـو باخليار إىل أن تزول الشـمس. فإذا زالت الشـمس فإن كان نـو الصوم فليصم، 

وإن كان نو اإلفطار فليفطر...»(٢)، وغريه.
وهو املناسـب ملا يأيت من كونه من العبادات. لظهور توقف العبادية عىل قصد 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ ،٣، ٤، ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١٠.



٦........................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

عـىل وجه القربة(١) البمعنى وقوعه عـن النية(٢)كغريه من العبادات. بل 
يكفـي وقوعه للعجز عن املفطرات أو لوجود الصارف النفسـاين عنها(٣)
. ويأيت يف املسـألة السـابعة من  املرشوعية، املسـتلزم لقصد عنوان املرشوع ولو إمجاالً

هذا الفصل ما ينفع يف املقام.
 (١) كـام هو مقتىض مرتكـزات املترشعة ـ القطعية، بـل الرضورية ـ من كونه 
من العبادات املتقومة بالقربة. وهو املناسب ملا يف كثري من النصوص من كون الصائم 
يف عبادة وإن كان عىل فراشه(١)، وأن نومه عبادة(٢)، وأن اهللا تعاىل يقول عن الصوم أنه 

يل، وأنا أجزي به(٣). وغري ذلك.
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من االستدالل بام تضمن ذكره يف مجلة اخلَمس 
التي بني عليها اإلسالم(٤)، لبداهة أن جمرد ترك املفطر يف ساعات معينة ال يصلح ألن 
يكون أسـاس اإلسـالم وعليه بناؤه، بل البد أن يكون عبادياً يتقرب به، ويضاف إىل 

املوىل. فهو ال يرجع إىل حمصل ظاهر يف قبال الرضورة املشار إليها.
(٢) بـل بمعنى سـبق النية بـه، ولو مع الغفلة عنهـ  لنـوم أو غريهـ  إذا مل يعدل 
عن نيته السـابقة. كام يأيت منهP التنبيه لذلك. ومن ثم كان املناسـب التعبري هكذا: 
ال بمعنى وقوعه عن النية، كغريه من العبادات، بل بنحو يكفي سـبق النية به مع عدم 

العدول عنها. كام يكفي وقوعه للعجز...
(٣) حيـث ال ريـب يف صحة الصوم من العاجز عن بعض املفطرات، وممن له 

صارف نفساين عنها.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب الصوم املندوب حديث:١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب الصوم املندوب حديث:٤ ،١٧ ،٢٣ ،٢٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧باب:١من أبواب الصوم املندوب حديث:٧ ، ١٥، ١٦، ٢٧، ٣٣.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب مقدمة العبادات.



إذا كان عازماً عىل تركها لوال ذلك(١)،
(١) كأنـه ملـا ذكروه عنـد الكالم يف معيار صحـة العبادة مـع الضامئم املباحة، 
من أنه البد من صلوح امتثال األمر للداعوية اسـتقالال، بحيث يكون مؤثرا مع عدم 

. وجودها، ففي املقام البد من ذلك أيضاً
لكـن تقدم يف مبحـث اعتبار النية مـن الوضوء أن ذلك إنام يتـم فيام إذا كانت 
الضميمـة مرتتبة عىل العمـل بالوجه الذي يكون به امتثال األمـر، كصلة الرحم التي 

تكون تارة لـحبه، وأخر المتثال أمر الشارع األقدس به.
بخـالف مـا إذا كانت مرتتبة عـىل ذات العمل، وكان امتثال األمـر مرتتباً عىل 
قصـد عنوانه زائداً عىل ذاتـه، كام يف التنظيف والتربيد املرتتبني عىل ذات الغسـل، مع 
سل أو وضوء، ألن الضميمة ملا مل تكن داعية  توقف االمتثال به عىل قصد عنوانه من غُ
لقصد العنوان، فالداعي لقصده ينحرص بالتقرب، فيتعني االكتفاء به يف صحة العمل، 

وإن كانت الضميمة هي متام الداعي للعمل بذاته، بحيث لوالها ملا أتى املكلف به.
غايـة األمـر أن الضميمـة تكون دخيلـة يف فعليـة داعوية الداعـي القريب نحو 
اخلصوصيـة، وهو ال يمنع من العبادية بعد متحض الداعي القريب يف فعل اخلصوصية 
املتقومـة بالقصـد. ففي املقام حيـث ينحرص الداعي لقصد الصـوم املرشوع بالتقرب 
يتعـني االكتفـاء بـه وإن كان تـرك املفطر لتعـذره، أو لوجـود الصارف عنـه، بحيث 

لوالمها ملا تركه.
فمثالً لو كان الشخص يف حاجة إىل الطعام أو النساء، إال أنه ال يتيرس له ما يريد، 
صح منه نية الصوم، وإن كان بحيث لو تيرس له ما حيتاج إليه مل يصم، استجابة حلاجته. 
ويناسـب ذلك صحيح هشـام بن سـامل عن أيب عبد اهللاA: «قال: كان أمري 
املؤمنـنيA يدخل إىل أهلـه، فيقول: عندكم يشء؟ وإال صمـت، فإن كان عندهم 

يشء أتوه به، وإال صام»(١).
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٧.

النية املعتربة يف الصوم................................................................................. ٧
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(١) ثم غلبه النوم قبل الفجر حتـى دخل الليل صح  فلـو نو الصوم ليـالً
صومـه(٢). وال يكفـي مثـل ذلك يف سـائر العبـادات(٣)، فعبادية الصوم 

فاعلية ال فعلية(٤).
(مسألة ٢): ال جيب قصد الوجوب والندب(٥)، وال األداء والقضاء 
ثـم إن هـذا ال يرجـع إىل عدم اعتبار وقـوع الصوم عن نية، بـل إىل معيار النية 

املعتربة يف الصوم وغريه من العبادات، وحتديد مرتبتها.
نعـم يفرتق الصوم عـن مجلة من العبادات، بعـدم اعتبار فعليـة النية فيه، بأي 
مرتبـة فرضـت، بـل يكفي سـبق النية له ولـو مع حصـول الغفلة املطلقة عنـه حينهـ  
بنـوم ونحـوهـ  ملا هـو املعلوم من عـدم قادحيتها يف الصوم. ويشـاركه يف ذلك بعض 
العبـادات، كالوقـوف بعرفة واملشـعر احلرام، بخـالف مثل الصـالة، حيث البد من 

وقوع متام أجزائها عن نية ولو ارتكازية. فالحظ.
(١) هذا ال دخل له بام سـبق من االكتفـاء بوقوع الصوم للعجز عن املفطرات 
أو لوجود الصارف النفساين، بل هو متعلق بام ذكره أوالً من عدم اعتبار وقوع الصوم 

. عن نية، كام يظهر مما ذكرناه آنفاً
(٢) بـال ريـب وكذا إذا غفل عن الصوم مـن دون نوم. ويأيت بعض الكالم يف 

ذلك يف املسألة األوىل من الفصل الرابع يف رشائط صحة الصوم.
(٣) سبق مشاركة بعض العبادات له يف ذلك.

(٤) كأنـه راجع إىل أنـه يكفي يف عبادية الصوم كون املكلـف يف مقام التقرب 
بالصـوم، وال يعتـرب مقارنـة فعله للتقرب به. وهو سـهل بعد كونـه حمض اصطالح، 

واملعيار يف العمل ما سبق.
(٥) يظهر الوجه فيه مما تقدم يف املسألة الواحدة والسبعني من مبحث الوضوء 

عند الكالم يف فروع النية.



وال غري ذلك من صفات األمر واملأمور به(١)، بل يكفي القصد إىل املأمور 
به عن أمره(٢).

(مسـألة ٣): يعتـرب يف القضاء عن غـريه قصد امتثال أمـر غريه(٣). 
كام أن فعله عن نفسـه يتوقف عىل امتثال أمر نفسـه(٤). ويكفي يف املقامني 

القصد اإلمجايل(٥). 
(مسألة ٤): ال جيب العلم باملفطرات عىل التفصيل، فإذا قصد الصوم 

عن املفطرات إمجاالً كفى(٦).
(١) لعـدم الدليل عىل اعتبار قصد ذلك، فاملرجع فيه اإلطالق أو األصل، كام 
يظهـر ممـا ذكرنـاه يف مبحث التعبدي والتوصـيل من األصول من أهنـام ينهضان بدفع 
احتـامل اعتبـار أصل النية، فضالً عن خصوصياهتا مع الشـك، وأنـه يقترص من ذلك 
عـىل املتيقـن. نعم قد حيتـاج لنية بعض هذه األمور يف العبـادات من أجل تعيني األمر 

الذي يراد امتثاله، ألن األمر املردد ال وجود له، كي يقصد امتثاله.
(٢) مـع تعيـني األمر كـام ذكرناه آنفـا. ويكفي التعيني اإلمجايل، كـام ذكرناه يف 
مباحـث القطـع مـن األصـول. هذا وقـد ذكرنـا يف مبحـث التعبـدي والتوصيل من 

األصول االكتفاء بقصد مالك املحبوبية املالزم لألمر، واملستكشف به.
(٣) عـىل مـا ذكرناه يف املسـألة الثامنة والعرشين من مقدمة كتـاب التجارة يف 

األجرة عىل الواجبات والعبادات.
(٤) ألن ذلـك هـو مقتىض العبادية. نعم أرشنا قريبـاً إىل االكتفاء بقصد مالك 

املحبوبية.
. (٥) كام أرشنا إليه قريباً

(٦) بـال إشـكال ظاهر، لعدم الدليل عىل اعتبار مـا زاد عىل ذلك، واملرجع يف 
نفيـه إطالق األدلة الشـارحة للصـوم واألصل. بل هو قطعي بلحاظ سـرية املترشعة 

النية املعتربة يف الصوم................................................................................. ٩
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مسألة(٥): ال يقع يف شهر رمضان صوم غريه(١)،
وارتكازياهتم.

(١) كام هو املعروف بني األصحاب املرصح به يف كالم كثري منهم. ويف اجلواهر: 
«فاملشهور بني األصحاب نقال وحتصيالً أنه ال يقع يف شهر رمضان صوم غريه، واجباً 
أو مندوباً، من املكلف وغريه، كاملسـافر ونحوه. بل هو املعروف يف الرشيعة، بل كاد 

يكون من قطعيات أرباهبا إن مل يكن من رضورياهتا».
وقد يستدل عليه بام عن غري واحد من عدم ثبوت مرشوعية صوم غري رمضان 
فيـه. وتوضيـح ذلك: أنه وإن كان التحقيق إمكان األمـر باملهم من الضدين عند ترك 
األهـم بنحو الرتتب، وإمكان اإلتيان باملهم حينئـذٍ تقرباً بمالكه لو قيل بامتناع األمر 
به، إال أنه البد يف البناء عىل ذلك يف كل مورد من إطالق األمر باملهم فيه بنحو يشمل 
حال ثبوت األهم. وال جمال لذلك يف املقام، ألن معروفية وجوب صوم شهر رمضان 
فيه توجب انرصاف إطالقات أدلة بقية أنواع الصوم الواجب واملستحب إىل غري شهر 
رمضان من أيام السنة. وال أقل من عدم وضوح شموهلا له, فال حيرز مرشوعيتها فيه.

وهـذا بخالف بقية موارد التزاحم بني الضدين، لعدم اختصاص األهم بزمن 
معـني معهـود، ليمنع من إطالق األمر باملهم بنحو يشـمل الزمن املذكور، وال منشـأ 
الحتـامل عـدم مرشوعية املهم مـع فعلية أمر األهـم إال التضاد والتزاحـم، الذي هو 
ارتكازاً ال يمنع من ثبوت مالك املهم، بل وال األمر به بنحو الرتتب، كام حقق يف حمله.

ومـن هنـا كان عدم مرشوعيـة صوم غري شـهر رمضان فيه لعـدم املقتيض، ال 
. لوجود املانع، كام قد يتوهم بدواً
ويؤيد ذلك أو يعضده ..

: معروفيـة احلكـم بـني األصحاب(رضوان اهللا عليهـم) وظهور كثري من  أوالً
كلامهتم يف املفروغية عنه، فإن شيوع االبتالء باملسألة يمنع عادة من خفاء احلكم فيها، 



وإن مل يكن مكلفاً بالصوم كاملسافر(١)، 
ومـن خطئهم فيـه. ومن البعيد جـداً ابتناء املفروغيـة املذكورة منهم عىل شـبهة عدم 
صحة الضد املهم عند ترك األهم، التي حدثت نتيجة حتقيقات بعض علامء األصول، 
وكانت مورداً للكالم بينهم، والتي ال تسـاعد عليها املرتكزات املترشعية والعقالئية، 

خصوصاَ مع اجلهل بثبوت األمر بالضد.
: سكوت النصوص عن التعرض لذلك، مع أنه قد يقو الداعي لصوم  وثانياً
غري شـهر رمضان فيه، خصوصاً يف صوم الكفارة تتميامً للتتابع، وال سـيام يف حق من 
رخـص له اإلفطار مع مرشوعية الصوم له ، كالشـيخ والشـيخة. فإنـه لوال املفروغية 
املذكـورة لوقـع السـؤال عن ذلـك، واحتيج لبيان احلكـم فيه، ومل يتجـه إطالق مثل 

انقطاع التتابع يف صوم الكفارة بدخول شهر رمضان(١).
بل يف مرسل إسامعيل بن سهل: «خرج أبو عبداهللاA من املدينة يف أيام بقني 
من شعبان فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان يف السفر، فأفطر. فقيل له: تصوم 
شـعبان، وتفطر شـهر رمضان. فقال: نعم شـعبان يل، إن شئت صمت وإن شئت ال. 

ورمضان عزم من اهللا عز وجل عيل اإلفطار»(٢). ونحوه مرسل احلسن بن بسام(٣).
فإهنـام وإن كانا مسـوقني لبيـان عدم مرشوعية صوم شـهر رمضان الفرض يف 
السـفر، إال أنه لوال املفروغية عن عدم مرشوعية صوم غري شهر رمضان فيه مل يصلح 
مـا ذكـرهA تعليالً إلفطـاره بعـد أن كان يصوم يف شـعبان، إذ يمكنـهA حينئذٍ 

االستمرار عىل الصوم بالنحو الذي أوقعه يف شعبان من تطوع أو نذر أو غريمها.
(١) ملا سـبق من قصور إطالق أدلة أقسـام الصوم األخر عن شـهر رمضان، 
وأن عـدم صحـة صوم غريه فيه لعـدم املقتىض، ال لوجود املانـع، وهو وجوب صوم 

شهر رمضان، ليصح بارتفاعه.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٤، ٥.

١١ ......................................................... صوم غري شهر رمضان ممن مل يكلف بصومه
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فـإن نـو غريه بطـل(١)، إال أن يكون جاهالً به أو ناسـياً لـه فيجزي عن 
لكن قال يف املبسـوط: «فأما إذا كان مسـافراً سـفراً يوجب التقصري، فإن صام 
. وإن كان عليه صوم نذر معني  بنيـة رمضان مل جيزه، وإن صام بنيـة التطوع كان جائزاً
ووافق ذلك شـهر رمضان،فصام عن النـذر وهو حارض وقع عن رمضان، وال يلزمه 
القضـاء ملـكان النذر، وإن كان مسـافراً وقع عن النذر، وكان عليـه القضاء لرمضان. 
وكذلـك احلكـم إن صام وهو حـارض بنية صـوم واجب عليه غري رمضـان وقع عن 
رمضان ومل جيزه عام نواه، وإن كان مسافراً وقع عام نواه. وعىل الرواية التي رويت أنه 

ال يصام يف السفر، فانه ال يصح هذا الصوم بحال».
ويشكل بأن مرشوعية الصوم يف السفر مطلقاً أو بالنذرـ  لو قيل هباـ  إنام ترجع 
إىل عدم مانعية السفر من الصوم املرشوع يف نفسه، بحيث لو وقع يف احلرض لصح، ال 
إىل ترشيع الصوم فيه مطلقاً وإن مل يكن مرشوعا يف نفسه، بحيث ال يصح يف احلرض، 

ويصح يف السفر.
ودعو: أن ذلك منهP يبتني عىل أن صحته يف احلرض ليس لعدم مرشوعيته 
يف نفسـه عنده، بل ملزامحته بصوم شـهر رمضان، فمع عدم مزامحته به يف السفر، لعدم 

وجوب صوم شهر رمضان فيه، يتعني صحته فيه.
مدفوعـة: بأن املزامحة ال تقتيض البطالن، خصوصا مع عدم تنجز صوم شـهر 
رمضـان بجهـل أو نحوه، حيث ال يعرف منهـم البناء عىل بطـالن املزاحم. بل قد ال 
جيب صوم شهر رمضان، كام يف الشيخ والشيخة ونحومها، فال مزامحة أصال. فإطالقه 
البطـالن يف احلرض والصحة يف السـفر يف غري حمله. بل يتعني عـدم الصحة مطلقاً، ملا 

سبق، خصوصاً بمالحظة املرسلني املتقدمني.
(١) كـام يف الرسائـر واملختلـف وعـن غريمهـا. أما عـدم وقوعه عام نـواه فال 
خـالف فيه، بل حكي اإلمجاع عليه. ويقتضيه ما سـبق من عـدم مرشوعية غري صوم 



رمضان حينئذٍ ال عن ما نواه(١).
شـهر رمضان فيه. وأما عدم وقوعه عن صوم شـهر رمضان، فلعدم نية امتثال أمره، 

وحيث كان من العبادات ـ كامسبق ـ تعني عدم حصوله بدوهنا.
لكـن مقتـىض إطالق كالم املبسـوط املتقـدم واخلالف وحمكـي كالم املرتىض 
وقوعـه عـن صوم شـهر رمضان حتى مع العلم بدخول شـهر رمضـان. وإن محله يف 
. بل قو العموم  الرسائر عىل صورة اجلهل بذلك. وهو مقتىض إطالق الرشايع أيضاً
لصورة العلم يف املعترب والتذكرة واملدارك، لدعو: أن املعترب يف صوم شـهر رمضان 

نية القربة، والزائد عليها لغو ال عربة به.
وفيـه: أن االكتفـاء بنية القربة فيـه إنام هو لرجوعها إىل قصـد امتثال أمر صوم 
شـهر رمضـان، النحصار الصوم املـرشوع فيه به، ألن صوم شـهر رمضـان تعبدي، 
واألمـر التعبـدي هو الذي يتوقف امتثالـه عىل اإلتيان بمتعلقه بقصـد امتثال أمره أو 
قصـد موافقة مالك حمبوبيتـه. وال جمال لذلك مع القصد لغري صومه. وإجزاؤه حينئذٍ 

حيتاج إىل دليل، وما يأيت من دليل اإلجزاء خمتص بغري العامل العامد.
(١) أمـا عدم وقوعه عام نواه فلام تقدم. وأما وقوعه عن رمضان فهو املعروف 

بني األصحاب املدعى عليه إمجاعهم.
وهو ظاهر لو رجع إىل نية الصوم املرشوع يف ذلك اليوم مع اخلطأ يف التطبيق. 
وأما مع عدمه فيقتضيه ما تضمن إجزاء صوم يوم الشـك بنية شـهر شعبان عن صوم 
شـهر رمضان، كموثق سـامعة عن أيب عبداهللاA، وفيه: «إنام يصام يوم الشـك من 
شـعبان، وال يصومه من شـهر رمضان، ألنه قد هني أن ينفرد اإلنسان بالصيام يف يوم 
الشك، وإنام ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه 

بتفضل اهللا، وبام قد وسع عىل عباده. ولوال ذلك هللك الناس»(١). ونحوه غريه.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٤.

١٣ ......................................................... صوم غري شهر رمضان ممن مل يكلف بصومه
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لكـن النصوص املذكورة منرصفة إىل صومه تطوعاً، ألن ذلك هو حكم صوم 
شـعبان، وإطالقهـا بنحـو يشـمل الصوم يف شـعبان عن غـري صوم شـعبانـ  كصوم 
الكفارة والقضاء ـ يف غاية اإلشكال. وكذا فهم العموم منها بإلغاء خصوصية التطوع 
بصوم شـعبان. ومثله إحلاق بقيـة أنواع الصوم بصوم التطـوع املذكور بعدم الفصل. 

لعدم وضوح بلوغه حدّ اإلمجاع احلجة.
اللهم إال أن يقال: إنام يتجه االنرصاف املذكور لو كان التعبري هكذا: وإنام ينوي 
أنه يصوم شعبان. أما حيث كان التعبري: وإنام ينوي أنه يصوم من شعبان، فصوم يوم 
مـن شـعبان كام يقع عن صوم شـعبان تطوعاً يقع عن صوم آخـر فيه فرضاً، ومقتىض 
إطالقـه العموم، والسـيام مع قولهA يف موثق سـامعة املتقـدم: «ولوال ذلك هللك 
النـاس»، حيـث ال يـراد هبالكهم إال الضيـق عليهم بعدم صحة صوم شـهر رمضان 
منهم بنية رمضان لعدم ثبوته، وعدم احتساب صوم شعبان منهم عن رمضان، بحيث 
جيـب عليهـم القضاء لـو كان من رمضان، وال يفـرق يف هذا بني أنـواع الصوم الذي 
يصـام يف شـعبان. خصوصاً بنـاء عىل ما هو املعروف بني األصحـاب من عدم صحة 

الصوم املندوب ممن عليه صوم واجب.
مضافاً إىل حديـث الزهري عن اإلمام زين العابدينA وفيه: «قال: وصوم 
يـوم الشـك أمرنا به وهنينا عنـه. أمرنا به أن نصومه مع صيام شـعبان، وهنينا أن ينفرد 
الرجـل بصيامه يف اليوم الذي يشـك فيه الناس. فقلت لـه: جعلت فداك، فإن مل يكن 
صام من شـعبان شـيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن 
كان من شـهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شـعبان مل يرضه. فقلت: وكيف جيزي 
صوم تطوع عن فريضة؟! فقال: لو أن رجال صام يوما من شهر رمضان تطوعاً، وهو 
ال يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك ألجزأ عنه، ألن الفرض إنام وقع عىل اليوم 

بعينه»(١). فإن مقتىض التعليل يف ذيله العموم لغري صوم التطوع.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥: من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٨.



 ،(١) (مسألة ٦): يكفي يف صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إمجاالً
فإذا نو الصوم املرشوع يف غد، وكان من رمضان، أجزأ عنه، أما إذا قصد 
صوم غد دون توصيفه بخصوص املرشوع مل جيز(٢). وكذا احلكم يف سائر 
ودعو: أن مقتىض التعليل فيه الصحة وإن صامه بنية رمضان أو بنية الفرض، 
أو نـو يف رمضان عمداً صوم غـريه، وحيث ال يمكن البناء عىل ذلك، بل هو مناف 

لصدر احلديث، فاملتعني البناء عىل إمجال التعليل، واالقتصار فيه عىل مورده.
مدفوعـة: بأن محل صدر احلديث ـ بقرينـة التعليل يف الذيل ـ عىل كون بطالن 
الصوم بنية رمضان أو الفرض من أجل املانع، أو عقوبة، ملخالفة السنة، أوىل عرفاً من 
البناء عىل إمجال التعليل. وأما البطالن مع تعمد صوم غري رمضان يف رمضان فيه فهوـ  
لو تمـ  قد يكون لعدم تيرس قصد القربة. عىل أن البناء عىل ختصيص التعليل فيه أقرب 
مـن البناء عىل إمجاله، واالقتصار فيه عىل مـورده، بحيث ال يتعد منه ملحل الكالم.
ومثلهـا دعـو: أن التعليـل املذكـور منـاف ملـا سـبق يف موثق سـامعة من أن 
اإلجزاء بتفضل اهللا وبام وسع عىل عباده، لظهوره يف أن مقتىض القاعدة عدم اإلجزاء 

فيه، ملباينة املأيت به للمطلوب.
الندفاعها بأن مقتىض اجلمع بني املوثق والتعليل محل املوثق عىل كون التفضل 

والتوسعة من اهللا تعاىل يف اكتفائه بتحقق صوم الفرض من دون أن ينو بعينه.
نعم ضعف سـند اخلرب مانع من االسـتدالل به، ويبقى مؤيداً ملا سـبق. فالبناء 

. عىل العموم قريب جداً
هـذا والنصوص املذكورة وإن وردت يف اجلهل بدخول شـهر رمضان، إال أن 

الظاهر إلغاء خصوصيته عرفاً، والتعدي للنسيان ونحوه من موارد عدم التعمد.
(١) كام يظهر مما تقدم يف املسألة الثانية.

(٢) الظاهر إجزاؤه، لرجوعه إىل قصد الصوم املرشوع، إذ حيث كان املفروض 

١٥ ................................................................ يكفي يف نية الصوم القصد إليه إمجاالً
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أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فام مل يقصد املعني ال يصح(١).
يف حمـل الكالم قصد صوم الغد بوجـه قريب، فالوجه القريب ال يكون إال بقصد امتثال 
األمـر املتعلـق بصومه، وحيث ال أمر يف شـهر رمضان إال بصومـه تعني رجوع ذلك 
ارتـكازاً إىل قصـد امتثـال أمر صومـه. فهو نظري قصـد أمر صوم ما يف الذمـة إذا كان 
. نعـم إذا قيد صوم غد الذي قصده بغري صـوم رمضان فقد خرج عن مقتىض  واحـداً

االرتكاز املذكور، وتعني البطالن.
(١) إذ بعـد تعدد وجوه الصوم، وتعدد األمر به تبعاً هلا، ال معني للصوم املأيت 

به بأحدها إال القصد إليه، ونية امتثال أمره.
نعم وقع الكالم بينهم يف النذر املعني، وأنه هل يتوقف الوفاء به عىل قصده، كام 
يف املبسوط والرشايع والدروس وجامع املقاصد وغريها، ويف املسالك أنه املشهور، أو 
ال، بل يكفي نية صوم اليوم اخلاص ولو مع الغفلة عن النذر، كام يف الرسائر واملدارك 

وعن املرتىض والعالمة يف مجلة من كتبه ويف املسالك أنه متجه؟ 
وقد ذكر سيدنا املصنفP أن ذلك يبتني عىل حتديد مفاد النذر فإن قلنا بأن 
مفاده جعل املنذور ملكاً هللا تعاىل، توقف الوفاء به عىل قصده، ألن تسليم ما يف الذمة 
يتوقف عىل قصد املصداقية، ولواله مل يتعني اخلارجي لذلك، كام يف سائر موارد ما يف 

. الذمة من الديون املالية، عينا كانت أو عمالً
أمـا بنـاء عـىل أن مفاد النـذر جمرد االلتـزام بفعل املنـذور، وأن مقتـىض نفوذه 
وجـوب اإلتيـان باملنذور من دون أن يكـون مملوكاً هللا تعاىل، فيكفـي يف الوفاء بالنذر 
حتقـق األمـر املنذور ـ كصوم اليوم اخلـاص ـ من دون حاجة إىل قصـد الوفاء بالنذر، 
ألن انطبـاق املنذور عليه قهري. ووجوب الوفاء بالنذر لو كان مولوياً فهو توصيل ال 

يتوقف امتثاله عىل قصده.
لكنـه يشـكل بأنه بناءً عـىل إن مفاد النذر جعـل املنذور ملكاً هللا تعاىل فتسـليم 
مـا يف الذمـة إنام يتوقف عـىل قصد املصداقية إذا مل يكن املأيت بـه متعيناً هلا، كام إذا كان 



نعـم إذا قصد ما يف ذمتـه وكان واحداً أجزأ عنه(١)، ويف االكتفاء يف صحة 
الصوم املندوب املطلق بنية صوم غد قربة إىل اهللا تعاىل إشكال.

مديناً لشـخص درمهاً أو خياطة ثوب، فإن الدرهم املدفوع وخياطة الثوب كام يمكن 
أن يقعا وفاء عن الدين، يمكن أن يكونا إهداءً للدرهم، وتربعاً باخلياطة، فال يتعينان 

للوفاء إال بقصده.
أمـا إذا كان متعينـاً للمصداقية فال يتوقف الوفـاء عىل قصدها، كام إذا اقتضت 
اإلجـارة ملـك املؤجر منفعـة األجري اخلارجية، فـإن املنفعة إذا حصلـت تكون ملكاً 
للمؤجـر ووفاء باإلجـارة وإن مل يقصد األجـري باإلتيان هبا الوفاء هبـا، بل وإن قصد 

عدم الوفاء هبا.
وعـىل ذلك ففي املقـام إن كان املنـذور مطلق الصوم يف اليـوم املعني ولو كان 
واجبـاً، بأن يكون املنذور جمرد إشـغال اليوم بالصوم، كفـى يف الوفاء بالنذر نية صوم 
ذلـك اليوم مهـام كان نوع الصوم املنوي، ولو مع الغفلة عن النذر، بل ولو قصد عدم 

الوفاء به، ألن انطباق املنذور عىل املأيت به قهري.
وإن كان املنـذور هو أن يصـوم يف اليوم املعني صوماً خاصـاً مبايناً لبقية أنواع 
الصـوم الواجـب، فهو يف احلقيقة صوم مسـتحب له مل جيب عليـه إال بالنذر. وحينئذٍ 
يكفـي يف الوفـاء بالنذر أن ينوي الصوم يف ذلك اليـوم قربة إىل اهللا تعاىل، لرجوعه إىل 
صوم ذلك اليوم امتثاال ألمره ـ االسـتحبايب األويل والوجويب الثانوي بسـبب النذر ـ 

فينطبق عليه املنذور قهراً، ويقع وفاء عن النذر وإن مل يقصد به ذلك.
نعـم لو نو به صومـاً آخر واجباً ـ كصوم الكفارة أو اإلجارة ـ أو مسـتحباً ـ 
كالصوم التربعي وفاء عن ذمة الغري ـ مل يقع وفاء عن النذر، لعدم انطباق املنذور عليه 
حينئـذ، نظري ما إذا نو يف شـهر رمضان صوما غري صومـه، حيث تقدم عدم إجزائه 

عن صومه إال بدليل خاص.
(١) لرجوع ذلك إىل التعيني اإلمجايل. 

١٧ ................................................................ يكفي يف نية الصوم القصد إليه إمجاالً
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بـل األظهـر البطـالن إال إذا مل يكن عليه صـوم واجـب(١) وقصد الصوم 
(١) إذ لـو كان عليه صوم واجب كان الصوم الذي نو التقرب به مردداً بني 

الواجب واملستحب، وال مرجح ألحدمها، ليتعني انطباقه عليه، وال وجود للمردد.
اللهـم إال أن يقـال: مقتـىض اجلمـع بني ما دل عىل اسـتحباب الصـوم يف غري 
رمضـان، ووجوب بعض األنواع منه ـ كصوم القضـاء والكفارة ـ كون الصوم بذاته 
مسـتحباً، وبخصوصيته اخلاصة واجباً، فمع االقتصار عىل نية صوم الغد قربة إىل اهللا 
تعـاىل من دون قصد اخلصوصية الواجبة يكـون املقصود لباً هو التقرب بامتثال األمر 

الوارد عىل الذات، وهو األمر االستحبايب. 
ونظـريه يف ذلـك صالة ركعتـني قربة إىل اهللا تعـاىل من دون قصـد خصوصية 
القضـاء أو غريهـا من اخلصوصيـات الواجبة، والتصـدق بمدّ قربـة إىل اهللا تعاىل من 
دون قصـد خصوصية الفدية أو غريها من اخلصوصيات الواجبة، حيث حيمالن عىل 
الصالة والصدقة املسـتحبتني. ونظريه يف العرفيات إعطاء املال لشـخص ومتليكه له، 
فإنـه مـع االقتصار عىل ذلكـ  من دون نية القـرض أو الوفاء به، أو جعله ثمناً يف بيع، 

أو نحو ذلك ـ يكون هدية ال غري.
عىل أن قولهP: «ويف االكتفاء يف صحة الصوم املندوب...» ظاهر يف فرض 
كون املقصود ارتكازا هو امتثال األمر االستحبايب، وهو راجع إىل نية الصوم املستحب 

دون الواجب.
نعـم لو مل يكن األمر االسـتحبايب الذي يراد امتثالـه متعلقا بمطلق الذات، بل 
باخلصوصية، وتعـدد األمر نتيجة تعدد اخلصوصية، مل يكف يف االمتثال قصد العمل 
قربـة إىل اهللا تعـاىل، بل البد من قصـد اخلصوصية التي يـراد امتثال أمرهـا وتعيينها، 
كصالة الزيارة، وصالة نافلة املغرب، وصوم الشـكر، وصوم االسـتغفار ـ لو فرض 
مرشوعيتهـا ـ وغريها. ومع عدم قصـد اخلصوصية واالقتصار عىل قصد العمل قربة 
إىل اهللا تعاىل يتعني وقوعه امتثاالً ألمر الذات، وهو األمر االستحبايب األويل، كام سبق.



، فـإن قصد الطبيعة  املـرشوع يف غـد(١). ولو كان غد مـن أيام البيض مثالً
املطلقـة صـح مندوبـاً مطلقـاً، وإن قصـد الطبيعـة اخلاصة صـح املندوب 
اخلـاص، وإن قصـد طبيعـة مهملـة مـرددة بني مطلـق املنـدوب واملندوب 

اخلاص فاألظهر البطالن(٢).
ثم إن ما ذكرهP مبني عىل مرشوعية الصوم املستحب ملن عليه صوم واجب 
ولو يف بعض املوارد، إذ لو قيل بعدم مرشوعيته تعني عدم صحة املسـتحب ممن عليه 
. ويأيت الكالم يف  صوم واجب. وتوقفت صحة الصوم الواجب منه عىل نيته ولو إمجاالً
ذلك يف املسألة احلادية عرشة من الفصل الرابع يف رشائط صحة الصوم إن شاء اهللا تعاىل.

(١) معطوف عىل قولهP: «إذا مل يكن عليه...». ومماسبق يظهر أنه ال حاجة 
إىل قصد املرشوع، وأنه يكفي قصد الصوم قربة إىل اهللا تعاىل.

(٢) كأنـه لعـدم اجلامع احلقيقي بـني املطلق واملقيد، ليكـون موضوعاً لألمر، 
ويكون املأيت به مطابقاً له، وامتثاال ألمره.

: أنـه يمتنـع اإلمهـال يف نفسـه ثبوتاً، بل يـرتدد األمر بـني اإلطالق  وفيـه أوالً
والتقييـد، ال غـري، ألن الطبيعـة حينـام تؤخـذ يف احلكـم تـارة: يقترص عـىل حدودها 
املفهومية وأخر: يؤخذ فيها قيد زائد عليها. واألول راجع لإلطالق، والثاين راجع 
للتقييد، وال ثالث هلام، ليكون هو اإلمهال. نعم يمكن اإلمجال يف مقام اإلثبات، لعدم 
اهتامم احلاكم ببيان متام حدود حكمه، عىل ما أوضحناه يف مبحث التعبدي والتوصيل 

ومبحث املطلق واملقيد من األصول.
عـن اإلمهال ـ يف مقـام االمتثال ألن  ومـن الظاهر أنـه الجمال لإلمجال ـ فضالً
املمتثل إما أن يقترص عىل قصد الطبيعة بام هلا من حدود مفهومية، من دون أخذ قيد فيها، 
وإمـا أن يقصد الطبيعة ذات القيد اخلاص، وال معنى لإلمجال أو اإلمهال فيام يقصده.
: أن األمر االسـتحبايب باملطلق تارة وباملقيد أخـر، ال يرجع إىل األمر  وثانيـاً

١٩ ................................................................ يكفي يف نية الصوم القصد إليه إمجاالً



٢٠......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

(مسـألة ٧): وقت النية يف الواجب املعـني ـ ولو بالعارض(١)ـ عند 
طلوع الفجر الصادق(٢)بحيث حيدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنية.

، وال يكفي قصد  بأمرين متباينني ال يتعني كل منهام إال بقصده بعينه تفصيالً أو إمجاالً
أحدمها بنحو الرتديد، نظري األمر بصوم الكفارة وصوم بدل اهلدي، بل هو راجع إىل 
األمر باملاهية بتامم أفرادها بنحو يشمل الواجد للقيد، واألمر بخصوص الواجد للقيد، 
. فيكون الواجد للقيد مأموراً به بأمرين يندكّ أحدمها باآلخر، ويكون استحبابه مؤكداً

وحينئذٍ إن قصد الطبيعة دون اخلصوصية فقد امتثل بالفرد أمر الطبيعة، وإن قصد 
. وكذا إذا قصد األمر الوارد عىل اليوم الذي يريد  اخلصوصيـة فقد امتثل األمرين معاً
صومه عىل ما هو عليه، فإنه حيث كان هو األمر املؤكد فقد قصد امتثاله بالعمل املأيت به.

وباجلملـة: إذا نـو صوم يوم معـني قربة هللا تعاىل فالبد مـن البناء عىل صحة 
الصـوم، لرجوع ذلك إىل قصد امتثال األمر الوارد عليه. غاية األمر أنه إن قصده عىل 
إمجالـه، أو ملتفتاً خلصوصيته، كان ممتثالً األمر املؤكد املتحصل من األمرين معاً، وإن 

قصد األمر الوارد عىل الطبيعة وحده، كان ممتثالً له دون األمر باخلصوصية.
(١) يأيت الكالم يف هذا التعميم إن شاء اهللا تعاىل.

(٢) كـام يف الرشايـع وعن الشـيخني، بل لعله املعروف بينهـم. ألنه أول زمان 
الصوم، وعبادية الصوم تقتيض وقوعه بتاممه عن نية، كام هو احلال يف سائر العبادات. 
وهـو املنرصف من النبـوي: «ال تصام الفريضـة إال باعتقاد [و] نيـة»(١). وعليه ينزل 
النبـوي اآلخـر: «ال صيام ملـن ال يبيت الصيام مـن الليل»(٢). والنبـوي الثالث: «من 
مل يبيـت الصيـام من الليل فال صيام له»(٣). بحمل تبييـت النية عىل الطريقية من أجل 

إحراز وقوع الصوم بتاممه عن نية، لعدم تيرس إحراز ذلك إال بالتبييت.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث٢.
(٢) ، (٣) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١.



لكن ال جمال للتعويل عىل النبويات بعد عدم رواية أصحابنا هلا إال مرسـلة يف 
عوايل الآليل. والظاهر أهنا من روايات املخالفني، كام رصح به يف الغنية يف الثاين. وأما 
الوجه األول فيندفع بأن عبادية العبادة حيث كانت خالف األصل فالالزم االقتصار 
فيهـا عـىل املتيقن. وإذا تم اإلمجاع يف كثري من العبادات عىل اعتبار وقوعها بتاممها عن 
نيـة فال جمال له يف املقام بعد ما حكاه يف املختلف عن السـيد املرتىضP من إطالق 
أن وقـت النيـة يف الصيـام الواجـب من الفجر إىل قبـل الزوال، نظري مـا يأيت منهم يف 
الواجـب غـري املعني، وعن ابن اجلنيد من إطالق االجتـزاء بوقوعها يف بعض النهار، 

نظري ما يأيت منهم يف الصوم املستحب.
كـام أنـه حيث ثبت من النصـوص اآلتية االجتزاء يف بعض أفـراد الصوم بنيته 
يف بعـض الوقـت فالبد من كون عبادية الصوم ال تقتيض نيته يف متام الوقت، وغاية ما 
يدعـى أن األصـل يف الصوم لزوم النية يف متـام وقته إال ما أخرجه الدليل. أو أن ذلك 

هو الالزم يف الصوم الواجب املعني. وكال األمرين الينهض به ماسبق.
هذا وقد سبق من بعض مشاخيناP االستدالل عىل عبادية الصوم بام تضمن 
أنـه ممـا بني عليه اإلسـالم، مـع رضورة أن اإلسـالم ال يبنى عىل جمرد اإلمسـاك، بل 
. وقد جعل ذلك دليالً يف املقام عىل عبادية الصوم بتاممه. خصوص ما كان منه عبادياً

لكن تقدم إن ذلك ال يزيد عىل الرضورة عىل عبادية الصوم، والالزم االقتصار 
فيها عىل املتيقن.

ومثله ما ذكرهP من أن الكالم هنا ليس يف نية التقرب بالصوم، بل يف أصل 
نية الصوم وقصد عنوانه، وقصد عنوان العمل مما يتوقف عليه حصول املأمور به، إال 

أن يثبت من اخلارج عدم احلاجة لذلك، وترتب الغرض عىل ذات العمل.
إذ فيـه: أن اعتبار قصـد عنوان العمل املأمور به أيضا حيتـاج إىل دليل، وحيث 

ثبت اعتبار ذلك يف الصوم، واختلف يف أمده، فالالزم االقتصار فيه عىل املتيقن.
فالعمـدة يف املقام: أن الصـوم عرفاً ورشعاً ليس جمرد تـرك املفطر، بل القصد 
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إىل ذلـك، ولـذا يصدق مع فعـل املفطر جهالً أو نسـياناً، وال يصـدق برتكه من دون 
قصـد إليه، فهو متقوم بالقصد. وحينئذٍ فظاهر قوله تعاىل: ﴿فاآلن بارشوهن وابتغوا 
ما كتب اهللا لكم وكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسـود من 
الفجـر ثم أمتوا الصيـام إىل الليل﴾(١). لزوم الصيام باملعنـى املذكور من ظهور الفجر 
إىل الليل وإشـغال النهار كله بذلك. وهو مقتىض إطـالق قوله تعاىل: ﴿كتب عليكم 
الصيـام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون* أياماً معدودات﴾(٢)، وغريه مما 
تضمـن الصيام يف اليوم، وصيـام اليوم، من اآليات والنصوص الكثرية. فيكون ذلك 
هـو األصـل يف الصـوم، ما مل يثبـت االجتزاء بنية الصـوم يف أثناء النهار، واحتسـاب 

ما سبق من اإلمساك من دون نية منه.
هذا باإلضافة إىل نية الصوم، التي هي حمل الكالم يف املقام. وأما كون الداعي 
لذلـك هو التقـرب، وامتثال األمر الرشعي به، فهو مفروغ عنـه، تبعاً للمفروغية عن 
كـون الصوم من العبادات، وليـس الكالم يف وجوب مقارنته للفجر وعدمها إال تبعاً 
للكالم يف وجوب مقارنة نية الصوم له، وال حيتمل وجوب مقارنة نية الصوم للفجر، 
وعدم وجوب مقارنة التقرب به له، بحيث يكتفي بنية الصوم مقارنة للفجر مع تأخر 

التقرب هبا عنه.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمـل يف ظهـور األدلـة الشـارحة للصـوم، واملتضمنة 
لوجوبـه يف النهـار، يف أنه عبارة عـن القصد لرتك املفطرات ونيـة الصوم عنها يف متام 
النهـار، وبضميمة املفروغية عن كون الصوم من العبادات البد من مقارنة نية الصوم 
للتقـرب. فالبـد يف االجتزاء بنيـة الصوم يف أثنـاء النهار من قيام الدليـل املخرج عن 

ذلك، ولو تم اقترص عىل مورده، ولزم الرجوع يف غريه ملقتىض األصل.
واملظنون قوياً أن ما سبق عن املرتىض وابن اجلنيد ال يبتني عىل إنكار أن مقتىض 

(١) سورة البقرة اآلية:١٨٧.
(٢) سورة البقرة اآلية:١٨٣ـ١٨٤.



األدلة األولية اعتبار مقارنة النية للفجر، بل عىل استفادة االكتفاء بالنية يف أثناء النهار 
من النصوص اآلتية، وفهم العموم منها، ومن ثم استدل هلام هبا يف املختلف. وإن كان 
هـو يف غري حمله بعد اختصاصها بغري الواجب املعني، وعدم وضوح إلغاء خصوصية 

. مواردها عرفاً، كام أشار إليه يف املختلف أيضاً
هـذا وعـن ابن أيب عقيـل وجوب تقديـم نية صـوم الفرض مـن الليل، وعن 
املرتـىض أهنا مـن قبل الفجر. وقد يسـتدل هلام بالنبويني املتقدمني مجوداً عىل لسـاهنام. 
لكـن من القريـب كون مرادمها التقديم مـن أجل إحراز اسـتيعاب الوقت بالنية، كام 
سـبق محل النبويني عىل ذلك، ولو بقرينة النبـوي الثالث. وإال كان خالياً عن الدليل، 

والسيام بعد ضعف النبويني.
بـل قد يدعـى عدم وجوب اإلحـراز املذكور، ألن ذلـك وإن كان هو مقتىض 
قاعدة االشـتغال بالصوم عـن نية، إال أن مقتىض جعل مبدأ الصـوم يف اآلية الرشيفة 
تبـني الفجر عدم وجوب االحتياط بنية الصوم قبل تبينه. كام أنه مقتىض اسـتصحاب 
. غاية األمر أن االسـتصحاب ال  الليـل وعـدم النهار، الذي هو ظرف الصـوم رشعاً
يقتيض العفو عن عدم نية الصوم يف بعض أجزاء النهار قبل تبني الفجر، بحيث يصح 

. الصوم، بخالف اآلية الرشيفة، حيث يستفاد ذلك منها عرفاً تبعاً
وكيف كان فال يعترب فعلية النية حني الفجر، بل يكفي سـبقها من دون عدول 
عنها، وإن ختلل النوم أو الغفلة عند الفجر، كام تقدم يف املسألة األوىل. ومن ثم اكتفى 

بعضهم بتبييت النية.
وربـام يسـتظهر منه البناء عىل لـزوم التبييت، بحيث ال جيتـزأ بحدوث النية يف 
النهار السابق لو غفل عنها بنوم ونحوه يف متام الليل املتوسط بني اليومني. وقد يستدل 
لـه بالنبويـني املتقدمني. لكنهـام ظاهران بدواً يف لـزوم التقدم بالنية عـن يوم الصوم، 

بحيث البد من وجودها يف الليل من دون أن يمتنع تقدمها عليه.
وبعبـارة أخـر: ليـس مفـاد النبويني جمـرد لـزوم وجـود النيـة يف الليل، بل 
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اسـتمرارها مـن الليل إىل يـوم الصوم، وبضميمـة املفروغية عن عـدم قادحية الغفلة 
املتخللـة يتعـني محل النية منهـام عىل ما يعـم النية االرتكازيـة، التي ال تنافيهـا الغفلة 
املتخللـة، وعـىل ذلك فتقديم النيـة التفصيلية عىل الليل وحصوهلا النهار السـابق من 
دون عدول عنها مسـتلزم لوجود النية االرتكازية يف الليل، واسـتمرارها منه إىل هنار 

الصوم، وإن مل تتحقق النية التفصيلية يف الليل.
عـىل أن ضعف النبويني مانع من االسـتدالل هبام، بل يتعـني الرجوع للقاعدة 
املتقدمة املسـتفادة من األدلة السـابقة، وهي تقتيض لزوم نيـة الصوم يف النهار، حيث 
يراد هبا ما يعم النية االرتكازية التي ال تقدح فيها الغفلة، فهي حاصلة حتى مع تقديم 

النية التفصيلية يف النهار السابق وإن ختللتها الغفلة يف متام الليل.
لكن ذكر بعض مشـاخيناP أن ذلك إنام يتجه مع حدوث األمر بصوم اليوم 
املنـوي، كـام لو كان ذلك بعد دخول شـهر رمضان، لظهور قوله تعاىل: ﴿فمن شـهد 
منكم الشـهر فليصمه﴾(١). يف اخلطاب بصوم الشـهر بتاممه بنحو الواجب املعلق. أما 
لو مل حيدث األمر بالصوم املنوي، كام لو نو يف آخر يوم من شعبان أن يصوم غدا من 
رمضان، فنام يف متام الليل، فإنه ال جيزي، إذ ال جمال لنية االمتثال مع عدم فعلية األمر 

املمتثل، ويف زمان األمر ال قابلية له للخطاب بسبب نومه.
وفيه: أن النية املذكورة ليسـت نيـة لالمتثال فعالً لتتوقف عىل فعلية األمر، بل 
نيـة لالمتثـال معلقاً عىل دخول الوقـت وحصول الفجر الذي هو حـال فعلية األمر. 
واالجتـزاء هبا ليـس بلحاظ حال حدوثها، بل بلحاظ اسـتمرارها وبقائها ارتكازاً أو 
حكـامً حال النهـار الذي هو حال االمتثـال لفعلية األمر وإن مل يكـن النائم قابالً ألن 
يوجه له. ومن الظاهر أنه ال يفرق يف حصول النية االرتكازية االسـتمرارية بني سـبق 

النية التفصيلية عىل األمر املعلق املدعى ولـحوقها له. ومن ثم ال خمرج عام سبق.

(١) سورة البقرة اآلية:١٨٥.



ويف الواجب غري املعني يمتد وقتها إىل الزوال(١)
(١) كـام هـو املعروف بـني األصحـاب، ويف املدارك أهنـم قد قطعـوا به، ويف 
اجلواهر أنه ال يعرف منهم قائل فيه بلزوم مقارنة النية ألول جزء من الصوم. نعم هو 

مقتىض إطالق كالم املحقق يف الرشايع.
وكيـف كان فالنصوص الدالة عىل مرشوعية نية الصـوم يف أثناء النهار كثرية، 
يأيت بعضها. إال أن الدليل عىل التحديد بالزوال ينحرص بحديث عامر السـاباطي عن 
أيب عبداهللاA: «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، ويريد أن يقضيها متى 
يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو باخليار إىل أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن 
كان نو الصوم فليصم، وإن كان نو اإلفطار فليفطر. سئل: فإن كان نو اإلفطار 

يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: ال...»(١).
وقد أورد عىل االسـتدالل به بعض مشـاخيناP بأنـه وإن عرب عنه باملوثق يف 
كالم غري واحد، إال أنه ضعيف، إذ مل يروه إال الشـيخP بسـنده عن عيل بن احلسن 
ابن فضال، ويف سنده إليه عيل بن حممد بن الزبري القريش، وهو مل يوثق، فهو الينهض 

باالستدالل.
أقول: عيل بن حممد بن الزبري القريش وإن مل ينص أحد عىل توثيقه، إال أنه من 
مشايخ اإلجازة، حتى قال الشيخ عنه: «رو عن عيل بن احلسن بن فضال مجيع كتبه، 
ورو أكثـر األصول». وقد اقترص الشـيخ يف روايته عـن ابن فضال كتبه الكثرية عىل 
الطريـق املشـتمل عليه، حيث رواهـا عن أمحدبن عبدون عن عيل بـن حممد بن الزبري 
املذكور عن احلسـن بن عيل بـن فضال، وأورد كثريا من روايـات ابن فضال بالطريق 
املذكـور، بنحو يظهر منـه العمل هبا واالعتامد عليها يف الفتو. ومن املعلوم من حال 

الشيخP أنه ال يعمل إال برواية الثقة.
ولعـل اهتاممه بالروايـة عن ابن الزبري لعلو طبقته، وقرص السـند الذي هو فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١٠.
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ألن ابن فضال من أصحاب اإلمامني اجلواد واهلاديH، فرواية الشيخ عنه بواسطة 
رجلـني مزيـة هيتم هبـا رجال احلديث، وإىل ذلك يشـري النجايش حيـث قال يف ترمجة 
أمحدبـن عبـدون املذكور: «وكان لقي أبا احلسـن عيل بن حممد القـريش املعروف بابن 

الزبري، وكان علواً يف الوقت».
ومـن الظاهـر أن االهتـامم بعلو الطبقـة وقرص السـند بنحو يقتـرص عليه فرع 
الوثاقـة، خصوصاً يف روايات األحكام التي عليها املعول يف العمل والفتو. وأما ما 
ذكره بعض مشـاخيناP من عدم الفرق بني رواية الرجل عن آخر رواية أو روايتني 
وبني روايته عنه أصال من األصول أو كتاباً من الكتب. فهو كام تر، للفرق الواضح 
بـني الروايـة والروايتني، وروايـة الكتب واألصول املشـهورة، ثم التعويـل عليها يف 

.العمل والفتو
ويؤيـد وثاقـة الرجل أن النجـايش رو عن ابن فضال كتبـه بالطريق املذكور 
وبطريـق آخر عـن ابن عقدة، وقال بعـد أن عدّ كتب ابن فضـال: «ورأيت مجاعة من 
شـيوخنا يذكرون أن الكتاب املنسوب إىل عيل بن احلسن بن فضال املعروف بأصفياء 
أمري املؤمنني عليه السـالم يقولون: أنه موضوع عليـه، ال أصل له. واهللا أعلم. قالوا: 
وهـذا الكتـاب ألصـق روايتـه إىل أيب العباس بن عقـدة وابن الزبري، ومل نـر أحدا ممن 
رو عن هذين الرجلني يقول: قرأته عىل الشـيخ، غري أنه يضاف إىل كل رجل منهام 
باإلجازة حسـب». إلشـعار كالمه هذا أو ظهوره يف مفروغية الشيوخ املذكورين عن 
وثاقـة الرجلـني، وعدم احتامل إلصـاق الكتاب بابن فضال من قبلهـام، وإنام العلة يف 
الروايـة عنهـام بطريق اإلجازة، ألهنا ليسـت يف الضبـط كالقراءة. ومن هنـا فالظاهر 

وثاقة عيل بن حممد بن الزبري، بل جاللته.
هذا وقد حاول بعض مشاخيناP يف مسألة مبطلية البقاء عىل حدث احليض 
للصوم تصحيح طريق الشيخ لكتب ابن فضال بوجه آخر مل يتضح لنا الوجه يف إمهاله هنا.
وحاصلـه: أنه إذا رو شـخصان كتابـاً واحداً أحدمها بطريـق معترب واآلخر 



بطريق ضعيف، وقد اشـرتكا يف شـيخ واحد، تعني اعتبار رواية ذي الطريق الضعيف 
لذلك الكتاب بعد رواية شيخه له بطريق معترب حدث به اآلخر.

وعـىل ذلـك فطريق الشـيخ لكتب ابـن فضـال وإن كان ضعيفـاً إال أن طريق 
النجايش هلا معترب، وحيث كان الشـيخ والنجايش يشرتكان يف شيخ واحد، وهو أمحد 
ابـن حممـد بن عبدون، وقـد رو الكتب املذكورة بالطريقني معـاً، تعني اعتبار رواية 

الشيخ لتلك الكتب.
لكن الكرب التي ذكرهاP وإن كانت متينة جداً، إال أهنا ال تنطبق يف املقام، 
ألن ابن عبدون إنام رو كتب ابن فضال بطريق واحد ذكره الشـيخ والنجايش، وهو 

املشتمل عىل عيل بن حممد بن الزبري املذكور، وليس له إليها طريق آخر.
وأمـا النجايش فهـو وإن رو الكتب املذكورة بطريق آخـر معترب، إال أنه غري 
مشـتمل عىل ابن عبدون حيث قال بعد ذكر الطريق األول: «وأخربنا حممد بن جعفر 

يف آخرين عن أمحد بن حممد بن سعيد عن عيل بن احلسن بكتبه».
نعم ال يبعد االكتفاء بذلك يف اعتبار احلديث، لظهور حال ابن عبدون يف أن ما 
رواه للشيخ من كتب ابن فضال هو عني ما رواه للنجايش، وظهور حال النجايش يف 
أن ما رواه له ابن عبدون منها هو عني ما وصل له بالطريق اآلخر املعترب، والزم ذلك 
اعتبار رواية الشيخ لكتب ابن فضال، ألهنا عني ما رواه النجايش بالطريق املعترب. وإن 

كان األمر أظهر من ذلك.
وباجلملة: ال ينبغي التأمل يف اعتبار سند احلديث املذكور.

عـىل أن الظاهر عمـل األصحاب(رضوان اهللا عليهم) يف املقـام به واعتامدهم 
عليه، إذ ليس يف نصوص املسألة ما يطابق فتواهم إثباتاً ونفياً ولساناً غريه. وكفى هبذا 
جابراً للحديث لو كان ضعيفاً يف نفسـه. بل هو يف احلقيقة كاشـف عن ثبوته عندهم، 
إمـا لوثاقة عيل بن حممد بن الزبري ـ كام سـبق ـ أو الشـتهار الكتـاب املأخوذ منه،وإنام 

يذكرالسند له ملحض إخراج احلديث عن اإلرسال.
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ثم إن بعض مشاخيناP قد استدل للتحديد بالزوال بصحيح هشام ابن سامل 
عـن أيب عبـداهللاA: «قلت له: الرجل يصبـح، وال ينوي الصوم، فـإذا تعاىل النهار 
حدث له رأي يف الصوم. فقال: إن هو نو الصوم قبل أن تزول الشـمس حسـب له 

.(١)«يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نو
بتقريب: أن مقتىض احلكم باحتسـاب اليوم بتاممه إذا نو الصوم قبل الزوال 
. كام أن احلكم باحتسـابه  كونه بمنزلة النية عند الفجر يف إجزائه عن صوم اليوم رشعاً
من حني النية إذا نواه بعد الزوال ال يتناسب مع إجزائه، إذ ال يكفي صوم بعض اليوم 
يف الصـوم الواجـب، فـال بد من محله عـىل النافلة، ويدل عىل أنه عمـل مرشوع يثاب 
 P عليـه وإن مل يكن صوما حقيقياً، وقد سـبقه إىل ذلـك يف اجلملة املحقق اهلمداين

يف مصباحه.
لكنـه كام تر تكلف يأباه ظاهر الصحيح، فإن صوم بعض اليوم غري مرشوع 
. وتنزيلـه عـىل التفصيل بني الوجهـني يف مقدار الثـواب من دون  ال فرضـاً وال نفـالً
أن يكـون صوماً مرشوعاً يقتيض عـدم اإلجزاء فيهام معاً، ومـع كونه صوماً مرشوعاً 
. وحيث تضمـن ـ ككثري من النصوص ـ إقـرار نية الصوم  يقتـيض اإلجـزاء فيهام معاً

تعني الثاين.
نظـري مـا يف صحيح عبد اهللا بن سـنان عن أيب عبـد اهللاA: «قال: من أصبح 
وهـو يريـد الصيام ثم بدا له اإلفطار فلـه أن يفطر ما بينه وبني نصف النهار، ثم يقيض 
ذلك اليوم، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم، فإنه حيسب له من الساعة 

التي نو فيها»(٢).
إال أن حيمل صحيح هشام عىل خصوص النافلة، مجعاً مع حديث عامر املتقدم. 
أو يدعى انرصاف الصحيحني معاً للنافلة، بسبب الرتكيز فيهام عىل الثواب، الذي هو 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٨.
(٢) التهذيب ج:٤ ص:١٨٧ باب: نية الصيام حديث:٧. أورد صدره يف وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٤ من 

أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٧. وذيله يف باب:٢ من األبواب املذكورة حديث:٣.



الداعـي املنظـور يف صـوم النافلة. وعـىل كال الوجهني ينحرص دليل املسـألة بحديث 
عامر. ومن ثم سبق منا أن اعتامد األصحاب عليه يف املقام.

وبـه خيرج عن إطـالق صحيح حممد بن قيس عـن أيب جعفرA: «قال: قال 
عيلA: إذا مل يفرض الرجل عىل نفسـه صياماً، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً 
أو يرشب رشاباً ومل يفطر فهو باخليار إن شـاء صام، وإن شـاء أفطر»(١)، ونحوه معترب 

اجلعفريات(٢). وقد يستفاد من غريمها.
نعم يف صحيح عبد الرمحن بن احلجاج: «سـألت أبا احلسـن موسـىA عن 
الرجـل يصبح ومل يطعم ومل يرشب ومل ينو صياماً، وكان عليه يوم من شـهر رمضان، 
ألـه أن يصوم ذلـك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعـم له أن يصومه، ويعتد به 

من شهر رمضان»(٣).
ويف مرسل البزنطي عن أيب عبداهللاA: «قلت له: الرجل يكون عليه القضاء 
مـن شـهر رمضـان، ويصبـح فال يـأكل إىل العـرص، أجيـوز أن جيعله قضاء من شـهر 

رمضان؟ قال: نعم»(٤).
ويف معتـرب اجلعفريـات عـن أمـري املؤمنـنيA: «أن رجالً مـن األنصار أتى 
النبي7 فصىل معه صالة العرص، ثم قام، فقال: يا رسول اهللا إين كنت اليوم يف ضيعة 
يل، وإين مل أطعـم شـيئاً، أفأصوم؟ قـال: نعم. قال: إن عيلَّ يوماً مـن رمضان أفأجعله 
مكانـه؟ قـال: نعم»(٥). وهو ـ كام تر ـ رصيح أو كالرصيح يف جواز نية قضاء شـهر 

رمضان بعد الزوال.
لكن بعض مشاخيناP منع من االستدالل باملرسل، بناء منه عىل عدم حجية 
مراسيل البزنطي وأرضابه ممن قيل إنه ال يروي إال عن ثقة، ومل يذكر حديث اجلعفريات، 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٥.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٦، ٩.
(٥) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٣.
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غفلـة، أو ملـا ذكـره يف غـري هـذا املورد مـن عدم حجيـة أحاديـث الكتـاب املذكور.
وأمـا صحيح عبد الرمحن فقد ادعى أنه مطلـق يتعني محله عىل ما قبل الزوال، 
مجعـاً مـع دليل التحديد بالزوال، لدخول ما بني الطلوعـني يف هنار الصوم، فيكون ما 

قبل الزوال أكثر النهار.
وفيـه: أنه ليس يف اللغة والعرف والرشع إال هنـار واحد، وهو عندهP يبدأ 
مـن طلوع الشـمس، والصوم عنده يبدأ مـن بعض الليل. بل حتى بناء عىل املشـهور 
املنصـور مـن أن مبدأ النهار طلوع الفجر فنصف النهار عرفاً هو الزوال الذي هو حد 
ميسـور التشـخيص. وعليه يبتني ماتقدم يف صحيح عبداهللا بن سنان. عىل أن صحيح 
عبـد الرمحـن مل يتضمن ذهـاب أكثر النهـار، بل عامتـه، وعامة الـيشء حقيقة مجيعه، 
وعرفاً ـ كام هو املراد يف املقام ـ ما يقابل القليل منه جداً الذي يكاد ال يعتد به، فهو يف 
احلقيقة إطالق جمازي شـايع عرفاً، وال إشـكال يف عدم صدقه بحصول الزوال. وما 
يف املختلف من احتامل إرادته جمازاً، بعيد جداً، بنحو ال يعول عليه يف مقام اجلمع بني 

. ومن هنا ال ينبغي التأمل يف منافاته للتحديد بالزوال. األدلة عرفاً
والسـيام مع اعتضاده بمرسل البزنطي الرصيح يف ذلك، والذي هو حجة عىل 
التحقيـق، كام يظهر مما ذكرناه يف مسـألة حتديد الكر من مباحـث املياه، وكذا بحديث 
اجلعفريات الذي هو حجة أيضاً، عىل ما ذكرناه يف املسألة الثانية واألربعني من مقدمة 

كتاب التجارة.
وعـىل ذلـك فمقتىض اجلمع العريف محل حديث عامر عـىل كراهة االجتزاء بنية 
الصوم بعد الزوال، ألنه أقل ثواباً، كام احتمله يف االستبصار ويأيت نظريه يف املستحب. 
ويناسبه صحيح هشام بن احلكم، وإطالق صحيح عبداهللا بن سنان املتقدمني. إال أن 
يوهـن بندرة القول بذلك، حيث مل ينسـب إال البن اجلنيـد، وظاهر االنتصار اإلمجاع 

عىل خالفه.
ولكـن يف بلوغ ذلك حداً تسـقط معه النصوص املتقدمة عن احلجية إشـكال. 



وإن تضيـق وقتـه(١)، فـإذا أصبـح ناوياً لإلفطـار، وبدا له قبـل الزوال أن 
يصـوم واجبـاً، فنو الصـوم، أجـزأه. وإن كان ذلـك بعد الـزوال مل جيز.

والسـيام مـع عدم تعرض بعضهم للمسـألة، ومع ظهور تبويب الـكايف يف اإلطالق، 
ومـع ما يف االسـتبصار من اجلمع بني النصوص بحمل حديـث عامر عىل الفضل، أو 
محل مرسـل البزنطي عىل جواز جتديد النية يف أول وقت العرص، وما يف التهذيب من 
االقتصار يف باب نية الصيام عىل النصوص املوسـعة ـ بام يف ذلك صحيح عبد الرمحن 
املتقـدم ـ مـن دون ذكر حديـث عامر، حيث يصعـب مع كل ذلك إحـراز اإلعراض 

املسقط للنصوص املذكورة عن احلجية.
بقي يف املقام يشء، وهو أن حديث عامر خمتص بقضاء شهر رمضان، والتعدي 
منـه جلميع أفـراد الواجب غري املعني يبتني عـىل فهم العموم منـه، وإلغاء خصوصية 
مـورده عرفاً، وهو ال خيلو عن إشـكال، ألن أمهية صوم شـهر رمضان تناسـب أمهية 
قضائـه تبعاً لـه، وذلك كاف يف احتامل خصوصيته يف اخلـروج عن إطالق ما دل عىل 
مرشوعيـة نيـة الصوم يف أثنـاء النهـار، كصحيح حممد بـن قيس ومعتـرب اجلعفريات 
املتقدمني. والسـيام مع امتيازه عن بقية أنواع الصوم الواجب املوسـع بحرمة اإلفطار 
فيـه بعـد الزوال، ووجوب الكفارة به، ومع إطـالق معترب صالـح بن عبد اهللا عن أيب 
إبراهيـمA: «قلت له: رجل جعل عليه الصيام شـهراً، فيصبح وهو ينوي الصوم، 
ثـم يبـدو لـه فيفطـر، ويصبح وهـو ال ينـوي الصـوم، فيبدو لـه فيصوم. فقـال: هذا

كله جائز»(١).
(١) هذا ال يتناسب مع ما سبق منهP من تعميم حكم الواجب املعني إىل ما 
إذا كان تعينه بالعارض. ويبدو من استداللهP أن عمله عىل األخري، حيث قال يف 
التعقيب عىل نصوص االجتزاء بالنية قبل الزوال يف الواجب غري املعني: «كام أن إطالقها 
يقتـيض عدم الفـرق بني تضيق الوقت وعدمه، فالتعني بضيـق الوقت بمنزلة عدمه».

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٤.
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والذي ينبغي أن يقال: إن املنسـاق من النصوص هو ما ال جيب املبادرة له، إما 
السـتحبابه أو لكونه موسـعاً، ألن ذلك هو املناسـب ملا تضمنته مـن التعبري بأنه أراد 
أن يصوم أو يبدو له أن يصوم، أو له أن يصوم، أو نحو ذلك مما ال يناسـب الوجوب 

املضيق ولو بالعرض.
نعم مقتىض إطالق حديث عامر الذي سبق أنه هو الدليل عىل التحديد بالزوال 
العموم ملا إذا تضيق الوقت، ألن السـؤال فيه عن وقت النية يف قضاء شـهر رمضان. 
فإذا تم إحلاق بقية أنواع الواجب املوسـع به تعني عمومه ملا إذا تضيق بالعرض مثله. 
وإال احتـاج االجتـزاء بتجديد النية فيه قبـل الزوال للدليل، فضال عـن االجتزاء فيه 

بتجديدها بعد الزوال.
أمـا بعـض مشـاخيناP فقد ذهـب إىل إحلاق املعـني بغري املعـني يف االجتزاء 
بتجديـد النيـة يف غري صورة تعمد عدم املبادرة بالنية مـن الفجر. لدعو: أنه مقتىض 
األولويـة القطعيـة، ألنه إذا أجزأ جتديد النية يف غـري املعني مع إمكان امتثاله بفرد آخر 
. واىل ذلك يرجع ما  كامـل، فإجزاؤه يف املعني الذي يتعذر امتثاله بفرد آخر أوىل قطعاً

ذكره املحقق اهلمداينP من استفادة حكم املضيق بالفحو، وتنقيح املناط.
نعم ال جيري ذلك يف صوم شهر رمضان، لعدم انقسامه إىل معني وغري معني، 
ليسـتفاد حكـم املعني من حكم غري املعني باألولويـة، بل هو معني ال غري، خارج عن 

موضوع النصوص السابقة.
وهو لو تم ال خيتص بام إذا تعني الصوم املوسع بالعرض ـ كتضيق الوقت ـ بل 
يعم ما إذا كان متعيناً باألصل، كالصوم املنذور يف وقت معني. غاية األمر أنه البد من 
انقسـام ماهية الصوم إىل قسـمني معني وغري معني مشـمول للنصوص السابقة، دون 

صوم شهر رمضان، الذي هو معني ال غري.
: بأن الزمه العموم ملا إذا تعمد عدم املبادرة بالنية من الفجر  لكنه يشـكل أوالً
يف املعـني، لعموم النصـوص يف غري املعني لذلك وما ذكـره املحقق اهلمداينP من 



انرصاف النصوص عنه وإن كان مسـلامً، بل هي قارصة عنه، كامسـبق، إال أنه ال ينفع 
مع فرض األولوية القطعية.

: بأن الالزم عدم اختصاص االسـتثناء بصوم شهر رمضان، بل جيري يف  وثانياً
كل ما ال ينقسـم إىل قسـمني، بل يكون معيناً ال غري، كصوم اليوم الالحق ملن نام عن 
صالة العشـاء، لو قيـل بوجوبه، وصوم ثالـث االعتكاف، فإن صـوم االعتكاف إما 
مسـتحب أو واجـب معني، وليس فيه واجـب غري معني. والسـيام وأن وجوبه ليس 
نفسـياً، بل هو رشطي، لتوقف صحة االعتكاف الواجب يف اليوم الثالث عليه، وهو 
خـارج عن موضـوع النصوص قطعاً، مـع أنهP رصح باالجتـزاء بتجديد النية يف 

أثناء النهار فيه بمقتىض األولوية املدعاة.
: بـأن تعني وجوب الصوم إنـام يقتيض األولوية يف اإلجـزاء بعد الفراغ  وثالثـاً
عـن عموم املالك املقتيض لإلجزاء لـحـال تعني الوجوب، بحيث يعلم بأن ما يرتتب 
عىل الصوم املنوي يف أثناء النهار من املالك مع عدم تعني وجوبه يرتتب عليه مع تعني 
وجوبه، إذ حينئذٍ يكون ترشيع الصوم الواجد للمالك املذكور مع تعذر االمتثال بالفرد 
األكمـل أوىل من ترشيعه واالكتفـاء به مع القدرة عىل االمتثال بالفرد األكمل. ولكن 

الشأن يف إحراز عموم املالك مع قصور النصوص املتقدمة عن الواجب املعني.
ولعـل األوىل أن يقـال: إذا دلت األدلة عىل االجتزاء بتجديـد النية يف نوع من 
أنـواع الصوم،كصـوم القضاء،وصوم النذر،وصـوم الكفارة،وغريهـا، فخصوصية 
التعيـني أو عدمـه ملغيـة عرفـاً يف ذلك، ألن االجتـزاء بتجديد النية من شـؤون ذات 
الصـوم وحقيقته ارتـكازاً، والتعيني وعدمه أمران خارجـان عن حقيقته. فالنصوص 
يف املقـام وإن اختصـت باملسـتحب والواجب غري املعني، كام سـبق، إال أنه يفهم منها 
عرفـاً العمـوم للواجب املعني إذا احتد نوعـاً مع غري املعني، أما إذا كان نوعاً برأسـه ـ 
كصوم شهر رمضان وغريه مما سبق ذكره ـ فال طريق إلحلاقه بغري املعني من نوع آخر. 

والسيام مع إطالق موثق عامر الوارد يف القضاء بنحو يشمل ما إذا تضيق، كامسبق.

وقت نية الصوم..................................................................................... ٣٣



٣٤......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

ويف املندوب يمتد وقتها إىل أن يبقى من النهار ما يمكن فيه جتديد النية(١).
هـذا ولـو تم إحلاق املعني بغري املعني فال يفرق يف املعـني بني كون عدم املبادرة 

لنيته عن عمد وكونه عن عذر من جهل أو نسيان أو نحومها.
ودعو: أن تعمد عدم املبادرة قد يكون مانعاً من صحة نية الصوم يف املعني، ملا 
. فيه من التمرد، فيصعب إلغاء خصوصيته عرفاً بعد فرض قصور النصوص عنه بدواً
مدفوعـة: بأنه بعد فهم عموم النصوص للمعني وسـعة وقـت النية فيه، فعدم 
املبادرة للنية ال يكون متردا، لتوقف التمرد والعصيان عىل فوت حمل النية، كام لعله ظاهر.
 (١) كـام رصح به مجاعة من القدماء، بـل يف االنتصار والغنية والرسائر دعو
اإلمجاع عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إىل إطالق صحيحي هشـام بن سـامل وحممد بن قيس 
ومعترب اجلعفريات املتقدمة، وإىل استفادته باألولوية من نصوص التوسع يف الواجب 
لـو بني عىل العمل هبا ـ موثق أيب بصري: «سـألت أبا عبداهللاA عن الصائم املتطوع 
تعـرض لـه احلاجة. قال: هـو باخليار ما بينه وبني العـرص، وإن مكث حتى العرص ثم 
بدا له أن يصوم وإن [فإن] مل يكن نو ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء اهللا»(١). 
وصحيح هشـام بن سـامل عنـهA: «قال: كان أمـري املؤمننيA يدخـل إىل أهله، 
فيقـول: عندكم يشء؟ وإال صمت، فإن كان عندهم يشء أتوه به، وإال صام»(٢)، بناء 
عىل محله عىل املسـتحب، لبعد أن يكون عليهA صوم واجب ال يبادر له، وعىل أن 
املـراد الدخول بعد صـالة الظهر، ألنه الوقـت املعهود لدخول الرجل لـداره لتناول 

الطعام بعد خروجه منها، وإال كان بحكم املطلق.
وعن مجاعة حتديده بالزوال كالواجب. ويف الرشايع أنه األشـهر، ويف املسالك 
أنـه املشـهور، ونسـبه يف املـدارك لألكثـر، ويشـهد لـه موثـق ابـن بكري: «سـألت أبا
عبـداهللاA عـن الرجل جينـب، ثم ينام حتـى يصبح، أيصـوم ذلك اليـوم تطوعاً؟ 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٧.



(مسـألة ٨): جيتزأ يف شـهر رمضـان كله بنية واحدة قبل الشـهر(١)
فقال: أليس هو باخليار ما بينه ونصف النهار»(١). ومرسـل دعائم اإلسالم عن اإلمام 
الصـادقA أنه قال: «من أصبح ال ينـوي الصوم، ثم بدا له أن يتطوع، فله ذلك ما 
مل تزل الشـمس. وكذلك إن أصبح صائامً متطوعاً فله أن يفطر ما مل تزل الشـمس»(٢). 
مضافاً إىل إطالق خرب ابن بكري عنهA: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو 
جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل، ومىض ما مىض من النهار. قال: يصوم إن شاء. 

وهو باخليار إىل نصف النهار»(٣).
ويتعني اجلمع بني الطائفتني باحلمل عىل اختالف مراتب الفضل. والسـيام مع 
عـدم ظهور املوثـق يف ترشيع التحديد بالزوال، بل يف اإلشـارة للتحديـد به املعهود، 
حيـث ال يبعد كون التحديـد املعهود هو التحديد بلحاظ الصوم التام، كام يناسـبه ما 
تقدم يف صحيح هشام بن سامل، ومع اشتامل املرسل عىل النهي عن اإلفطار بعد الزوال 

. املحمول عىل الفضل أيضاً
(١) كام رصح بذلك مجاعة، ونسـبه يف التذكرة ألصحابنا. وعن املنتهى نسـبته 
إىل األصحـاب من غري نقل خالف، ويف االنتصار واخلالف والغنية وحمكي املسـائل 

. الرسية دعو اإلمجاع عليه رصحياً
وقد يستدل عليه تارة: بأن صوم الشهر كله عبادة واحدة .

وأخر: بقيام السـرية عىل االجتزاء يف صوم شـهر رمضان بالبناء عىل صومه 
مـن أول الشـهر، واجلري عـىل ذلك يف مجيع األيـام، من دون تعمد نيـة كل منها عىل 
استقالله. بل ال إشكال ظاهراً يف اجتزائهم بالصوم ملن نام قبل املغرب واستمر نومه 

ملا بعد الفجر من اليوم الثاين.
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.

(٢) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.
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: بأن وحـدة اخلطاب بصوم الشـهر يف اآلية الرشيفة  لكـن يندفـع األول: أوالً
وغريهـا ال ينـايف انحالل الواجب وتعدده بعدد األيام، بـل هو من رضوريات الفقه، 
ولـذا يمكن التفكيك بني األيـام يف اإلفطار والصيام. بل األوىل دعو ذلك يف صوم 
الكفارة حيث جيب صوم جمموع أيامه بنحو االرتباطية، فال يصح صوم البعض وحده 

. كفارة، وإن صح ندباً
: بأن ذلك ـ لو تم ـ إنام يقتيض لزوم النية يف أول الشهر ـ بحيث ال جيتزأ  وثانياً
بصـوم بعض الشـهر بدوهناـ  ال اإلجتزاء هبا عن النية لـكل يوم، لوضوح أن النية كام 

تعترب يف أول العبادة تعترب يف أجزائها، وهي األيام يف املقام.
وهلـذا ونحـوه تردد يف الرشايـع والنافع والقواعـد. ومال يف املعتـرب واملدارك 
لوجـوب حتديد النية، وبه رصح يف التذكرة واملختلـف وجامع املقاصد وعن غريها، 

بل يف احلدائق أنه املشهور بني املتأخرين.
وأما الثاين فهو ال خيتص بصوم رمضان، بل جيري يف كل صوم مستمر، واجباً 
كان كصوم الكفارة املبني عىل التتابع يف األداء، أو مستحباً كصوم شعبان. فإن سريهتم 
االرتكازية يف اجلميع عىل هنج واحد. ومن ثم ال يتضح امتياز صوم شهر رمضان عن 

صوم غريه يف ذلك.
عىل أن املراد بذلك إن كان هو عدم لزوم استحضار النية يف كل ليلة. فهو مبني 
عـىل اعتبار االسـتحضار يف نية الصوم وغـريه من العبادات، كي يتجه اسـتثناء صوم 
رمضـان، والتحقيـق عدمه، واالكتفاء بتحقق الداعي واجلـري عليه ارتكازاً من دون 

فرق بني الصوم وغريه، فضالً عن أفراد الصوم وأنواعه.
وإن كان هـو عـدم اإلخالل بمثل النوم ونحوه لـو طلع الفجر حينه، فال يظن 
مـن أحد املنع منه يف بقية أنواع الصوم لو سـبقت النيـة. وإال فالفرق يف وجوب النية 
بـني حدوث الصوم وبقائه بال فارق، مع رضورة عدم إخالل مثل النوم هناراً يف مجيع 

أنواع الصوم.



ودعـو: أن مقتـىض األصـل قدح مثل النـوم مطلقاً، ملنافاته للنيـة املعتربة يف 
العبـادة، ويلـزم االقتصار يف اخلروج عنـه عىل املتيقن من اإلمجـاع أو الرضورة، وهو 
النـوم يف أثنـاء النهـار يف مجيع أنـواع الصوم، والنـوم يف أثناء الليل بعـد النية كذلك، 
والنوم يف متام الليل مع النية السـابقة يف أول الشـهر يف خصوص صوم رمضان دون 

غريه، للفرق بينهام باإلمجاع.
: بعدم ظهور إمجاع تعبدي يمكن اخلروج به عن مقتىض القاعدة  مدفوعة: أوالً
أو األصل وال سيام بعد ظهور اخلالف ممن سبق ، وبعد ترصيح املحقق يف املعترب بعدم 

العلم باإلمجاع املدعى. 
: بأن مقتىض اإلطالق واألصل عدم اعتبار النية رأساً، ولزومها هو الذي  وثانياً
حيتـاج إىل دليل، وقد دل الدليل عىل ذلك يف صوم شـهر رمضان بنحو يقتيض مقارنة 
النيـة ألول النهار، وهو الظاهـر يف غريه من أنواع الصوم ـ ولو لقاعدة اإلحلاق، التي 
يأيت الكالم فيها يف املفطر السـابع ـ كام تقدم يف املسـألة السابقة. وحينئذٍ البد من محل 
النية املذكورة ـ بضميمة ارتكازيات املترشعة وسـريهتم ـ عىل االجتزاء بالعزم السابق 
عـىل الصوم لليـوم الواحد أو األيام املتعـددة، وعدم قدح النوم ونحـوه إذا كان مبنياً 
عليهـا، ال عـىل اإلعراض عن الصـوم. فالالزم البناء عىل ذلك يف مجيـع أفراد الصوم 

وأنواعه بعد عدم وضوح املخرج عنه من إمجاع تعبدي أو غريه.
وأمـا ما تضمن اشـرتاط الصوم بتبييـت النية(١). فهو ـ مع ضعفـه كام تقدم يف 
أوائـل الـكالم يف املسـألة السـابقةـ  ال ينهض بتعيني كيفيـة النية، وال ينـايف االجتزاء 
بالنية االرتكازية التي ال ينافيها النوم. بل ال يمكن البناء عىل محله عىل خصوص النية 
التفصيلية التي ينافيها النوم. والسـيام وأن املتيقن منه صوم شـهر رمضان، ألنه أظهر 

أفراد الصوم، فاالجتزاء فيه بالنية االرتكازية املذكورة ملزم بحمل النبوي عليها.

(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١. 

٣٧ .......................................................... الكالم يف إجزاء نية واحدة يف شهر رمضان
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ويف غريه البد يف كل يوم من نية، يف ليلته إىل طلوع الفجر، أو إىل الزوال(١).
(مسـألة ٩): النايس واجلاهل يف شـهر رمضان إذا مل يسـتعمالً املفطر 
ومل يفسدا صومهام برياء ونحوه(٢) جيزهيام جتديد النية قبل الزوال(٣). من 

غري فرق بني نسيان احلكم ونسيان املوضوع وكذلك يف اجلهل.
(١) بـال خـالف أجـده فيه، بل يف الـدروس اإلمجـاع عليه. كـذا يف اجلواهر. 
ويظهـر احلـال فيه مما تقدم من عدم وضوح إمجاع تعبـدي ينهض بالفرق، وأن الالزم 
اعتبار اسـتمرار النية يف الكل، واالكتفاء فيها بالنية االرتكازية اإلمجالية، من دون أن 

ينافيها النوم ونحوه.
(٢) املفـروض يف حمـل الـكالم عـدم الصـوم، وهو ال يناسـب فـرض إبطاله 
بالريـاء ونحوه. إال أن يريـد من إبطال الصوم بالرياء إبطال اإلمسـاك به من دون نية 
الصوم. وحينئذٍ قد يوجه اإلشكال املذكور بانرصاف أدلة االجتزاء بالنية قبل الزوال 
أو قصورها عام إذا وقع اإلمسـاك بوجه حمـرم، ألنه إذا وقع بوجه مبعد امتنع التقرب 
بـه بعد ذلك. لكـن التقرب عند جتديد النية ال يكون به، ألنه أسـبق منها، بل بالقصد 

للصوم املقارن للتقرب.
(٣) فقد رصح مجاعة ممن ذهب إىل وجوب مقارنة النية للفجر بجواز جتديدها 
للجاهـل والنايس، ومل يعرف اخلـالف فيه، إال ما حكاه يف املختلف عن ابن أيب عقيل 

يف النايس، مع موافقته هلم يف اجلاهل.
وكيـف كان فبعد أن سـبق أن مقتىض القاعدة مقارنة النيـة للفجر، وأن ما دل 
عـىل االجتزاء بتجديدها يف أثناء النهار ال يشـمل الواجب املعني إذا كان نوعاً برأسـه 
بحيث ليس فيه غري معني، كصوم شـهر رمضان وغريه مما تقدم، فيقع الكالم يف وجه 
االجتزاء فيه بتجديد النية مع النسيان أو مطلق العذر. وقد يستدل عىل ذلك بوجوه..

األول: حديـث الرفـع املشـهور املتضمـن رفع مجلة مـن األمـور، منها اجلهل 



والنسيان(١).
وفيه: أنه إنام يقتيض رفع املؤاخذة واآلثار الرشعية املبتنية عىل حتميل مسؤولية 
اإلنسان لعمله، كاحلد، ونفوذ العقد، واإلقرار، دون مثل بطالن العمل الذي هو أمر 
واقعـي منتزع من عـدم مطابقته ملوضوع األثر، وما يرتتب عليـه من وجوب اإلعادة 
حتقيقـاً لالمتثـال، أو القضاء تداركاً للفائت، من دون أن يكون من سـنخ املؤاخذة أو 
حتميل اإلنسان مسؤولية عمله. ولذا جيبان مع االضطرار واإلكراه وإن كانا مرفوعني 
أيضـاً، كاجلهـل والنسـيان يف احلديث املذكـور. وقد ذكرنـا نظري ذلـك بتفصيل عند 

الكالم يف بيع الصبي واملكره من فصل رشوط املتعاقدين من كتاب البيع.
الثـاين: النصـوص الدالـة عـىل جتديـد نية الصـوم إذا دخل املسـافر بلـده قبل 
الزوال(٢). بل جعله يف املدارك مسـتفاداً من ذلك بالفحو واألولوية. وكأنه بلحاظ 

أن السفر يف بعض اليوم نقص يف الصوم زائد عىل النقص احلاصل من ترك النية.
: أن ذلـك يبتنـي عىل جتديد نية الصـوم تبعاً لتجـدد التكليف به من  وفيـه أوالً
دون أن يكون بعض الصوم الواجب فاقدا للنية، وما نحن فيه يبتني عىل جتديدها تبعاً 
لتجـدد تنجزه مع سـبق التكليف به من الفجر، بحيث يكـون بعض الصوم الواجب 

فاقداً للنية. ومحله عىل األول قياس مع الفارق.
: أن تلـك النصوص إنام دلت عىل وجوب الصـوم ومرشوعيته بدخول  وثانيـاً
البلد قبل الزوال، من دون حتديد لوقت النية، وأنه هل يشـرتط إيقاعها عند الدخول 
يف أول زمـان وجوب الصـوم، أو جيوز تأخريها ـ مطلقاً، أو مع العذر ـ إىل الزوال أو 

إىل آخر النهار، بل ذلك موكول إىل هذه املسألة، من دون دخل له بتلك املسألة.
الثالث: املرسـل يف بعض كتب أصحابنا، أقدمها فيام عثرنا عليه املعترب: «روي 
أن ليلـة الشـك أصبح الناس، فجاء إعرايب شـهد برؤية اهلالل، فأمـر النبي7 منادياً 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١١ باب:٥٦ من أبواب جهاد النفس.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

٣٩ ................................................................................. نايس النية وجاهلها
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ينادي: من مل يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك»(١). وعن املنتهى: «وإذا جاز مع العذر 
وهو اجلهل باهلالل جاز مع النسيان».

: أنـه ضعيـف باإلرسـال. والسـيام بعد عـدم العثور عليـه يف كتب  وفيـه أوالً
احلديـث للخاصـة والعامـة، وإنام ذكـره بعض الفقهـاء منا، كام ذكـره الرسخيس من 
العامـة. قـال: «ولنـا حديـث عكرمة عـن ابـن عبـاس (ريض اهللا عنهـام): أن الناس 
أصبحوا يوم الشك عىل عهد رسول اهللا7، فقدم إعرايب، وشهد برؤية اهلالل، فقال 
رسـول اهللا7: أتشـهد أن ال إله إال اهللا، وإين رسـول اهللا؟ فقال: نعم. فقال7: اهللا 
أكرب يكفي املسلمني أحدهم. فصام وأمر الناس بالصيام، وأمر منادياً، فناد: أال من 

كان أكل فال يأكلن بقية يومه، ومن مل يأكل فليصم»(٢). 
وذكر نحوه يف املباركفوري(٣).

لكن احلديث مل يرو هبذه التتمة يف كتب احلديث للعامة، وإنام اقترص يف بعضها 
عىل األمر بالصيام، ورصح يف بعضها باألمر بالصيام غداً، ويف آخر أن اإلعرايب شهد 
. قال الزيلعي بعد ذكر احلديث بالتتمة املتقدمة: «قلت حديث غريب، وذكره ابن  ليالً
اجلـوزي يف التحقيق. وقـال: إن هذا حديث ال يعرف، وإنام املعروف أنه شـهد عنده 
. وقـد رواه الدارقطني بلفظ  برؤيـة اهلـالل، فأمر أن ينـاد يف الناس أن تصوموا غداً

رصيح: أن إعرابياً ليلة شهر رمضان، فذكر احلديث...»(٤).
نعم ورد املضمون املذكور من طرق العامة يف صوم يوم عاشوراء. ففي حديث 
سـلمة بن األكـوع قال: «أمر النبي7 رجـالً من أسـلم أن أذن يف الناس أن من كان 
أكل فليصم بقية يومه، ومن مل يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشـوراء»(٥). ونحوه 

(١) املعترب ص:٢٩٩.
(٢) املبسوط للرسخيس ج:٣ ص:٦٢.

(٣) حتفة األحوذي ج:٣ ص:٣٥٤.
(٤) نصب الراية ج:٢ ص:٤٣٥.

(٥) صحيح البخاري ج:٢ ص:٧٠٥ 



غريه. وهو الذي ذكره الشيخ يف اخلالف وابن زهرة يف الغنية، مستدلني به عىل العامة، 
. بضميمة أن يوم عاشوراء كان واجباً

لكنـه ـ لو تم ـ ال جمـال للتعدي عن مورده، ألن تأخري النداء به إىل أثناء النهار 
البد أن يكون لعدم ترشيعه إال يف ذلك الوقت. والتوسع يف النية مع تأخر الترشيع ال 
يستلزم التوسع فيها مع سبق الترشيع وعدم املبادرة للنية للجهل باحلكم أو املوضوع 

أو نسياهنام.
هذا مع أنه ال جمال الستداللنا به إلثبات احلكم عندنا مع عدم ثبوته من طرقنا.
ودعو: انجبار ضعف احلديث األول الوارد يف يوم الشك بعمل األصحاب. 
. فإن ذلـك إنام يتجه يف احلديث الذي يرويه قدمـاء األصحاب بطرقهم،  ممنوعـة جداً
ويثبتونه يف كتب احلديث التي كانت تعرف فتاواهم منها. دون مثل هذا احلديث مما مل 

يذكر إال يف بعض كتب االستدالل خصوصاً مع ما عرفت من حاله.
وأما اإلشكال فيه باشتامله عىل االكتفاء بخرب الواحد املجهول يف اهلالل، وهو 

خمالف للنص والفتو. فقد يندفع باحتامل النسخ يف املقام.
: أنـه ال يتضمن التحديد بالـزوال. كام أنه خمتص بصوم شـهر رمضان،  وثانيـاً

دون بقية الصوم املعني، وباجلهل دون النسيان.
اللهم إال أن يعمم لبقية الصوم املعني باألولوية، وللنسيان بإلغاء اخلصوصية، 
وفهـم العمـوم لـكل عـذر عرفاً، كـام ربـام يرجع إليه مـا تقدم عـن املنتهـى. ويكون 
االسـتدالل به بلحاظ داللته عىل العفو عن اإلخالل بالنية يف اجلملة، ألنه قد تضمن 
قضيـة يف واقعـة ال إطالق هلـا، واملتيقـن منها قبل الـزوال، ويكون املرجـع فيام بعده 

القاعدة، املقتضية للبطالن كام تقدم. فتأمل. فالعمدة الوجه األول من اإلشكال.
ومن ثم قال سيدنا املصنفP: «فالعمدة إذاً اإلمجاع. وال يقدح فيه خالف 
العامين، حيث أحلق النايس بالعامد يف البطالن. لكثرة تفرده يف خمالفة األصحاب. مع 

عدم ثبوت خالفه يف املقام، كام قيل».

٤١ ................................................................................. نايس النية وجاهلها
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(مسـألة ١٠): إذا صام يوم الشك بنية شـعبان ندباً أو قضاءاً أو نذراً 
أجـزأ عن شـهر رمضـان إن كان(١) وإذا تبني أنه من رمضـان قبل الزوال
والذي ينبغي أن يقال: شـيوع االبتالء باملسـألة يف اجلهل بسـبب عدم وضوح 
اهلالل من الليل يناسب وضوح احلكم فيها بنحو يبعد معه خطأ األصحاب يف احلكم 
باإلجـزاء. غاية األمر أهنم قد اضطربوا يف توجيه حكم املسـألة، كام اضطربوا يف كثري 

من مباحث النية، وذلك ال يمنع من االطمئنان، بل القطع، بعدم خطئهم فيه.
غايـة األمر أن التحديـد بالزوال يفقد الدليل املعتد بـه. إال أنه مقتىض األصل 

املتقدم، بعد كون املتيقن من اإلجزاء ما قبله.
وأمـا النسـيان فعـدم شـيوع االبتـالء به مانـع من معرفـة حكمه من السـرية. 
والظاهر أن بناء املشـهور عىل اإلجزاء معه يبتني عىل إحلاقه باجلهل. وهو قد يتجه لو 
، لدعو إلغاء خصوصية اجلهل فيه عرفاً، وفهم العموم  كان الدليـل يف اجلهل لفظيـاً
منـه ملطلق العذر. أما حيث كان لبياً فإحلاقه باجلهل يتوقف عىل القطع بالعموم. وهو 

ال خيلو عن إشكال.
 ( ١) كام هو املعروف بينهم، ويف اجلواهر: «بال خالف أجده فيه، بل ربام ظهر 
من املصنف والفاضل نفيه بني املسـلمني. بل اإلمجاع بقسـميه عليه، بل املحكي منهام 

مستفيض حد االستفاضة إن مل يكن متواتراً، كالنصوص».
لكن النصوص الواردة يف صوم يوم الشـك وإجزائه عن صوم شـهر رمضان 

وإن كانت كثرية.
إال أن ما تضمن إجزاءه مع صومه بنية شـعبان ليسـت بتلك الكثرة. وعمدهتا 
موثـق سـامعة عن أيب عبداهللاA املتقدم يف املسـألة اخلامسـة، وفيه: «إنـام يصام يوم 
الشـك من شـعبان، وال يصومه من شـهر رمضان... وإنام ينوي من الليلة أنه يصوم 
من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اهللا، وبام قد وسع عىل عباده، 



أو بعده جدد النية(١)، 
.(٢) ولوال ذلك هللك الناس»(١). وخرب الزهري املتقدم هناك أيضاً

 ومـا أرسـله الصـدوق عن عبداهللا بن سـنان: «أنه سـأل أبا عبـداهللاA عن 
رجل صام شـعبان، فلام كان شـهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان، فبان أنه من 
شـعبان، ألنه وقع فيه الشـك. فقال: يعيد ذلك اليوم. وإن أضمر من شـعبان فبان أنه 

من رمضان فال يشء عليه»(٣).
هـذا وقـد تقـدم يف املسـألة اخلامسـة الـكالم يف إطـالق هـذه النصـوص أو 

. فراجع. اختصاصها بام إذا صامه تطوعاً
(١) كامهومقتـىض إطالق األمر بالتجديديف املعترب، والترصيح بعمومه ملا بعد 
الـزوال يف الـدروس. إذ ال جمال للبقاء عىل النية األوىل بعـد ظهور خطئها، فالبد من 
العـدول هبـا إىل ما علم. وما دل عىل صوم يوم الشـك من شـعبان خمتـص بام إذا بقي 

اليوم يوم الشك إىل الليل، دون ما إذا ظهر حاله.
كـام أن قولـهA يف موثق سـامعة املتقـدم: «وإنام ينـوي من الليلـة أنه يصوم 
من شـعبان، فإن كان من شـهر رمضان أجزأ عنه...» ظاهـر يف العفو عن النية األوىل 
وإجزائه عن شهر رمضان حني وقوعه، ومقتىض إطالقه عدم الفرق بني ظهور احلال 

قبل انقضاء اليوم وبعده. وهو مقتىض إطالق خرب الزهري ومرسل الصدوق.
بل إجزاؤه عن شـهر رمضان مع نيته بتاممه من شـعبان يقتيض إجزاءه عنه مع 
نية بعضه منه باألولوية العرفية. وأما ما سبق من اإلشكال أو املنع من جتديد النية قبل 
الـزوال أو بعـده فإنام هو مع عدم نية الصوم، ال مع نيته خطأ بنحو يعفى عنه، وجيزي 

عن النية املطلوبة.
ومنـه يظهـر ضعـف ما ذكره سـيدنا املصنـفP من قصـور النصوص عن 

(١) ، (٢)، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٤، ٨، ١٠. 

٤٣ .................................................................................... صوم يوم الشك
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وإن صامـه بنية رمضان بطـل(١) وإن صامه بنية األمر الواقعي املتوجه إليه
صـورة االنكشـاف يف األثنـاء، وأن إحلاقها إنـام كان باإلمجاع أو باألولويـة، واملتيقن 

منهام صورة التجديد.
وأضعـف منه مـا يف اجلواهر من عدم وجوب جتديد النيـة لإلطالق. ملا أرشنا 
إليه من أن موضوع اإلطالق يوم الشـك، وقد خرج اليوم بانكشاف احلال عن ذلك. 

مع أنه ال معنى للبقاء عىل النية األوىل بعد ظهور خطئها.
(١) كامرصح به غري واحد،ونسبه يف املدارك للمعظم،ويف اجلواهر أنه املشهور 
بني األصحاب. وقد يستدل له بأنه ترشيع حمرم، فيكون منهياً عنه، فيمتنع التقرب به، 
ويبطـل مع االلتفات لذلك. لكنه خمتص بـام إذا رجع إىل ترشيع ثبوت رمضان رشعاً 
ببعض الطرق غري الرشعية، كشـهادة النساء، أما إذا رجع إىل البناء عىل حتقق رمضان 

خارجاً من دون أن ينسب للشارع، فال يكون ترشيعاً، ليحرم.
فالعمـدة النصـوص املتقدمة وغريهـا مما تضمـن النهي عن صومه بنية شـهر 

رمضان، فإهنا ظاهرة يف عدم مرشوعية الصوم بالوجه املذكور، املستلزم لبطالنه.
ومثلهـا ما تضمن النهي عن صوم يوم الشـك، كمعتربة قتيبة األعشـى: «قال 
أبـو عبداهللاA: هنى رسـول اهللا7 عن صوم سـتة أيام: العيديـن، وأيام الترشيق، 
واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان»(١). حيث البد من محلها عىل صومه بنية شهر 

رمضان، مجعاً مع النصوص اآلمرة بصومه(٢)، بقرينة النصوص املفصلة.
مضافـاً إىل خصوص ما تضمن أن من صامه قضاه، كصحيح حممد بن مسـلم 
عـن أيب جعفـرA: «يف الرجل يصوم اليوم الذي يشـك فيه من رمضان، قال: عليه 
قضـاؤه وإن كان كذلك»(٣)، وصحيح هشـام بن سـامل عـن أيب عبداهللاA: «قال يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٢. 
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته. 

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١.



يوم الشـك: من صامه قضاه وإن كان كذلك...»(١) فإهنام إن كانا مطلقني تعني محلهام 
عـىل خصوص ما إذا صامه بنية رمضان بقرينة النصـوص املفصلة. وإن كانا خمتصني 
بصومـه عىل أنه من شـهر رمضان كانـا نصاً يف املطلوب. كام يناسـبه قولهA فيهام: 

«وإن كان كذلك»، لظهور اسم اإلشارة يف سبق فرض شهر رمضان.
بـل هو رصيح قوله يف ذيل الثاين: «يعني: من صامه عىل أنه من شـهر رمضان 
بغـري رؤية قضاه، وإن كان يوماً من شـهر رمضان، ألن السـنة جـاءت يف صيامه عىل 
أنه من شـعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء». نعم ال يبعد عدم كون ذلك من تتمة 

كالم اإلمامA، بل من بعض الرواة، أو من الشيخ.
هذا وقد يسـتدل لإلجزاء بموثق سـامعة: «سألته عن اليوم الذي يشك فيه من 
شهر رمضان ال يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه من شهر رمضان. 
قال: هو يوم وفق له. ال قضاء عليه»(٢)، وصحيح معاوية بن وهب: «قلت أليب عبداهللا

A: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك. فقال: هو 
يشء وفق له»(٣)، بناء عىل أن قوله: «من شهر رمضان» متعلق بقوله: «يصوم».

ويندفع بأن املوثق وإن روي كذلك يف التهذيبني املطبوعني حديثاً، إال أنه روي 
يف الكايف هكذا: «فصامه، فكان من شـهر رمضان»(٤)، وهو أنسـب باجلواب وبكالم 
الشـيخP يف التهذيبـني، حيـث سـاق املوثـق شـاهداً للتفصيل املشـهور. وبكالم 
 . صاحب الوسائل حيث حكى رواية الكايف عن الكليني والشيخ (قدس رسمها) معاً

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٥.
(٢) التهذيـب ج:٤ ص:١٨١ بـاب: فضـل صيام يوم الشـك واالحتياط لصيام شـهر رمضـان حديث:٤، 
االسـتبصار ج:٢ ص:٧٨ باب: صيام يوم الشـك حديث:٢. وقد أشار إليه حمقق كتاب وسائل الشيعة 

ج:٧ يف التعليق عىل احلديث السادس من باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته. 
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٦. 

(٤) الـكايف ج:٤ ص:٨١،٨٢ بـاب: اليوم الذي يشـك فيه من شـهر رمضان هو أو من شـعبان حديث:٢. 
وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٦. 

٤٥ .................................................................................... صوم يوم الشك
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 ـ إما الوجويب أو النديب ـ فالظاهر الصحة(١).
مضافاً إىل ما أشـتهر من أن الكايف أضبط. وال أقل من التعارض، املوجب للتسـاقط، 

املانع من االستدالل.
وأما الصحيح فكام يمكن أن يكون قوله فيه: «من شهر رمضان» متعلقاً بقوله: 
«يصوم» يمكن أن يكون متعلقاً بقوله: «يشك». بل لعل الثاين أظهر، ألنه أقرب. وال 
أقـل مـن لزوم محله عليه، مجعاً مع بقية النصوص. عىل أنه لو فرض ظهورمها يف ذلك 

فال جمال للخروج هبام عامسبق من النصوص الكثرية املعول عليها عند األصحاب.
ومنه يظهر ضعف ما يف اخلالف وعن العامين واإلسـكايف من إجزائه عن شهر 
رمضان لو صادفه، قال يف اخلالف: «دليلنا: ما قدمناه من إمجاع الفرقة وأخبارهم عىل 
أن من صام يوم الشـك أجزأه عن شـهر رمضان. ومل يفرقوا. ومن قال من أصحابنا: 
ال جيزيه، تعلق بقوله: أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، وهنينا أن نصومه 
مـن رمضـان، وهـذا صامه بنية رمضـان، فوجـب أن ال جيزيه، ألنه مرتكـب للنهي، 

وذلك يدل عىل فساد املنهي عنه». والتدافع يف كالمه ظاهر.
هذا وقد قال يف املبسوط: «وصوم يوم الشك إن صامه بنية شعبان، ثم بان أنه 
من رمضان فقد أجزأه عنه. وإن صامه بنية رمضان بخرب واحد أو بأمارة أجزأه أيضاً، 
ألنه يوم من رمضان، فأما مع عدم ذلك فإنه ال جيزيه، ألنه منهي عن صومه عىل هذا 
الوجـه...»، وما ذكره يف الصـورة الثانية إنام يتجه إذا أوجب خـرب الواحد أو األمارة 
العلـم بدخول رمضان. أما إذا بقي الشـك فهو داخل يف النهي عن صوم يوم الشـك 

بنية رمضان كالصورة الثالثة، إذ ال يثبت اهلالل رشعاً إال بالبينة.
(١) كام قد يستفاد ممن رصح باإلجزاء يف الصورة اآلتية. وهو مقتىض القاعدة، 
ملـا هـو التحقيق من عـدم اعتبار نية الوجه. مضافاً إىل اسـتفادته مـن إطالق مجلة من 
النصوص املتضمنة إجزاء صوم يوم الشـك عن رمضان إن صادفه من دون تنبيه فيها 

عىل لزوم نية صومه من شعبان.



بـل محلهـا عىل خصوص صورة صومه بالنية املذكـورة ال خيلو عن تكلف بعد 
كون املتعارف صومه برجاء كونه من شهر رمضان. والسيام صحيح الكاهيل: «سألت 
أبا عبداهللاA عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان. قال: ألن أصوم يوماً من شعبان 

أحب إيلَّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان»(١).
ومعتـرب سـامعة: «سـألت أبا عبـداهللاA عن رجل صـام أول يوم من شـهر 
رمضـان وهـو شـاك ال يدري أمن شـعبان أو من رمضـان. فقال: هو يـوم وفق له ال 

قضاء عليه»(٢).
وحديث بشري النبال عن أيب عبداهللاA: «سألته عن صوم يوم الشك. فقال: 
صمـه فـإن يك من شـعبان كان تطوعاً وإن يك من شـهر رمضان فيـوم وفقت له»(٣) 

وغريها.
وأما ما تضمن األمر بصومه عىل أنه من شعبان، والنهي عن صومه عىل أنه من 
شـهر رمضـان(٤)، واحلكم بالبطالن يف الثاين، وبالصحـة يف األول(٥). فهو إما حممول 
عـىل احلـرص اإلضايف يف مقابـل صومه عىل أنه من شـهر رمضان، أو قـارص عن حمل 
الـكالم، خلروجه عن كال الفرضني املذكورين فيـه، فريجع فيه للقاعدة التي عرفتها، 

والنصوص األخر املشار إليها. فالحظ.
هذا والظاهر عدم التنايف بني حمل الكالم وصومه عىل أنه من شـعبان، إذ املراد 
بمحل الكالم هو النظر للواقع، واملراد بصومه عىل أنه من شـعبان هو النظر للظاهر، 
ال أنـه من شـعبان واقعاً، ومـن الظاهر عدم التنـايف بينهام، بل رجـوع أحدمها لآلخر 

. ثبوتاً، وإمكان القصد هلام معاً
نعـم يمكن انفكاك حمل الكالم عن صومه عىل أنه من شـعبان ظاهراً، بإغفال 

مقتىض الظاهر، فالكالم إنام يكون يف خصوص هذا الفرض.

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١، ١١، ٣. 
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٤، ٨، ١٠. 

٤٧ .................................................................................... صوم يوم الشك
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وإن صامـه عىل أنه إن كان من شـعبان كان ندبـاً، وإن كان من رمضان كان 
وجوباً فللصحة وجه(١). واألحوط القضاء فيهام.

(١) كـام يف املبسـوط واخلـالف واملختلـف والـدروس وعـن ابـن أيب عقيـل 
وغريهم. ويظهر الوجه فيه مما تقدم يف الفرض السابق، فإهنام من باب واحد.

ويف النهايـة والرسائـر والرشايع والتذكرة واملدارك، وعن سـائر كتب الشـيخ 
وأكثر املتأخرين، أنه ال جيزي. وعباراهتم بني ما هو نص فيه وما يشمله بإطالقه.

وقد يستدل عليه تارة: بمبطلية الرتديد يف النية، وأخر: بظهور األمر بصومه 
من شعبان يف تعني ذلك وعدم إجزاء غريه. ويظهر اجلواب عنهام مماسبق.

نعم اسـتدل عليه بعض مشـاخيناP بأن مقتىض إطالق ما تضمن النهي عن 
، بل من البعيد محله عىل  صومه من رمضان العموم ملا إذا قصد رمضان رجاء واحتامالً

خصوص صورة نية أنه من رمضان بنحو اجلزم، لندرة حصول ذلك يف يوم الشك.
لكنـه كام تر بعيد عن لسـان النصـوص املذكورة. كام ال يناسـب النصوص 
األخـر التي تقدم االسـتدالل هبا للصحـة. وأما ما ذكره من ندرة نيـة أنه من رمضان 
جزمـاً يف يوم الشـك. فيندفع بأن من املمكن توهـم توقف اإلجزاء عىل اجلزم بأنه من 
، فال يكون االحتياط  رمضـان، للبناء عىل عدم إجـزاء الفريضة إال بنية امتثاهلا جزمـاً
إال بذلك، بل قال يف التذكرة: «وقال أمحد: إن كانت السامء مصحية كره صومه. وإن 
كانـت مغيمة وجب صومه، وحيكم بأنه من رمضـان. وهو مروي عن ابن عمر...». 

وحينئذٍ يمكن ورود هذه النصوص للردع عن ذلك.
بقـي يشء، وهـو أن املعـروف مـن مذهب األصحاب اسـتحباب صـوم يوم 
الشـك، وهو املدعـى عليه اإلمجاع رصحياً يف االنتصار واخلـالف والغنية، وظاهراً يف 

حمكي غريها.
والنصـوص بـه مسـتفيضة، تقدم بعضهـا. وهي مؤكـدة ملقتـىض القاعدة من 



اسـتحباب صومه رشعاً اسـتصحاباً لشـعبان، وحسـنه عقالً احتياطاً لشهر رمضان، 
ألنـه حيث كان يقـع عنه إذا صادفـه، كان مقتىض االحتياط له صومـه. وقد تقدم أن 
مـا تضمن النهي عن صومه حممول عىل صومه بنية شـهر رمضان، كام هو الظاهر من 

بعضها، وال أقل من كونه مقتىض نصوص التفصيل املتقدمة.
 :Aنعم قد ال يناسب ذلك صحيح عبد الكريم بن عمرو: «قلت أليب عبداهللا
إين جعلت عىل نفيس أن أصوم حتى يقوم القائم. فقال: [صم.و] ال تصم يف السـفر، 
وال يف العيديـن، وال يف أيـام الترشيق، وال اليوم الذي يشـك فيـه»(١). فإن النهي عن 
صومه تنفيذاً ملا جعله عىل نفسه ال يناسب مرشوعية صومه يف اجلملة ولو بنية شعبان.
لكـن ال جمال للخروج به عـن النصوص الكثرية املتقدمة. والسـيام ويف خربه 
اآلخـر: «حلفـت يف ما بيني وبني نفيس أن ال آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل 
حممد. فدخلت عىل أيب عبداهللاA. قال: فقلت له: رجل من شيعتكم جعل هللا عليه 
أن ال يأكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل حممد. قال: فصم إذا يا كرام. وال تصم 
...»(٢). وهو وإن كان  العيديـن، وال ثالثـة الترشيق، وال إذا كنت مسـافراً وال مريضاً

ضعيف السند، إال أنه موجب الحتامل التصحيف يف الصحيح.
ولـو غض النظر عن ذلك تعني محله عىل التقية، لوجود ذلك يف أقوال العامة. 
ويف حديث حممد بن حكيم: «سـألت أبا احلسـنA عن اليوم الذي يشك فيه، فإن 
النـاس يزعمـون أن من صامه بمنزلة من أفطر يف شـهر رمضان. فقال: كذبوا إن كان 
مـن شـهر رمضان فهو يـوم وفق [وفقوا] لـه. وإن كان من غريه فهـو بمنزلة ما مىض

من األيام»(٣).
ويف املختلـف: «وقال ابن اجلنيد: ال اسـتحب االبتداء بصيام يوم الشـك، إال 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٣.
(٢) الكايف:ج:١:ص:٥٣٤ باب ما جاء يف االثني عرش والنص عليهمA حديث:١٩.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٧.

٤٩ .................................................................................... صوم يوم الشك



٥٠......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

. وقـال املفيد يف الرسـالة الغرية:  إذا كان يف السـامء علـة متنـع مـن الرؤية، اسـتظهاراً
يكره صوم يوم الشـك إذا مل يكن هناك عارض، وتيقن أول الشـهر، وكان اجلو سليامً 
مـن العوارض وتفقد اهلـالل، ومل ير مع اجتهادهم يف الطلب. وال يكون هناك شـك 
. ويكره صومه حينئذ إال ملن كان صائامً قبل شعبان أو أياماً تقدمته من شعبان.  حينئذٍ

.«E بذلك جاءت اآلثار عن األئمة
وكأنه يشري بذلك إىل صحيح معمر بن خالد عن أيب احلسنA قال: «كنت 
جالسـاً عنده آخر يوم من شـعبان، ومل يكن هو صائم، فأتوه بامئدة. فقال: ادن. وكان 
َ؟ قلت: جاء عن  ذلـك بعد العرص. فقلـت: جعلت فداك صمت اليوم. فقـال يل: وملِ
أيب عبداهللاA يف اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له. قال: أليس تدرون؟ إنام 
كان ذلك إذا كان ال يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان، فصام الرجل فكان من 
شـهر رمضان، كان يوماً وفق له. فأما وليس علة وال شـبهة فال. فقلت: أفطر اآلن؟ 

فقال: ال...»(١).
ويف حديث الزهري عن اإلمام زين العابدينA: «وصوم يوم الشـك أمرنا 
به وهنينا عنه. أمرنا به إن نصومه من صيام شـعبان، وهنينا أن ينفرد الرجل بصيامه يف 
اليوم الذي يشـك فيه الناس. فقلت: جعلت فداك، فإن مل يكن صام من شـعبان شيئاً 
كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشـك أنه صائم من شـعبان، فإن كان من شهر رمضان 

أجزأ عنه...»(٢).
لكـن صحيـح معمر رصيح يف مرشوعية الصوم مع عـدم العلة، ولذا هناه عن 
اإلفطـار. غايته أنه ال يكون من صوم يوم الشـك املسـتحب بعنوانـه، والذي ورد أنه 
يـوم وفـق له، لعـدم الشـبهة. فهو راجـع إىل نفي املوضـوع. وحديث الزهـري ـ مع 
ضعفـهـ  ظاهـر بقرينـة تتمتـه يف النهي عـن إفراد صوم يوم الشـك عىل أنه من شـهر 

. فالحظ. رمضان، ال مطلقاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١٢، ٨.



وإذا أصبـح فيه ناوياً لإلفطار، فتبني أنه مـن رمضان قبل تناول املفطر، فإن 
 .(٢) د النية واجتزأ به(١)، وإن كان بعده أمسك وجوباً كان قبل الزوال جدّ

وعليه قضاؤه(٣).
(١) كام يظهر مما تقدم يف املسألة التاسعة.

(٢) كـام رصح بـه غري واحـد، بل يف اخلـالف وجامع املقاصـد اإلمجاع عليه، 
ويف التذكـرة أنـه مل خيالـف فيه إال عطاء، وكـذا أمحد يف رواية وقريـب منه عن املنتهى 
والذكـر. وكفـى هبذا اإلمجـاع يف مثل هذه املسـألة العملية الشـايعة االبتـالء دليالً 

خمرجاً عن مقتىض األصل. 
مضافـاً إىل النصوص الـواردة فيمن بطل صومه بتنـاول املفطر بعد الفجر من 
غـري مراعـاة(١)، أو مع خطـأ املخرب ببقـاء الليـل(٢)، أو مع ظن كـذب املخرب بدخول 
النهـار(٣). وفيمن نام جنباً حتى أصبح(٤)، أو تعمـد البقاء عىل اجلنابة(٥). وغري ذلك. 
 . حيـث يظهـر منها أن بطالن الصوم ووجوب قضائه ال يرفع وجوب اإلمسـاك تأدباً

ويؤيدها النبوي املرسل املتقدم يف حتديد وقت النية يف رمضان للجاهل والنايس.
هـذا والكالم يف وجوب الكفارة برتك اإلمسـاك يبتني عىل الكالم يف موضوع 
الكفـارة وأنـه مطلـق اسـتعامل املفطـر، أو اإلفطـار. ويأيت إن شـاء اهللا تعـاىل الكالم

فيه يف حمله.
(٣) لعـدم الدليـل عىل إجـزاء النية بعد الزوال، بل مقتـىض أدلة رشح الصوم 

عدم إجزائه، كام يظهر مما تقدم يف املسألة السابعة والتاسعة.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٤، ٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت االمساك.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت االمساك.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت االمساك.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت االمساك.
(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت االمساك.

٥١ .................................................................................... صوم يوم الشك



٥٢......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

(مسألة ١١): جتب استدامة النية إىل آخر النهار(١)، فإذا نو القطع 
 القطع فيام يأيت(٢)، أو تردد فيه، أو نو فعـالً أو تردد بطل. وكـذا إذا نو
(١) وبـه رصح غري واحد لكـون الصوم بتاممه أمراً قصدياً عبادياً، كاميظهر مما 
سـبق يف أوائل الكالم يف املسـالة السـابعة ، وال يتحقق ذلك فيه إال باستمرار النية يف 
متـام النهار. غاية األمر أنه تقدم االكتفاء باسـتمرار النيـة ارتكازاً بالنحو الذي ال خيل 
بـه الغفلة والنوم، وإنام خيل به العدول والـرتدد مع االلتفات. وهو املعرب عنه يف كالم 

غري واحد بالنية احلكمية.
لكـن يظهر من غري واحد الرتدد يف ذلك. ورصح يف املبسـوط واخلالف بعدم 
فسـاد الصوم بنيـة تركه أو نية فعل املفطـر يف أثناء النهار إذا سـبقت نية الصوم. وهو 

املحكي عن السيد املرتىضP مدعياً أنه مذهب مجيع الفقهاء.
وقد يقرب ذلك بقياس الصوم عىل الصالة، حيث ال تبطل بنية القطع أو القاطع 
ما مل يفعله. وبأن األصحاب مل يذكروا ذلك يف مبطالت الصوم. لكن مل يثبت يف ذلك 
إمجاع تعبدي ينهض باالستدالل، والسيام بعد ظهور اخلالف حتى من السيد املرتىض 
نفسـه يف أول األمـر، حيث اعرتف بأنه كان ير فسـاد الصوم بذلـك، ثم عدل عنه.

كـام ال جمال لقيـاس الصوم عىل الصـالة. لعدم هنوض القياس باالسـتدالل، 
وللفرق بأن النية غري مقومة للصالة، وإنام هي رشط فيها، واملتيقن رشطيتها ألجزائها، 
بحيـث ال جتـزي إذا وقعت ال عن نيـة، من دون دليل عىل اعتبار اسـتمرار النية فيها، 
أمـا الصـوم فهو متقـوم بالنية يف متـام النهار، وهي ال جتتمـع مع نية القطـع يف أثنائه.
ومن يظهر أن ذكر األصحاب العتبار النية يف الصوم يغني عن ذكر نية القطع 

يف مبطالته،فاليدل عدم ذكرهم هلا عىل عدم مبطليتها للصوم عندهم.
(٢) ألن نيتـه لذلـك ال جتتمـع مع نيته للصـوم املرشوع، وهـو الصوم يف متام 

النهار بنحو االرتباطية.



املفطـر مـع العلـم بمفطريته. وإذا تـردد للشـك يف صحة صومـه فالظاهر 
الصحـة(١)، هذا يف الواجب املعني، أما الواجب غري املعني فال يقدح يشء 

من ذلك فيه إذا رجع إىل نيته قبل الزوال(٢). 
(مسـألة ١٢): ال يصح العدول من صوم إىل صوم إذا فات وقت نية 

املعدول إليه(٣)،
(١) لرجوعـه للجـزم بالنية عـىل تقدير صحة الصوم، فـإذا فرض صحته فهو 

غري فاقد للنية.
(٢) إلطالق ما دل عىل االجتزاء بالنية املذكورة يف الصوم املذكور ملا إذا سبقت 
نيته ثم تردد فيه أو عدل عنه وما إذا مل تسبق، كصحيح احللبي عن أيب عبداهللاA يف 

حديث: «قلت له: رجل أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال:نعم»(١).
وحتى ما كان منرصفاً أو خمتصاً بام إذا مل تسبق نية الصوم املعدول عنها أو املرتدد 
بعدهـا، يفهـم منه العموم بضميمة إلغاء اخلصوصية عرفـاً، لكون املرتكز أن العدول 
والـرتدد إنـام يوجب إلغاء النية األوىل، فهي بحكم العدم، ال إهنا مانعة من الصوم مع 
بقاء وقته، الحتياج مانعيتها إىل عناية مغفول عنها. هذا وقد تقدم يف املسـألة السـابعة 
أن األمـر ال خيتـص بغري املعـني، بل يعم املعني بالعارض،بل حتـى املعني باألصل إذا 

كان من سنخه غري معني، كالصوم املنذور. فراجع.
(٣) أما بعد متامية صوم اليوم فألنه قد تعني ملا نوي له وصار امتثاال له مسقطاً 

ألمره،وتبدل احلال بالعدول حيتاج إىل دليل، وبدونه فاألصل عدمه.
وأما يف أثناء صوم اليوم، فألن انقالب ما وقع من أجزاء الصوم عىل طبق النية 
الالحقة أيضاً خمالف األصل. بل هو خالف ظاهر دليل حتديد وقت نية املعدول إليه، 
فمثـالً إذا نو صـوم الكفارة، وبعد الزوال أراد العـدول إىل صوم القضاء كان ذلك 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١.

٥٣ ........................................................................... العدول من صوم إىل آخر



٥٤......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

وإال صح(١)، عىل إشكال(٢).
خمالفاً لدليل حتديد نية صوم القضاء بالزوال.

(١) ألن العدول عام نواه أوالً موجب لفساده بتخلف النية، فهو كام لو مل ينوه، 
وحينئذٍ له جتديد النية للثاين مع بقاء وقتها.

(٢) الختصاص نصوص سـعة النية بام إذا مل ينو الصوم، فإحلاق صورة ما إذا 
نو صوماً آخر غري ما نواه أخرياً حيتاج إىل دليل.

اللهـم إال أن يدعـى فهمه من النصـوص املذكورة بإلغـاء خصوصية موردها 
. ولذا ال إشـكال ظاهراً يف جواز العـدول إذا مل يكن الصوم األول مرشوعاً، كام  عرفاً
إذا كان عليه قضاء شهر رمضان، فنو صوماً مستحباً عمداً أو غفلة، ثم عدل لصوم 
القضـاء قبل الزوال، مع أنه يشـرتك مع حمل الـكالم يف اخلروج عن مورد النصوص. 
ومـا ذلك إال لفهم العموم مـن النصوص، وأنه بعد بقاء وقـت النية للصوم املعدول 
إليـه ال متنـع منه نيـة الصوم املعدول عنـه، لبطالنه بالعدول وعدم ترتـب األثر عليه. 

فتأمل.



الفصل الثاين 
يف املفطرات 

وهي أمور..
، ولـو كانـا قليلني(٢)، األول والثـاين: األكل والـرشب(١) مطلقـاً

(١) قطعـاً، بـل هو من الرضوريات الفقهية والدينية. ويشـهد بـهـ  مضافاً إىل 
ذلك ـ الكتاب املجيد والسنة الرشيفة التي تزيد عىل التواتر بمراتب.

(٢) بال خالف ظاهر. إلطالق األدلة. والسيام ما تضمن وجوب اإلعادة عىل 
من متضمض فدخل املاء حلقه(١). وصحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سألته عن 
الصائـم هـل يصح له أن يصب يف أذنه الدهن؟ قـال: إذا مل يدخل حلقه فالبأس»(٢). 

لغلبة قلة ما يدخل يف احللق يف املوردين.
وقـد أضـاف إىل ذلك بعض مشـاخيناP مـا تضمن النهي عن مـصّ اخلاتم 
والنـواة، وذوق الطعـام ونحو ذلك من املوارد الكثرية التـي يظهر منها بوضوح عدم 

الفرق بني القليل والكثري.
لكن مل نعثر عىل النهي عن مص اخلاتم، بل رصح يف غري واحد من النصوص 

بجوازه(٣).

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

املفطرات / األكل والرشب......................................................................... ٥٥



٥٦......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

نعم ورد النهي عن مص النواة(١). إال أنه البد من محله عىل الكراهة، بعد عدم 
استلزامه دخول يشء منها مهام قلّ إىل اجلوف، وعدم ظهور القائل بمفطريته تعبداً ال 

من جهة صدق األكل عليه.
ومثلـه صحيح سـعيد األعرج: «سـألت أبـا عبداهللاA عـن الصائم أيذوق 
الـيشء وال يبلعه؟ قال: ال»(٢). والسـيام مع النصوص الكثـرية املرصحة بجواز ذوق 
الطعـام واملـرق(٣) ومضـغ الطعام للصبـي والطري(٤). حيـث البد مع ذلـك من محل 
الصحيـح عـىل الكراهة مطلقـاً، أو إذا وجد طعم ما يذوقـه يف حلقه لصحيح عيل بن 
جعفر عن أخيه موسـىA: «سـألته عن الصائم يذوق الطعام والرشاب جيد طعمه 
يف حلقـه. قـال: ال يفعل. قلـت: فإن فعل فام عليه؟ قـال: ال يشء عليه وال يعود»(٥). 

بعد صعوبة محل نصوص الرتخيص عىل إطالق الكراهة.
هذا مضافاً إىل خروج ذلك كله عن حمل الكالم، لعدم صدق األكل يف املوارد 

املذكورة حتى للقليل، فلو فرض مفطريتها فهي تعبدية ال بمالك األكل والرشب.
ودعو: أن االسـتدالل هبا ليس بلحاظ مضموهنا، بل بلحاظ ظهور السؤال 
فيها يف مفروغية السـائل عن مفطرية الطعام والرشاب القليل، وأن الوجه يف السـؤال 

عدم الوصول للجوف.
ممنوعة: إلمكان إبتناء السـؤال عىل احتامل مفطريتها يف قبال األكل والرشب، 

.(٦) كالسؤال عن شم الطيب، ولبس الثوب املبلول وغريها مما هو كثري جداً

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.
(٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥.

(٦) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ ، ٧، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك 
وغريها.



أو غري معتادين(١).
(١) أمـا عـدم االعتياد من حيثية نـوع املطعوم واملـرشوب، كالرتاب والنفط، 
فالعمـوم معه هو املعروف مـن مذهب األصحاب، املدعى عليـه اإلمجاع يف اخلالف 
والغنيـة والرسائـر وظاهـر التذكـرة وحمكـي املنتهـى. بـل يف النارصيـات واملختلف 
والتذكـرة اإلمجاع عليه من املسـلمني، عدا أيب طلحة واحلسـن بـن صالـح. ويقتضيه 

إطالق اآلية الرشيفة ونحوها مما تضمن عنوان األكل والرشب.
لكـن قال يف املختلف: «وقال السـيد املرتىض: األشـبه أنه ينقـض الصوم وال 
يبطله. واختاره ابن اجلنيد. ونقل السيد عن بعض أصحابنا أنه يوجب القضاء خاصة».
 Aوقد يسـتدل لعدم مفطريته بصحيح حممد بن مسـلم: «سمعت أبا جعفر
يقـول: ال يرض الصائم ما صنع إذا اجتنب ثالث [أربـع] خصال: الطعام والرشاب، 
والنساء، واالرمتاس يف املاء»(١). بتقريب أن الطعام والرشاب ملا كانا صفة مشبهة دالة 
عىل الثبوت فالبد يف صدقهام عىل املطعوم واملرشوب من كونه معداً لألكل والرشب، 

ليكون له نحو من الثبوت، ال جمرد وقوعهام عليه الذي هو حدث ال ثبوت له.
ويناسـبه موثـق مسـعدة بن صدقـة عن أيب عبـداهللاA عن آبائـهA: «أن 
A سـئل عن الذباب يدخل يف حلق الصائم. قال: ليس عليه قضاء، ألنه ليس  علياً
بطعام»(٢). وصحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «يف الصائم يكتحل. قال: ال 
 Aبـأس به. ليس بطعام وال رشاب»(٣). ومعترب ابن أيب يعفور: «سـألت أبا عبداهللا

عن الكحل للصائم، فقال: ال بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل»(٤).
وأمـا محـل الطعام يف هـذه النصوص عىل املصـدر، ألنه أحد معنييـه لغة ـ كام 

يظهر من لسان العرب والقاموس وغريمها ـ فيكون بمعنى األكل.
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.
(٣) ، (٤) وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب ما يمسـك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٦.

املفطرات / األكل والرشب......................................................................... ٥٧



٥٨......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

ففيـه: أنه لو تم كون ذلك أحد معنييه لغة إال أن الظاهر منه الشـايع اسـتعامله 
فيه عرفاً هو املطعوم، وهو املناسـب لسـوقه يف مسـاق الرشاب يف صحيحي حممد بن 
مسـلم، ولظهـور رجوع الضمري يف موثق سـامعة للذباب، املرصح به يف السـؤال، ال 
للدخول يف احللق املستفاد تبعاً منه. بل هو رصيح معترب ابن أيب يعفور، كام ال خيفى.

وفيـه: أن الطعـام عرفاً ليس كل مطعوم، بل مـا يقابل اإلدام، وهو الذي جيب 
دفعه يف الفدية والكفارة، وال يصدق عىل مثل البقل والفاكهة وامللح وغريها، وحيث 
ال إشـكال يف عـدم اختصاص املفطريـة به، تعني محل صحيح حممد بن مسـلم األول 
عىل إلغاء خصوصية الطعام والرشاب واإلشارة إىل مطلق املأكول واملرشوب اللذين 
يتقوم الصوم عرفاً برتكهام، وتضمنته اآلية الرشيفة وبقية النصوص، وحينئذ ال ينهض 

بتقييدها، وال باخلروج عن املعنى العريف للصوم.
كام أنه ال جمال للجمود عىل التعليل يف حديثي الكحل املتقدمني، رضورة عدم 
مفطريـة االكتحال بالطعام والرشاب، كالدقيق والعسـل وغريمهـا، فالبد من إرجاع 
التعليـل املذكور إىل التعليل بأن االكتحـال ليس أكالً للطعام، وال هو رشباً للرشاب، 
نظري قوله تعاىل: ﴿وال حيض عىل طعام املسـكني﴾(١). وقوله سبحانه: ﴿والحتاضون 

عىل طعام املسكني﴾(٢). حيث يراد هبا احلض عىل إطعام املسكني للطعام.
ومثلهـام يف ذلك موثق سـامعة، ألن الدخول يف احللق من غري اختيار ال يكون 
مفطـراً حتـى لو كان الداخـل طعاماَ، وذلك مناسـب حلمل التعليل فيـه عىل التعليل 

بعدم صدق األكل للطعام. وإن مل خيل عن تكلف.
هـذا ولـو مل يتم ما ذكرناه يف هذه النصوص فـال جمال للخروج هبا عن اإلمجاع 
املتقـدم، املطابق للمرتكزات املترشعية، حيث ال جمال للخطأ فيهام يف مثل هذا احلكم 
العميل الذي يشيع االبتالء به، لكثرة األمور التي يمكن التغذي هبا، ويرتفع هبا جهد 

(١) سورة احلاقة اآلية:٣٤. سورة املاعون اآلية:٣.
(٢) سورة الفجر اآلية:١٨.



الثالـث: اجلـامع(١) قبالً ودبـراً فاعالً ومفعـوالً به حيـاً وميتاً، حتى 
البهيمة عىل األحوط وجوباً،

اجلـوع والعطـش، من دون أن يتعارف أكلها ورشهبا، فلو مل يكن أكلها ورشهبا مبطال 
للصوم لظهر ذلك وشـاع، ومل خيـفَ عىل األصحاب واملترشعة، ولكثرَ السـؤال عن 
الفروع املناسبة لذلك، ألن تعارف األكل والرشب ذو مراتب، فقد خيفى حتديد املرتبة 
التي عليها مدار املنع، كام قد خيفى حال بعض الصغريات، بنحو حيتاج معه للسـؤال. 

كام لعله ظاهر.
نعـم حيث كان املقوم للصـوم عرفاً ورشعاً هو ترك األكل والرشب، فالبد يف 
املفطريـة من صـدق أحدمها، واليكفي جمرد االبتالع من دون ذلك. ومن ثم يشـكل 
اإلفطـار بمثل ابتالع املعادن الصلبة واحلـىص واخلرز الكبرية غري القابلة للتحلل، بل 
. ولعل ذلك  يكـون اجلـوف ظرفاً هلا ال غري، من دون أن يصدق األكل بابتالعها عرفاً
هو مراد السـيد املرتىضP حيث نسـب له يف الرسائر عدم مفطرية بلع ما ال يؤكل، 

كاحلىص وغريه.
وأمـا عدم االعتيـاد من حيثية طريق األكل والـرشب ـ كإدخال يشء للجوف 
من طريق األنف ـ فالظاهر عدم اخلالف يف العموم باإلضافة إليه، كام يظهر مما ذكروه 
من تقييد عدم املفطرية بإدخال الدواء يف األنف واألذن بام إذا مل يدخل اجلوف. ويأيت 

يف املفطر التاسع الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
(١) إمجاعاً، بل رضورة. ويشهد به الكتاب املجيد والسنة الرشيفة املتواترة.

نعم الظاهر أن املعيار عىل اجلنابة، كام يظهر من صحيح أيب سعيد القامط: «أنه 
سـئل أبو عبداهللاA عمن أجنب يف شـهر رمضان يف أول الليل، فنام حتى أصبح. 
قال: ال يشء عليه. وذلك أن جنابته كانت يف وقت حالل»(١). لظهوره يف قدح اجلنابة 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

٥٩ .................................................................................. املفطرات / اجلامع



٦٠......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

ولو شـك يف الدخول أو بلوغ مقدار احلشـفة مل يبطل صومه(١)، كام أنه ال 
يبطل إذا قصد التفخيذ مثالً فدخل يف أحد الفرجني(٢).

يف النهار، ألهنا يف وقت حرام.
وصحيـح يونـس يف حديـث قـال: «يف املسـافر يدخـل أهله وهـو جنب قبل 
الزوال، ومل يكن أكل، فعليه أن يتم صومه، وال قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته من 

احتالم»(١). حيث تدل عىل قادحية اجلنابة من غري االحتالم.
وخـرب عمر بـن يزيد: «قلـت أليب عبـداهللاA: ألي علة ال يفطـر االحتالم 
الصائـم، والنكاح يفطر الصائـم؟ قال: ألن النكاح فعله، واالحتـالم مفعول به»(٢). 
لظهـوره يف املفروغيـة عـن أن القـادح يف الصـوم هـو القدر املشـرتك بـني االحتالم 

والنكاح، وأن عدم مفطرية االحتالم خلروجه عن االختيار.
مضافاً إىل ما يأيت يف االستمناء، ويف تعمد البقاء عىل اجلنابة حتى يطلع الفجر. 
فـإن املناسـبات االرتكازيـة قاضية بأن املفطر هـو أمر واحد وهو القدر املشـرتك بني 
اجلـامع وإنـزال املني والبقاء عـىل اجلنابة، وهو تعمـد صريورة كون اإلنسـان جنباً يف 

النهار، وليست املفطرات أموراً ثالثة ال جامع بينها.
ويرتتـب عـىل ذلـك أن مفطريـة األمور املذكـورة يف املتـن تبتني عىل سـببيتها 
للجنابة، التي تقدم الكالم فيها عند الكالم يف أسـباب اجلنابة من كتاب الطهارة، فلو 
مل تكن سـبباً هلـا مل تكن مفطرة. وهو الظاهر من بعض نصوص تلك املسـألة املتقدمة 

هناك، فراجع.
(١) الستصحاب عدم حصول سبب اجلنابة، وعدم حصول املفطر.

(٢) ملـا يـأيت يف آخر هـذا الفصل من توقـف مفطرية املفطـرات املذكورة عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤.



الرابع: الكذب عىل اهللا أو عىل رسوله7(١)
القصد إليها وتعمد اإلتيان هبا.

(١) كـام يف املقنـع واهلدايـة ـ حاكيـاً لـه فيها عن والـده ـ واملقنعـة واالنتصار 
والنهايـة واملبسـوط واخلالف والغنيـة وعن غريها. ونسـبه يف اخلـالف لألكثر، ويف 

الدروس للمشهور. ويف االنتصار والغنية دعو اإلمجاع عليه.
ويقتضيه موثق سـامعة: «سـألته عن رجل كـذب يف رمضان. قـال: قد أفطر، 
وعليـه قضاؤه. فقلت: فام كذبته؟ قال: يكذب عىل اهللا وعىل رسـوله7ـ»(١). وموثق 
 Aإن الكذب عىل اهللا وعىل رسـوله وعىل األئمة» :Aأيب بصـري عن أيب عبـداهللا
يفطـر الصائم»(٢). وموثقه اآلخر: «سـمعت أبا عبداهللاA يقـول: إن الكذبة لتفطر 
الصائـم. قلت: وأينا ال يكـون ذلك منه؟ قال: ليس حيث ذهبـت، إنام ذلك الكذب 
عىل اهللا، وعىل رسـوله، وعىل األئمة (صلـوات اهللا عليه وعليهم»)(٣). وقريب منه أو 

عينه موثقه الثالث، إال أن فيه: «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم»(٤). 
وعن العامين واملرتىض يف اجلمل عدم اإلفطار به. وقد يظهر من الكليني حيث 
ذكـر موثـق أيب بصري يف بـاب آداب الصائم. وقـواه يف الرسائر والرشايـع واملختلف 
وغريها، ويف اجلواهر أنه إليه صار أكثر املتأخرين إن مل يكن مجيعهم. للحرص املستفاد من 
صحيح حممد بن مسلم املتقدم: «سمعت أبا جعفرA يقول: ال يرض الصائم ما صنع 
إذا اجتنب ثالث [أربع] خصال: الطعام والرشاب، والنساء، واالرمتاس يف املاء»(٥).

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤.
(٣) الكايف ج:٢ ص:٣٤٠ باب: الكذب حديث:٩. معاين األخبار:ص:١٦١.

(٤) الكايف ج:٤ ص:٨٩ باب: آداب الصائم حديث:١٠. التهذيب:ج:٤:ص:٢٠٣ باب ما يفسـد الصيام 
وخيـل برشائـط فرضـه وينقض الصيـام حديث:٢. راجع وسـائل الشـيعة:ج:٧:باب:٢ مـن أبواب ما 

يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢. جتد املوثقني معاً باختالف طرقهام وألسنتها. وغريها.
(٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

٦١ ................................................................ املفطرات / الكذب عىل اهللا ورسوله
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ولضعف النصوص سـنداً، لعدم اشـتامهلا عىل الصحيح، وداللة، الشتامهلا عىل نقض 
الوضوء، حيث يلزم ألجل ذلك محلها عىل نفي الكامل، كام ورد يف كثري من آداب الصوم.
لكـن احلرص ال يزيد عىل العمـوم القابل للتخصيص، الذي ثبت يف غري واحد 
من املباحات، كالبقاء عىل اجلنابة، واالحتقان باملايع، فضالً عن مثل الكذب املذكور، 

الذي هو من أعظم املحرمات.
كـام ال جمـال لضعف النصوص سـنداً بعد ما هـو التحقيق من عمـوم احلجية 

للموثق، وعدم اختصاصها بالصحيح، كام أوضحناه يف األصول.
وأمـا اشـتامهلا عىل نقض الوضـوء فعدم العمـل عليه، ومحله عـىل نفي الكامل 
ال يسـتلزم محـل اإلفطار عليه. لعـدم التعويل عىل قرينة السـياق يف مثل ذلك مما ثبت 

اخلروج عن الظاهر فيه بقرينة خارجية. والسيام بعد تعدد اجلملة واختالف املادة.
عىل أنه مل يرد ذلك إال يف موثق أيب بصري الثاين عىل إحد روايتيه، وغاية ذلك 
رفـع اليـد عنه الختـالف روايته، دون موثقـه األول، فضالً عن حديث سـامعة، غري 

املتضمنني للحكم بنقض الوضوء. 
نعم ال جمال لذلك فيام عن نوادر أمحد بن حممد بن عيسى عن أيب بصري عن أيب 
عبداهللاA: «قال: من كذب عىل اهللا وعىل رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه 
إذا تعمـد»(١). الحتـاد املادة واجلملـة والرواية فيه. فينحرص اجلـواب عنه بام تقدم من 
عدم التعويل يف ذلك عىل قرينة السياق. مضافا إىل ضعفه باإلرسال، إذ لو ثبت كتاب 
النوادر بالتواتر أو بطريق معترب إال أن أمحد بن حممد بن عيسى ال يروي عن أيب بصري 

بال واسطة.
ومـن هنا ال خمرج عن ظهور النصوص يف نقض الصوم حقيقة. والسـيام وأن 
القـدح يف كـامل الصوم ال خيتص بالكـذب املذكور، بل يعم ارتـكازاً مطلق الكذب، 
كسـائر املحرمات التـي ورد قدحها يف الصـوم، فتخصيص احلكـم بالكذب اخلاص 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٧.



مناسـب لكون املراد به املفطرية احلقيقية. وهو املناسـب لظهور مفروغية سـامعة عن 
عدم العموم حتى سأل عن تعيني الكذب املراد باحلديث. وكذا قول أيب بصري: «وأينا 
ال يكـون ذلك منـه؟!» لظهوره يف ضيقه من العموم بنحو ال يناسـب فهمه القدح يف 

الكامل ال غري. وعىل ذلك يتعني البناء عىل املفطرية احلقيقية.
هذا ويف موثق سـامعة اآلخر: «سـألته عن رجل كذب يف شهر رمضان. فقال: 
قد أفطر، وعليه قضائه، وهو صائم، يقيض صومه ووضوءه إذا تعمد»(١). وربام جيعل 
قوله فيه: «وهو صائم» قرينة عىل محل احلكم فيه باإلفطار والقضاء عىل نقض الكامل، 
وحينئذٍ يتعني حتكيمه عىل بقية النصوص، ومحلها ألجله عىل نفي الكامل. وهو الذي 

.Pجنح له سيدنا املصنف
: أن النظر يف جمموع احلديث يشـهد باضطـراب متنه، ملا فيه من مجع  وفيـه أوالً
اإلفطار والقضاء مع الصوم، ومن تكرار احلكم بالقضاء، واألمر بإعادة الوضوء من 
. وال يتضح توجيهه بنحو يقتيض محله عىل معنى  دون إشعار فيه بفرض كونه متوضئاً

ظاهر فيه عرفاً، ليكون حجة فيه.
: أن احلديـث وارد يف مطلـق الكـذب، ونقضه لكامل الصـوم من دون  وثانيـاً
أن يبطله ال يسـتلزم ذلك يف الكذب عىل اهللا ورسـوله واألئمة (صلوات اهللا عليهم) 
الذي هو حمل الكالم، ليتعني حتكيمه عىل بقية نصوص املسـألة. ومحله عىل خصوص 

. الكذب املذكور تكلف بعيد عن ظاهر اإلطالق جداً
نعم اسـتظهر بعض مشاخيناP احتاد موثق سامعة هذا مع موثقه األول، وأن 
االختالف بينهام نتيجة النقل باملعنى، الستبعاد تعدد السؤال واختالف اجلواب، تارة 
 Aبالزيادة الشـارحة للمراد من الكذب، مع وحدة املسـؤول باإلطـالق، وأخر

والسائل والراوي عنه، وهو عثامن بن عيسى.
لكن ال طريق إلحراز وحدة املسـؤول مع اإلضامر يف املوثقني، وكون سـامعة 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.
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أو عـىل أحـد األئمـةA(١) عىل األحـوط وجوبـاً، بل األحـوط وجوباً 
إحلـاق األنبياء واألوصياءG هبم(٢)، من غري فرق أن يكون يف أمر ديني 
. مع أنه لو تم ما ذكره فهو راجع إىل  من أصحاب اإلمامني الصادق والكاظمA معاً
حتريف الثاين بإسقاط تتمة احلديث املغرية للمعنى، زائداً عىل ماسبق من االضطراب 
فيـه، وذلك موجـب للريب فيـه بنحو يقرص عن احلجيـة، فال جمال للخـروج به عن 
ظهور األول يف املفطرية احلقيقية. فضالً عن ظهور بقية نصوص املسألة يف ذلك. ومن 

ثم ال خمرج عام سبق من البناء عىل املفطرية احلقيقية.
(١) كامذكره أكثر من سبق،بل مل أعثر عىل من اقترص عىل اهللا تعاىل ورسوله7 
عدا املرتىض يف االنتصار. ويظهر من كالم غري واحد سوق كالمه يف مساق كالم غريه. 
وكيف كان فهو املتعني بعد اشـتامل غري واحد مـن النصوص عليه، وال ينافيه 
عدم ذكره يف موثق سامعة، وما عن نوادر أمحد بن حممد بن عيسى املتقدمني. وال سيام 

. مع إمكان إرجاعه للكذب عىل النبي7 حقيقة أو تنزيالً
 A(٢) قـال يف اجلواهر: «فاألوىل إحلاق الزهـراء وباقي األنبياء واألوصياء

هبم، لرجوع الكذب عليهم إىل الكذب عىل اهللا».
لكنه غري ظاهر، بل ال يناسب جعل الكذب عىل النبي7 يف قبال الكذب عىل 

اهللا تعاىل يف النصوص والفتاو املتقدمة.
نعم يتجه ذلك لو قصد بنسبة الفتو ألحدهم نسبتها هللا تعاىل، بلحاظ رجوع 
حكمهمA حلكمه سـبحانه، من باب اإلخبار عن الالزم باإلخبار عن امللزوم. أما 
جمرد التالزم الواقعي بني حكمهمA وحكمه تعاىل فهو ال يكفي يف صدق الكذب 
عليـه جل شـأنه، من دون أن يسـاق الكالم لبيانـه واحلكاية عنه، الـذي هو املعيار يف 

صدق اإلخبار عن اليشء املوضوع للصدق والكذب فيه.
وأظهـر من ذلك الكذب يف غري األحكام الرشعية، كاإلخبار بأنه رضب فالناً 



أو دنيوي(١).
أو لعنـه أو فعـل كذا أو غري ذلك مما ال يتعلق بالترشيـع. فالبد يف العموم هلم يف ذلك 
إما من محل الرسـول واألئمة يف النصوص عىل اجلنس، أو فهم العموم منها بضميمة 

إلغاء اخلصوصية عرفاً، أو التعدي هلم بتنقيح املناط.
لكـن ال جمال لألول، لتوقف احلمل عىل اجلنس عىل عدم وجود معهود ذهني 
ينرصف إليه الكالم، كام يف املقام. والسيام مع عدم معهودية التعبري عن أوصياء األنبياء 
السابقني باألئمة، بل هو خيتص يف عرف أهل البيتA باألئمة منهم (صلوات اهللا 
عليهم)، وذلك يؤكد كون املراد بالرسـول هو نبي اإلسـالم7، وإال كان املناسـب 

.Aالتعبري بصيغة اجلمع، كام يف األئمة
واألخـريان يف غاية املنـع، إلمـكان خصوصيتهم صلـوات اهللا عليهم يف مثل 
هـذا احلكـم الترشيفي الثابت يف رشيعتنا الذين هم محلتها، دون من سـبقهم من محلة 
الرشايع السابقة. وال سيام مع قرب كوهنم صلوات اهللا عليهم أفضل ممن سبقهم، وإن 

عظم شأن أولئك.
(١) كـام عـن املنتهـى والتحرير لـو قيل باملفطريـة. ويقتضيـه اإلطالق. وعن 
كاشـف الغطاء االختصاص بنسبة األحكام الرشعية، دون األمور العادية والطبيعية. 

وكأنه لدعو االنرصاف لذلك. لكنه ممنوع.
نعم قد يدعى أن ظاهر تعدية الكذب هلم بـ(عىل) تضمنه حتميل يشء عليهم، 
إمـا باقتضائـه نحـواُ من النقـص فيهم، كنسـبة الذنـب أو خمالفة األوىل هلـم كذباً، أو 
بنقـل تعهدهـم بمضمون خربي أو إنشـائي، دون ما ال يتضمن ذلـك، كاإلخبار عن 
النبي7 بأنه ولد يف ليلة ممطرة، أو صيفاً، أو نحو ذلك، فضالً عام إذا تضمن مدحاً هلم

ورفعاً لشأهنم.
اللهـم إال أن يقـال: التعديـة بـ(عـىل) وإن تضمنـت معنـى التحميـل، إال أن 
التحميـل ليس بلحاظ األمر املكذوب، بـل بلحاظ نفس الكذب، ملا فيه من التضليل 
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وإذا قصد الصدق فكان كذباً فال بأس(١)، وإن قصد الكذب فكان صدقاً 
واإلهبـام والتعمية قـال تعاىل: ﴿ثم مل تكن فتنتهم إال أن قالـوا واهللا ما كنا مرشكني * 
انظر كيف كذبوا عىل أنفسـهم وضل عنهم ما كانوا يفرتون﴾(١). مع وضوح أن نفي 

الرشك عن أنفسهم ليس نقصاً عليها، بل هو تنزيه هلا.
ولذا ال إشـكال يف صدق الكذب عىل اهللا تعاىل عرفاً بنسـبة فعل ما مل يفعله له 
و إن مل يكـن فعلـه له نقصاً فيه جل شـأنه، كام لو قيل: أنـزل اهللا تعاىل هذا اليوم املطر، 
أو خلـق حيوانـا يميش عىل مخسـة أرجل أو نحـو ذلك. ومن ثم يشـكل التخصيص 

املذكور، بل هو خمالف لإلطالق.
نعـم املضمـون الواحد قد يتعلـق بأكثر من طرف واحـد، وال يكون خرباً عن 
ـ  إال بقصد بيان حاله من ذكر املضمون املذكور. مثالً  أحـد األطـرافـ  صدقاً أو كذباً
كـون الليلـة التي ولد فيها النبـي7 ممطرة قد يكون بيانه بداعـي بيان حال النبي7 
وأنـه قـد ولد حال املطـر، وقد يكون بيانـه بداعي بيان حال تلك الليلـة وأن املطر قد 
نزل فيها. وعىل األول يكون إخباراً عن النبي7، وعىل الثاين يكون إخباراً عن حال 

. الليلة دون النبي7، فال يكون كذباً عليه لو كان كذباً
كـام أن التشـابه بني النبي7 وجعفـر بن أيب طالبL مثالً يسـاق (تارة): 
لبيـان صورة جعفر (وأخر): لبيان صـورة النبي7 (وثالثة): لبيان النسـبة بينهام.
وعـىل األول يكون إخباراً عن جعفر الغـري، وعىل الثاين يكون إخبارا عن النبي7.

.واملعيـار يف حتديد ذلك ثبوتاً عىل قصد املتكلم،  وعـىل الثالث يكون إخباراً عنهام معاً
وإثباتاً عىل ظاهر الكالم وهيئته.

(١) ملـا يأيت من اعتبـار العمد يف مفطرية املفطرات املذكورة. بل اليبعد قصور 
إطـالق أدلة مفطرية الكـذب يف املقام عن ذلك، إما لتقوم الكذب بقصد بيان خالف 
الواقـع، أو النرصافه لذلك، ولـذا كان من صفات الذم ارتـكازاً، كاخليانة، ولو كان 

(١) سورة األنعام اآلية:٢٣ـ٢٤.



كان من قصد املفطر(١)، وقد تقدم البطالن به مع العلم بمفطريته.
املـراد بـه مطلق بيان خـالف الواقع ولو خطـأ مل يكن كذلك. ويتأكد ذلـك يف املقام. 
لسوق احلكم باملفطرية يف مساق التشديد يف التنفري وتأكيده. وهو يناسب قصوره عن 

صورة تعمد الصدق.
 (١) يعنـي: مـن دون أن يتحقـق، ويكـون إبطاله للصوم لإلخـالل بالنية، ال 
لفعـل املفطـر. لكن مـن القريب صدق املفطر بـه، وأن املراد بالكـذب يف املقام تعمد 
اإلخبـار عـىل خالف الواقـع، بل تعمد اإلخبار بـام مل يعلم ثبوته يف الواقع وإن شـك 
املخرب يف ذلك، ملا أرشنا إليه آنفاً من وروده مورد الذم والتنفري، املناسب إلرادة ذلك 
يف املقام، ولذا يصدق يف عرف املسلمني الكذب عىل اهللا ورسوله7 بذلك، وينسب 
، الذي كثرياً ما  فاعلـه للكذب عليهـام جزماً، ال مراعى بعـدم حتقق ما أخرب به واقعـاً

يتعذر اإلطالع عليه.
وبعبـارة أخـر: لـو تـم أن املعيـار يف الكذب لغة عـىل خمالفة الواقـع، إال أن 
املنرصف من أدلة التحريم ومن خصوص نصوص املقام هو اإلخبار من دون بصرية 
وال بينـة، وعليه جيري عرف املترشعة يف نسـبة الكذب للشـخص وترتيب آثاره، من 

. دون مراعاة منهم لعدم حصول ما أخرب به واقعاً
ولو غض النظر عن ذلك تعني ما سبق من سيدنا املصنفP من عدم حتقق 
املفطـر يف صورة ما إذا قصد الكذب وكان صدقاً يف الواقع، وإنام يبطل الصوم لقصد 

املفطر املستلزم لإلخالل بالنية ال غري.
هـذا  ولو أخرب بام يشـك يف ثبوته فال إشـكال يف حرمة اإلخبـار املذكور، وإنام 
اإلشـكال يف املفطرية به، وقد ذكرسـيدنا املصنفP أنه حيث يشك يف كونه كذباً، 
فيشـك يف مفطريته، واألصل الرباءة. قالP: «بل بناء عىل ما سيأيت من اختصاص 
املفطريـة بحال العمـد املتوقف عىل قصد الكذب ال يفطر بـه وإن كان خمالفاً للواقع. 

. فتأمل». وحينئذ ال جمال ألصل الرباءة، للعلم بعدم مفطريته واقعاً
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ومـا ذكـره من الرجوع ألصل الرباءة يبتني عىل مذهبـه من جريان الرباءة عند 
الدوران بني األقل واألكثر االرتباطيني يف الشبهة املوضوعية. لكن الظاهر أن املرجع 
فيها االشـتغال، للشـك يف مطابقة املأيت به للمطلوب الراجع للشـك يف االمتثال، كام 
أوضحناه يف األصول. نعم يمكن الرجوع السـتصحاب عدم حتقق الكذب من أجل 

. إحراز صحة الصوم ظاهراً
وأمـا ما ذكره أخرياً مـن توقف املفطرية عىل تعمد الكـذب، وهو غري حاصل 
يف املقام بسبب الشك فيه، فيعلم بعدم املفطرية. فقد دفعه بعض مشاخيناP بصدق 
التعمـد يف املقـام بعد تنجـز االحتامل بسـبب العلم اإلمجايل بصدق الكـذب، إما عىل 
اإلخبـار بالـيشء املشـكوك، أو اإلخبـار بنقيضه، فاإلقـدام عىل أحدمها مـع منجزية 
احتامله بالعلم املذكور كافٍ يف صدق العمد. وحينئذٍ إذا أخرب بأحد األمرين فإن كان 
كذبـاً يف الواقـع بطل صومه، لتعمد املفطـر، وإن مل يكن كذبـاً يف الواقع بطل صومه، 
لإلخالل بالنية، ألنه قد أقدم عىل تعمد الكذب عىل تقدير كون خربه كاذباً، وهو ينايف 

نية الصوم بالعزم عىل ترك املفطر.
: أن العلم اإلمجايل مغفول عنه غالباً، النرصاف ذهن املبتىل بالواقعة  وفيـه أوالً
إىل اخلرب الذي يتعلق غرضه به، دون اخلرب املناقض له، ليلتفت للعلم اإلمجايل بمفطرية 

أحدمها، وال يكون العلم اإلمجايل منجزاً إال مع فعليته.
: أن تنجز احتامل الكـذب أو املفطرية بالعلم اإلمجايل ال يكفي يف صدق  وثانيـاً
ـ  ال مقطوعاً بهـ  يف كل من الطرفني،  التعمـد للكـذب، وال للمفطر بعد كونه حمتمـالً

وإنام الصادق يف املقام هو تعمد انتهاك حرمة العلم اإلمجايل، ال غري.
فـإذا علـم املكلف مثال بنجاسـة أحـد الطعامني، فـأكل أحدمها، فهـو متعمد 
يف انتهـاك حرمـة العلم اإلمجايل املذكـور واإلقدام عىل خمالفة احتامل النجاسـة املنجز 

بسببه، ال متعمد ألكل النجس أو احلرام.
اللهم إال أن يقال: املناسبات االرتكازية قاضية بأن ذكر التعمد يف األدلة ليس 



(مسـألة ١): إذا تكلم بالكذب غـري موجه خطابه إىل أحد أو موجهاً 
.(١)له إىل من ال يفهم مل يبطل صومه عىل األقو

لكونـه رشطاً يف مفطريـة املفطرات املذكورة، بل لكون املفطريـة مرشوطة بعدم كون 
اإلقدام عن عذر، ومرجع ذلك إىل العفو عن اإلقدام عىل املفطر عن عذر من نسـيان 
أو جهـل بحصـول املفطر أو اعتقـاد بعدم مفطريته، وذلك يقـرص عن صورة اإلقدام 
عـىل املفطر مـع احتامل مفطريتـه احتامالً ال يكون معـذراً، كام يف املقـام، لفرض عدم 
إحـراز كـون اخلرب غري كاذب حتى مـع الغفلة عن العلم اإلمجـايل املذكور، فضالً عام 

إذا التفت إليه.
وعـىل ذلك يتعني البناء عىل بطـالن الصوم لإلخالل بالنيـة، ألن اإلقدام عىل 
حمتمـل املفطرية من دون إحراز لعدمها مناف لنية الصوم برتك مجيع املفطرات، وغاية 
ما يمكن هي نية الصوم بنحو االشـرتاط والتعليق عىل عدم كونه مفطراً، والزم ذلك 

. عدم صحة الصوم إال إذا مل يكن اخلرب يف الواقع كاذباً
هذا كله مع غض النظر عام سـبق منا مـن تقريب حتقق الكذب املفطر يف املقام 

. فالحظ. مطلقاً
(١) كـام يف اجلواهر. لدعـو اعتبار قصد اإلفهام . وكأنه لتوقف صدق اخلرب 
عـىل ذلك. لكن ذكر بعض مشـاخيناP أنـه مل يؤخذ يف النصوص عنـوان اخلرب،بل 
عنـوان الكذب،وهو حاصـل بعدم مطابقةالـكالم للواقع ولو مع عـدم صدق اخلرب 

عليه، لعدم توجيهه لشخص، ليكون خمرباً بمضمونه.
وفيه: أن املفطر ليس هو حتقق الكالم الكاذب، بل صدور الكذب من الصائم 
بحيث يصدق أنه قد كذب، ويف صدق ذلك من دون صدق اإلفهام بالكالم الكاذب 

واإلخبار به إشكال. وال أقل من انرصاف اإلطالقات عنه.
نعـم ال يبعد صـدق اخلرب والكذب بتوجيه اخلطاب ملن ال يفهم بقصد التفهيم 
. وأظهر من ذلك ما إذا وجه الكالم بداعي إفهام كل من يصله الكالم  ادعاءاً وختييالً

٦٩ ................................................................. املفطرات /الكذب عىل اهللا ورسوله
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اخلامس: رمس متام الرأس(١) يف املاء عىل األحوط وجوباً،
ويبلغـه وإن مل يواجـه به شـخص خـاص حني صـدوره، كـام يف البيانات املنشـورة، 

واحلديث املسجل الذي تعارف يف عصورنا.
(١) كـام يف املقنعـة واالنتصار والنهاية واملبسـوط واخلـالف والغنية واللمعة 
وعن غريها. ونسـبه يف اخلالف لألكثر، ويف الدروس للمشهور، وادعى يف االنتصار 

والغنية اإلمجاع عليه.
لصحيـح حممد بن مسـلم عن أيب جعفـرA: «قال: الصائم يسـتنقع يف املاء 
ويصـب عىل رأسـه، ويتـربد بالثوب، وينضـح باملروحـة، وينضح البوريـا حتته، وال 
يغمـس رأسـه يف املـاء»(١). وصحيـح حريز عـن أيب عبـداهللاA: «قـال: ال يرمتس 
الصائـم وال املحرم رأسـه يف املاء»(٢). وصحيح يعقوب بن شـعيب عنهA: «قال: 

ال يرمتس املحرم يف املاء وال الصائم»(٣).
وموثق حنان بن سـدير: «أنه سأل أبا عبداهللاA عن الصائم يستنقع يف املاء. 
قـال: ال بـأس، ولكـن ال ينغمس. واملرأة ال تسـتنقع يف املـاء، ألهنا حتملـه بقبلها»(٤) 
وغريهـا مـن النصوص الكثـرية الناهية عنـه، والظاهرة يف اإلرشـاد لقدحه يف صحة 

الصوم كام هو احلال يف سائر ما ورد يف بيان املاهيات املركبة.
 Aوأظهر منها يف ذلك صحيح حممد بن مسـلم املتقدم: «سـمعت أبا جعفر
يقـول: ال يرضّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثالث [أربع] خصال: الطعام، والرشاب، 
والنساء، واالرمتاس يف املاء»(٥). بل عدّ من املفطرات يف مرفوع اخلصال عن أيب عبداهللا: 
«قال: مخسـة أشـياء تفطر الصائم: األكل والرشب واجلامع واالرمتاس يف املاء...»(٦). 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢، ٨.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٦.
(٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٦) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٦.



وحكى الشـيخP يف املبسوط عن بعض أصحابنا عدم مفطريته. ويظهر منه 
يف االسـتبصار امليـل إليـه، بل هو رصحيـه يف التهذيب. وهو ظاهر املراسـم والرسائر 
والوسـائل أو رصحيهـا. وقـواه يف الرشايـع واملعترب والتذكـرة واملختلـف والروضة 
واملدارك، وحكي عن العامين واملرتىض ـ عدوالً منه عن قوله األول ـ وفخر املحققني 

وغريهم.
ويشـهد هلـم موثق إسـحاق بن عامر: «قلـت أليب عبـد اهللاA: رجل صائم 
ارمتس يف املاء متعمداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء، وال يعودن»(١).

وقد اختلفوا يف ذلك عىل قولني:
 األول: حرمـة االرمتـاس تكليفاً، من دون أن يكون خمـالً بالصوم. وهو الذي 

يظهر من االستبصار، وجر عليه املحقق ومن بعده. 
الثـاين: كون االرمتـاس مكروهاً للصائم خمالً بكامل الصوم، من دون أن يكون 
مبطالً له. وهو الذي رصح به يف التهذيب، ويظهر مما عن السيد املرتىض من أنه ينقض 

الصوم وال يبطله. 
وكأن األول يبتنـي عـىل اجلمـود عـىل ظاهر النهـي يف النصـوص املتقدمة، أو 
محلها عليه بقرينة موثق إسحاق. قال يف االستبصار: «ولست أعرف حديثاً يف إجياب 

القضاء والكفارة أو إجياب أحدمها عىل من ارمتس يف املاء».
لكن النهي وإن كان ظاهراً بدواً يف احلرمة التكليفية، إال أنه يف املاهيات املركبة 
يكون له ظهور ثانوي يف النهي الوضعي الراجع للفسـاد، كام سبق، وعليه جر أهل 
االستدالل يف سائر املوارد إال بقرينة خمرجة عنه. والسيام يف املقام بلحاظ عموم النهي 

. للصوم املستحب، ومن البعيد جداً ثبوت احلرمة التكليفية فيه، وإن كان ممكناً
وأما محل النهي عىل احلرمة التكليفية بقرينة موثق إسحاق. فيشكل بأن األقرب 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.
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اجلمـع بينهـام بحمل النهي عىل الكراهة، لبيان اإلخالل بكامل الصوم، كام جروا عليه 
يف بعـض مـا ورد احلكم بمفطريته، كالغيبة(١). فضالً عـام ورد النهي عنه حال الصوم 
مـن دون حكم بمفطريته، كإسـتنقاع املـرأة يف املاء(٢). وبلّ الثوب عىل اجلسـد(٣). بل 
جروا عليه يف غري الصوم، كالوضوء والصالة وغريمها. والسـيام مع سوق االرمتاس 

يف مساق استنقاع املرأة يف املاء يف موثق حنان املتقدم.
ومن ثم كان املتعني البناء عىل الكراهة. وقد يناسبه معترب عبد اهللا بن سنان عن 
أيب عبداهللاA: «قال: يكره للصائم أن يرمتس يف املاء»(٤). بل ساقه يف التهذيب دليالً 

عليها. وإن مل خيل عن إشكال. والعمدة ما سبق.
وأمـا ما ذكره مشـاخيناP مـع عدم تعقل معنـى الكراهـة الوضعية، ليمكن 
اجلمع هبا بني املوثق والنصوص السـابقة، وأن التعارض مستحكم بينه وبينها، وعليه 

يتعني ترجيح النصوص السابقة، للشهرة يف الرواية، أو ملخالفة العامة.
فيظهر ضعفه مما سـبق من شيوع اجلمع املذكور، فال تصل النوبة للمرجحات 
املنصوصة، وال موجب لسـقوط املوثق عن احلجية. والسـيام مع عمل من عرفت به 

وتعويلهم عليه يف اجلملة، وإن اختلفوا يف وجه اجلمع بينه وبني النصوص السابقة.
بقـي يشء، وهـو أن أكثر األصحـاب قد عرب باالرمتاس الظاهـر يف رمس متام 
البـدن، إال أن من القريب أن يكون املفطر عندهـم هو رمس الرأس وإن كان وحده، 

كام يظهر من بعضهم فهمه من كلامهتم.
وكيـف كان فهو املتعـني، ألن النصوص املتقدمة وغريهـا وإن تضمن بعضها 
التعبري باالرمتاس الظاهر يف رمس متام البدن، إال أن بعضها قد تضمن رمس الرأس. 
وكام يمكن بدوا تنزيل األوىل عىل الثانية، بحمل النهي عن االرمتاس عىل كونه عرضياً، 
بلحـاظ اسـتلزامه رمس الرأس، يمكن العكس، بحمـل النهي عن رمس الرأس عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:٥-٨-١٠.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسـائل الشـيعة ج:٧ بـاب:٣ من أبواب ما يمسـك عنه الصائم حديـث:٦، ٣-٤-٥، ٧.



من دون فرق بني الدفعة والتدريج(١)،
كونـه عرضياً، من أجل جتنب رمس متام البدن، لغلبة كون ارمتاس البدن تدرجيياً يبدأ 

من األسفل إىل األعىل فيكون رمس الرأس متمامً لرمس البدن أمجع.
. والسيام مع شيوع  إال أن األول أقرب عرفاً، لظهور خصوصية الرأس ارتكازاً
رمـس الرأس وحده، ومع سـوق الصائـم مع املحرم يف احلكـم املذكور يف صحيحي 

شعيب وحريز املتقدمني وغريمها، مع وضوح خصوصية الرأس يف اإلحرام.
وهذا هو العمدة يف املقام، ال ما ذكره سـيدنا املصنفP من عدم التنايف بني 

. الطائفتني، إلمكان كون كل منهام مفطراً
إذ فيه: أن مقتىض صحيح حممد بن مسـلم الثاين املتقدم انحصار املفطر برمس 
متـام البدن، وهو ينايف يف مفطرية رمس الرأس وحـده لوال اجلمع بالنحو املتقدم. كام 
أنـه إذا كان رمـس الـرأس وحده مفطراً مل يكـن لرمس بقية البدن دخـل يف املفطرية، 
ويتعـني رجوع مفطرية االرمتاس عرفـاً ملفطرية رمس الرأس وحده. ومن ذلك يظهر 
ضعـف ما عن الدروس من الرتدد يف كفاية رمس الرأس وحده، فضالً عام عن ظاهر 

املييس من منعه.
هذا والظاهر أن املراد بالرأس ما فوق الرقبة، وإحلاق الرقبة بالرأس يف الغسل 
ـ لـو تم ـ ال يقتيض إحلاقها بـه يف املقام. ويف املدارك: «وال يبعد تعلق التحريم بغمس 
املنافـذ كلها دفعـة وإن كانت منابت الشـعر خارجة من املاء». وكأنـه يبتني عىل كون 
النهـي عـن رمس الرأس مـن أجل رمس املنابـت. وهو خروج عـن الظاهر من دون 

قرينة. نعم ال إشكال يف صدقه مع خروج الشعر وحده، دون منابته.
(١) كـام يف اجلواهر، بـل لعله ال خالف فيه، وأن مراد مـن اعترب الدفعة لزوم 
صـريورة جمموع الرأس يف املاء، وعدم االكتفاء برمس أجزائه عىل التعاقب، كام يأيت. 
نعـم هو ال يناسـب ما يف املسـالك واملـدارك من اعتبـار الدفعة العرفيـة. وكيف كان 
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وال يقـدح رمـس أجزائه عىل التعاقب وان اسـتغرقه(١)، وكـذا إذا ارمتس 
وقد لبس ما يمنع وصول املاء إىل البدن كام يصنعه الغواصون(٢). 

(مسألة ٢): يف إحلاق املضاف باملاء إشكال(٣).
(مسـألة ٣): إذا ارمتس عمداً ناوياً لالغتسـال بأول مسمى االرمتاس 

فإن كان الصوم واجباً معيناً بطل غسله(٤)
فيقتضيه إطالق النصوص املتقدمة.

(١) لعـدم صـدق رمـس الـرأس بذلك. ومـا يف املـدارك من احتـامل صدقه 
ضعيف، بل غريب.

(٢) النرصاف النصوص املتقدمة عنه، وخصه بعض مشـاخيناP باحلاجب 
املنفصـل عـن البرشة،أما املتصل هبا ـ كالنايلون املتعـارف يف زماننا ـ فهو ال يمنع من 
صدق الرمس. لكن صدقه عرفاً ال ينايف انرصاف النصوص عنه يف املقام، خصوصاً ما 
تضمن مقابلته باالستنقاع يف املاء، بل اليبعد انرصافها عام إذا لطخت البرشة بام يمنع 
من وصول املاء إليها. وإن كان االنرصاف يف املوارد الثالثة خمتلفاً يف مرتبة الوضوح.

(٣) كأنه الختصاص النصوص باملاء الذي هو حقيقة يف املطلق. وما يف موثق 
حنـان وغـريه من إطالق النهي عـن الغمس والرمس يراد به الرمـس يف املاء، ملقابلته 

باالستنقاع فيه، وللتقييد به يف بقية النصوص.
لكـن فهم عدم اخلصوصية قريب جداً، والسـيام مع ذكره يف سـياق اسـتنقاع 

املرأة يف املاء يف موثق حنان املتقدم مع تعليل النهي عنه بأهنا حتمله بقبلها.
بل عمم يف املسـالك احلكم لكل مائع. إال أن املتيقن من ذلك ما كان مثل املاء 
. ولعله إليه يرجع ما يف اجلواهر وعن كشف الغطاء من  يف اللطافة دون ما كان غليظاً

االقتصار عىل املاء املضاف.
(٤) بنـاء عىل مفطرية االرمتاس. حلرمة االرمتاس حينئذٍ يف فرض كون الصوم 



وصومـه(١)، وإن كان مسـتحباً أو واجباً موسـعاً بطـل صومه (٢) وصح 
غسله(٣)، وإن كان ناسياً صح صومه وغسله يف الصورتني(٤).

(٥) السادس: إيصال الغبار الغليظ إىل جوفه عمداً
واجبـاً معينـاً، فيمتنـع التقرب به ويبطل الغسـل الذي ينو به. وكـذا احلال بناء عىل 

حرمة االرمتاس تكليفاً من دون أن يكون مفطراً، كام هو ظاهر.
(١) بناء عىل مفطرية االرمتاس.

. (٢) بناء عىل مفطرية االرمتاس أيضاً
. نعم بناء عىل حرمته تكليفاً من دون أن يبطل  (٣) لعدم حرمة االرمتاس حينئذٍ
به الصوم، وعموم احلرمة للصوم املوسـع واملستحب، يتعني بطالن الغسل أيضاً، كام 

هو ظاهر.
(٤) ومهـا مـا إذا كان الصوم واجباً معيناً، وما إذا مل يكن كذلك. لعدم مفطرية 

. وإمكان التقرب بالغسل. االرمتاس حينئذٍ
(٥) كـام رصح بـه غري واحد، ويف اجلواهر: «وفاقاً للمشـهور، بـل مل أجد فيه 
خالفـاً بـني القائلني بعمـوم املفطر للمعتاد وغـريه، إال من املصنـف يف املعترب، فرتدد 
فيه... بل ظاهر الغنية والتنقيح ورصيح الرسائر وحمكي هنج احلق اإلمجاع عليه». كام 

. ادعى اإلمجاع عليه يف التذكرة أيضاً
وقـد يسـتدل عليه بقاعـدة املنع من كل مـا يصل إىل اجلـوف. لكنها خمتصة بام 
يكـون له وجود متميز، دون مثل الغبـار مما يتعارف وجوده يف اجلوّ مع اهلواء، بحيث 

. يكون تابعاً له غري متميز بالوجود عرفاً
فالعمـدة يف املقـام مضمـر سـليامن بن حفـص املروزي: «سـمعته يقـول: إذا 
متضمض الصائم يف شهر رمضان، أو استنشق متعمداً، أو شم رائحة غليظة، أو كنس 
ر مثل  بيتـاً فدخـل يف أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شـهرين متتابعني، فـإن ذلك مفطّ

املفطرات /الغبار الغليظ............................................................................ ٧٥
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األكل والرشب والنكاح»(١).
وال يقـدح إضـامره بعـد إيـداع األصحـاب لـه يف كتبهـم املعـدة ألحاديـث 
األئمةA. وال عدم النص عىل وثاقة سـليامن بن حفص، بعد كونه من رجال كامل 
الزيـارات. وال روايته يف إحد نسـختي الوسـائل عن سـليامن بن جعفـر، بعد كون 
املوجود يف التهذيبني روايته عن سليامن بن حفص. والسيام وأن الراوي عنه حممد بن 
. بل لعله ال وجود لسليامن بن جعفر املروزي  عيسى الذي يروي عن ابن حفص كثرياً

به بعض مشاخيناP يف معجمه. وأنه تصحيف عن ابن حفص، كام قرّ
نعـم يف موثـق عمرو بن سـعيد عن الرضاA: «سـألته عـن الصائم يتدخن 
بعـود أو بغـري ذلـك فتدخـل الدخنة يف حلقـه. فقال: جائـز ال بأس به. وسـألته عن 

الصائم يدخل الغبار يف حلقه. فقال: ال بأس»(٢)، وربام جيمع بينهام بوجهني:
األول: محـل املضمـر عىل الغليـظ، بقرينة الكنـس، فيكون شـاهداً عىل تنزيل 

املوثق عىل غري الغليظ.
وفيـه: أن الكنـس ال يسـتلزم غلظ الغبـار، وفرض دخول الغبـار يف احللق يف 
املوثق مستلزم عرفاً لإلحساس به، وهو وإن مل يستلزم الغلظ، إال أن الغليظ هو أظهر 

أفراد ذلك، فإخراجه حيتاج إىل عناية بعيدة عن مقام اجلمع العريف.
الثـاين: محـل املضمر عىل صـورة التعمد إمـا للترصيح بالتعمـد يف صدره، أو 
لفرض الكنس الذي هو وسيلة اختيارية إلدخال الغبار يف احللق، أو للحكم بوجوب 
الكفـارة التي هي من شـؤون العمد، أو للتشـبيه فيه باألكل والـرشب والنكاح التي 
ختتص مفطريتها بالعمد. وحينئذٍ جيمع بينها وبني املوثق بحمل املوثق عىل صورة عدم 

التعمد. وبذلك يرتفع التنايف بينهام. 
وفيـه: أن عدم تنبيه السـائل خلصوصية عدم التعمـد موجب لظهور كالمه يف 
السؤال عن مفطريته ذاتاً،كسائر املفطرات، وقوة ظهور اجلواب يف نفي مفطريته كذلك، 
(١) ، (٢) وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٢٢ من أبواب ما يمسـك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٢.



فحملـه عىل عدم التعمد، ليكـون عدم مفطريته ثانوياً، بعيد عـن مقام اجلمع العريف.
مضافاً إىل أن الترصيح يف املضمر بالتعمد باإلضافة إىل االستنشـاق وإمهاله يف 
الغبـار مع االقتصار فيه عىل الكنس ظاهر يف أن التعمد إنام يكون للكنس، وأن ترتب 
وصول الغبار لألنف واحللق عليه طبعي من دون تعمد له بخصوصه، والسيام مع عدم 
الداعي عادة لتعمد ذلك، لكونه أمراً مزعجاً، وليس هو كاالستنشـاق مما يرغب فيه.
وأما احلكم فيه بالكفارة فلعله بلحاظ تعمد الكنس، حتفظاً عام قد يرتتب عليه 
من دخول الغبار لألنف واحللق، ال بلحاظ تعمد نفس دخول الغبار. كام أن تشـبيهه 
بـاألكل والـرشب إنام كان يف أصل املفطرية، ال يف كيفيتهـا. وباجلملة: اجلمع املذكور 

بعيد يف نفسه. وال أقل من كونه مجعاً تربعياً، بال شاهد.
الثالـث: اجلمع بينهام بحمـل املضمر عىل ما يثريه الصائم بنفسـه، أو مطلق ما 

يثريه اإلنسان، واملوثق عىل ما يثار باهلواء ونحوه.
وفيه: أن إلغاء خصوصية الكنس ونحوه عرفاً جتعل اجلمع املذكور غري عريف.
ومـن ثـم كان التعارض مسـتحكامً بـني احلديثـني والزم ذلك تسـاقطهام، أو 
ترجيـح املوثـق، ملوافقته ملـا تضمن من النصـوص حرص املفطرات يف غـريه، ولوهن 
املضمر باشـتامله عىل ما يصعب االلتزام بمفطريته وثبوت الكفارة به أو يتعذر، وبأن 

عموم مفطرية الغبار قد يستلزم احلرج النوعي. وقرصه عىل الغليظ بال شاهد.
ودعو سـقوط املوثق بإعراض املشـهور عنه، بل اإلمجـاع املدعى يف التذكرة 
وغـريه، عـىل ما سـبق. كـام أن ظاهر ما يف املبسـوط من اإلشـارة للخـالف يف ثبوت 
الكفارة من دون إشارة للخالف يف وجوب القضاء اإلمجاع عىل وجوب القضاء، كام 

هو رصيح الرسائر.
ممنوعـة: إلمهال مجاعة له عند ذكر املفطرات، كـاميف الكايف (للكليني) والفقيه 
واملقنع ومجل العلم والعمل واملقنعة والنهاية واملراسـم، بل الغنية، إال أن يسـتفاد من 

تعميمه املفطرية لكل ما يدخل يف اجلوف ولو من طريق األنف. فتأمل.
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واألقـو إحلـاق الدخـان به(١)، بـل األحوط وجوبـاً إحلاق غـري الغليظ 
به(٢)، إال ما يتعرس التحرز عنه فال بأس به(٣).

السابع: تعمد البقاء عىل اجلنابة حتى يطلع الفجر يف شهر رمضان(٤)، 
والسيام مع ظهور اضطراب كلامت الفقهاء (رضوان اهللا تعاىل عليهم) يف بيان 
حقيقـة الصوم وتعـداد املفطرات، وأحكامها، وأن كثرياً مـن القائلني بمفطرية الغبار 
خصـوه بالغليـظ، مـن دون أن يظهر املضمـر يف ذلك، ومل يوجبوا بـه الكفارة، مع أن 

املضمر قد اشتمل عليها.
(١) األظهـر عدم مفطريته. ملا تضمن من النصوص حرص املفطرات يف غريه. 
وخصوص موثق عمرو بن سعيد املتقدم يف الدخنة، معتضدين بالسرية، حيث لو بني 
عـىل جتنب ذلك لظهر وكثر السـؤال عن فروعه، لشـيوع االبتالء بـه يف اخلبز والطبخ 

وغريمها. وال أقل من كونه مقتىض األصل.
نعـم مقتىض سـرية املترشعـة ومرتكزاهتـم اجتنـاب عملية التدخـني املعهودة 
بالتبـغ واإلفيـون ونحومهـا. وهي وإن كانت سـرية حادثـة، نتيجة حـدوث االبتالء 
بذلك، إال أنه يصعب جداً اخلروج عنها، والعمل عىل خالفها مع شدة إباء املرتكزات 

لذلك. فتأمل.
(٢) إلطالق مضمر سليامن، وقد سبق أن تضمنه للكنس ال يصلـح قرينة عىل 

تقييده بالغليظ.
(٣) ال خيفـى أن تعرس التحرز عنه ال يصلـح للمنع من مبطليته. إال أن الوجه 
يف عـدم مبطليته حينئذٍ السـرية القطعية. لكن الالزم حينئـذٍ كون املعيار تعرس التحرز 

نوعاً، لعموم السرية معه.
(٤) عـىل املعـروف من مذهب األصحـاب املدعى عليه اإلمجـاع يف االنتصار 

واخلالف والغنية والوسيلة وظاهر الرسائر والتذكرة وعن غريها.



ويقتضيـه النصوص الكثرية. كصحيح احللبي عـن أيب عبداهللاA: «أنه قال 
يف رجـل احتلـم أول الليل أو أصـاب من أهله، ثم نام متعمداً يف شـهر رمضان حتى 
أصبح، قال: يتم صومه ذلك، ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، ويستغفر ربه»(١)، 
وصحيح أيب بصري عنهA: «يف رجل أجنب يف شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل 
متعمـداً حتـى أصبح، قـال: يعتق رقبـة، أو يصوم شـهرين متابعني، أو يطعم سـتني 

...»(٢)، وغريمها. مسكيناً
مضافاً إىل ظهور املفروغية عن ذلك يف اجلملة من النصوص الكثرية الواردة يف 
النوم (٣)، سواء ما دل منها عىل اإلفطار أم عىل عدمه، ألن الكالم يف خصوصية النوم 
فـرع عن ثبوت املقتيض لإلفطار بذلك. كام يـدل عليه باألولوية أو عىل املفروغية عنه 

ما ورد فيمن نيس غسل اجلنابة يف شهر رمضان(٤). فتأمل.
نعـم يعارضهـا مجلـة مـن النصـوص، كصحيـح حبيـب اخلثعمـي عـن أيب 
عبد اهللاA: «قال: كان رسول اهللا7 يصيل صالة الليل يف شهر رمضان، ثم جينب، 
ثم يؤخر الغسـل متعمداً حتى يطلع الفجر»(٥)، ومرسـل املقنع عن محاد: «أنه سأل أبا 
عبداهللاA عن رجل أجنب يف شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع 
الفجر. فقال: كان رسـول اهللا7 جيامع نسـاءه من أول الليل، ثم يؤخر الغسل حتى 
يطلـع الفجر. وال أقول كام يقول هؤالء األقشـاب: يقيض يومـاً مكانه»(٦)، وصحيح 
العيص بن القاسـم: «سـألت أبا عبداهللاA عن رجل أجنب يف شهر رمضان، فأخر 
الغسـل حتـى طلع الفجر. فقـال: يتم صومه وال قضـاء عليه»(٧)، وقريـب منه معترب 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.
(٣) راجـع وسـائل الشـيعة ج:٧ بـاب:١٣، ١٤ ،١٥ من أبواب مايمسـك عنـه الصائم ووقت اإلمسـاك.

(٤) راجع وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم، ومستدرك الوسائل باب:١٢ من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

(٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥.
(٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣، ٤.

٧٩ ........................................................................ املفطرات /البقاء عىل اجلنابة
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سليامن بن أيب زينبة(١).
لكن األول ظاهر يف اسـتمرار النبي7 عىل ذلك، وهو أمر ال يليق به7، لو 
كان يليـق به وقوعه منه اتفاقاً، والثاين ـ مع ضعفه باإلرسـال ـ مشـتمل عىل ما يمتنع 
عليـه7، ملا هو املعروف مـن وجوب صالة الليل عليه7. مضافاً إىل نسـبة احلكم 
املذكـور فيـه لألقشـاب ذماً هلم، فـإن كان املراد هبـم العامة فاملعـروف عنهم خالفه، 

وعدم فساد الصوم بذلك. وإن كان املراد هبم اخلاصة فهو من أظهر شواهد التقية.
وأمـا األخريان فهام معارضان بمعترب سـليامن بن حفص عن الفقيه: «قال: إذا 
أجنـب الرجل يف شـهر رمضـان بليل، وال يغتسـل حتى يصبح فعليه صوم شـهرين 
متتابعـني، مـع صوم ذلـك اليوم. وال يدرك فضـل يومه»(٢)، وال يقـدح فيه روايته يف 
بعض النسـخ عن سـليامن بن جعفر املجهول. ملا سـبق عند الكالم يف مفطرية الغبار 

. الغليظ من تقريب كونه تصحيفاً
وحينئـذٍ يتعني اجلمع بني الطائفتني بالتفصيل بني تعمد تأخري الغسـل وعدمه 
ـ كـام ذكره األصحـاب (رضوان اهللا عليهم) ـ بشـهادة صحيحـي احللبي وأيب بصري 
املتقدمني. مضافاً إىل عموم ما دل عىل اعتبار التعمد يف املفطرية. ولو غض النظر عن 
ذلـك كان الرتجيـح لنصوص املفطرية، لشـهرهتا رواية وعمالً بـني األصحاب قديامً 

وحديثاً، وخمالفتها للمعروف من مذهب العامة.
ومن القريب محل النصوص األخرية عىل التقية، كام يناسـبه ما تقدم يف مرسـل 
املقنـع عن محاد، وما يف حديث إسـامعيل بن عيسـى: «سـألت الرضاA عن رجل 
أصابته جنابة يف شـهر رمضان، فنام عمداً حتى يصبح، أي يشء عليه؟ قال: ال يرضه 
هذا، وال يفطر، وال يبايل، فإن أيبA قال: قالت عائشـة: إن رسـول اهللا أصبح جنباً 
 ،Aمـن مجاع غري احتالم»(٣)، فإن االسـتدالل بحديث عائشـة ليـس من طريقتهم

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٦.



. ومناسب للتقية جداً
ومن هنا يضعف ما يف ظاهر املقنع من عدم مفطريته، وعن الداماد واالردبييل 

والكاشاين امليل إليه أو القول به.
وقد اسـتدل هلم بقولـه تعاىل: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسـائكم هن 
لبـاس لكـم وأنتم لباس هلن علـم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسـكم فتاب عليكم وعفا 
عنكم فاآلن بارشوهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم اخليط 

األبيض من اخليط األسود من الفجر...﴾(١).
بدعـو: أن مقتـىض إطالق صـدره ورصاحة ذيله جواز اجلـامع يف آخر جزء 
من الليل، وعدم إخالله بالصوم، وحيث كان مسـتلزماً للبقاء عىل اجلنابة عند الفجر 

كشف عن عدم مفطريته.
وربام جياب عن ذلـك بأن إطالق الصدر مقيد بالنصوص املتقدمة. والغاية يف 
الذيـل كـام يمكن أن ترجع للجامع واألكل والرشب يمكن أن ترجع لألكل والرشب 
فقط، ألن القيد املتعقب جلمل متعددة كام يمكن رجوعه للكل يمكن رجوعه لألخري 

فقط، وهو املتيقن يف املقام، بل املتعني بقرينة النصوص املتقدمة.
ولعـل األوىل أن يقـال: اآلية الكريمة قد وردت لنسـخ حكمني كانا مرشعني 

سابقاً يف الصوم: 
األول: حرمة اجلامع يف ليلة اليوم الذي يصام. 

والثاين: جواز األكل والرشب للصائم ما مل ينم، فإذا نام حرم األكل والرشب 
عليه(٢). 

والصدر وارد لنسخ احلكم األول، وبيان رجوع األمر يف اجلامع ليالً إىل ما كان 
قبـل ترشيع الصوم، وهو ال ينايف وجوب اجتنـاب اجلامع بالعرض يف بعض الليل أو 

(١) سورة البقرة اآلية:١٨٧.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

٨١ ........................................................................ املفطرات /البقاء عىل اجلنابة 



٨٢......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

وقضائه(١).  أما يف غريمها من الصوم الواجب ففيه إشكال(٢).
. مجيعه عليه إذا لزم منه حمذور، ومنه البقاء عىل اجلنابة هناراً

وأمـا قوله تعـاىل: ﴿وكلوا وارشبوا...﴾ فهو وارد لنسـخ احلكم الثاين، وبيان 
استمرار حل األكل والرشب إىل طلوع الفجر.

أما اسـتمرار حلّ اجلامع إىل الفجر فهو غري منظور يف املقام، إذ مل يسـبق حتديده 
. بغري الفجر ـ كاألكل والرشب ـ وإنام سبق املنع منه رأساً

وبذلـك يظهـر أن رجـوع التحديـد بالفجر لـألكل والرشب فقـط ليس ألنه 
املتيقن، وال من جهة النصوص املتقدمة، بل ملناسـبته ملـورد نزول اآلية الرشيفة، وأن 

اآلية ال تنهض باملنع من مفطرية البقاء عىل اجلنابة، ال بصدرها وال بذيلها. فالحظ.
(١) كام هو ظاهر األصحاب، إما إلحلاق القضاء باألداء، الحتادمها يف املاهية، 
واالختالف بينهام يف وقت االمتثال ال غري. أوللنصوص اخلاصة، كصحيح عبداهللا ابن 
سـنان: «كتب أيب إىل أيب عبداهللاA وكان يقيض شـهر رمضان، وقال: إين أصبحت 
بالغسـل وأصابتني جنابة فلم اغتسـل حتـى طلع الفجر، فأجابـهA: ال تصم هذا 
»(١)، وغريه. وهي إن اختصت بغري العمد دلت عىل املانعية يف العمد  اليوم، وصم غداً

باألولوية وإال دلت عليها باإلطالق. 
لكن يف املعترب: «ولقائل أن خيصّ هذا احلكم برمضان دون غريه من الصيام»، 
كام تردد فيه يف املنتهى، لدعو اختصاص النصوص برمضان. ويظهر ضعفه مما سبق.
(٢) وظاهـر األصحـاب اإلحلاق بشـهر رمضـان يف املفطرية. وكأنـه لقاعدة 

اإلحلاق يف املاهيات املخرتعة باملرشع املعهود منها.
لكنـه يشـكل بأن الدليل عىل ذلك إن كان هو إلغـاء خصوصية املرشع املعهود 
منهـا عرفـاً، والتعميـم لتامم أفراد املاهية فال جمـال له يف املقام بعـد ورود الدليل بعدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.



املفطريـة يف املندوب، الذي هو من أفراد املاهيـة. وإن كان هو اإلطالق املقامي ألدلة 
حكـم الفرد اخلاص، حيث يظهر منه االتكال فيـه عىل البيان الوارد يف الفرد املعهود. 
فـال جمـال له يف املقام، إذ كام يمكن االتكال يف سـائر أفراد الواجـب عىل بيان مفطرية 
، يمكن االتكال فيه عـىل بيان عدم  البقـاء عـىل اجلنابة يف صوم رمضـان أداءً وقضـاءً

مفطريته يف املندوب.
اللهـم إال أن يقـال: اإلطـالق املقامي يف املقـام ينرصف لصـوم رمضان، ألنه 
الصـوم املفـروض، وأظهر أفراد الصـوم املرشوع، دون املندوب، والسـيام مع ما هو 

. املعهود من التسامح يف املندوبات عموماً
ومثله يف ذلك االستدالل عىل عدم املفطرية بعموم حرص املفطر يف غريه يف مثل 
صحيح حممد بن مسـلم: «سـمعت أبا جعفرA يقول: ال يرض الصائم ما صنع إذا 

اجتنب ثالث [أربع] خصال: الطعام والرشاب، والنساء، واالرمتاس يف املاء»(١). 
بدعـو: أنـه يدل عىل عدم قدح البقاء عىل اجلنابـة يف طبيعة الصوم من حيث 
هي، فإذا دل دليل عىل دخله يف خصوص صوم رمضان مل يكن وجه إلحلاق غريه به، 

بل املرجع فيه العموم املذكور.
الندفاعـه بأن العموم املذكور مسـوق لبيان عدم قادحيـة غري األمور املذكورة 
يف الصـوم، وحيث كان أظهر أفراده صوم شـهر رمضان، فال جمـال للجمع بني دليل 
مفطرية تعمد البقاء عىل اجلنابة يف صوم شهر رمضان والعموم املذكور بقرص العموم 
عـىل ما عدا صوم شـهر رمضان. كام ال جمال للجمع بحمـل الدليل املذكور عىل كون 
ترك تعمد البقاء عىل اجلنابة واجباً يف صوم رمضان بنحو تعدد املطلوب، ال مقوماً له، 

لرصاحته يف املفطرية. ومن هنا البد من أحد أمور..
. وحينئذٍ ال ينهض باالستدالل. األول: طرح العموم املذكور رأساً

الثاين: محله عىل احلرص اإلضايف بلحاظ األفعال اخلارجية احلدوثية، دون مثل 
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

٨٣ ........................................................................ املفطرات /البقاء عىل اجلنابة



٨٤......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

أما املندوب فال يقدح فيه ذلك(١).
تعمـد البقـاء عىل اجلنابة مما كان مانعاً من الصوم باسـتمراره، وعـدم رفع املكلف له. 

وحينئذٍ ال يمكن االستدالل به يف املقام.
الثالـث: تعميـم النسـاء فيه ملثل تعمـد البقاء عـىل اجلنابة بأن تكـون مفطريته 
بلحاظ أثره، كام يناسـبه ما يأيت من عمـوم املفطرية لكل جنابة متعمدة، فيكون املفطر 
هـو تعمد الكون عـىل اجلنابة حال الصوم، أمـا بتعمد إحداثها حالـه، أو تعمد البقاء 

عليها حتى يرشع فيه.
ولعل األخري أقرب عرفاً يف اجلمع بني النصوص، كام يناسبه ما تقدم يف مفطرية 
اجلـامع. والزم ذلـك البناء عىل عموم مفطرية البقاء عـىل اجلنابة وخيتص اخلروج عن 
ذلك باملندوب، الختصاص دليل عدم قادحيته ـ لوتم ـ به، كام لعله املناسـب لبعض 
النصـوص اآلتيـة فيه، الذي خصّ السـؤال فيه باملندوب، حيث قد يشـعر بمفروغية 
السـائل عـن املانعية يف غريه، كام قد يشـعر بذلك عدم التنبيه يف اجلـواب لعموم عدم 

املانعية له. فالحظ.
(١) كام يف املدارك وظاهر الوسـائل، ويظهر من الدروس امليل إليه، وكذا من 
املسـالك واجلواهـر، ولو بضميمة قاعدة التسـامح يف أدلة السـنن. وجـر عليه غري 

واحد ممن قارب عرصنا وممن عارصناهم.
لصحيـح حبيب اخلثعمي: «قلـت أليب عبداهللاA: أخربين عن التطوع وعن 
صوم هذه الثالثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أين أجنبت، فأنام متعمداً حتى 
ينفجـر الفجـر، أصوم أو ال أصـوم؟ قال: صم»(١). وهـو وإن ورد يف تعمد النوم، ال 
تعمد البقاء عىل اجلنابة، إال أنه ال يبعد انرصافه إىل عدم مباالته بالبقاء عىل اجلنابة بعد 
الفجـر، فريجـع إىل تعمد البقاء عليها. وال أقل مـن كونه مقتىض إطالقه، كموثق ابن 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.



بكري: «سـألت أبـا عبداهللاA: عن الرجـل جينب ثم ينام حتى يصبـح أيصوم ذلك 
اليوم تطوعاً؟ قال: أليس هو باخليار ما بينه وبني نصف النهار؟»(١).

ودعـو: أن اإلطالق املذكور معارض لدليل مانعية تعمد البقاء عىل اجلنابة، 
بضميمـة قاعـدة اإلحلاق يف املاهيـات املخرتعة، التي أشـري إليها آنفاً عنـد الكالم يف 
بقيـة الصوم الواجب. بل إلطالق صحيح حممد بن مسـلم املتضمن حلرص املفطرات 
بضميمة التقريب املتقدم للجمع بينه وبني أدلة مفطرية تعمد البقاء عىل اجلنابة، فيتعني 

محله عىل صورة عدم التعمد يف البقاء عىل اجلنابة كام يف الصوم الواجب.
مدفوعـة: بـأن قاعـدة اإلحلـاق ال تنهض يف قبـال اإلطالق الـوارد يف الصوم 
املندوب. وصحيح حممد بن مسـلم ال يزيد عىل املطلق. وكام يمكن محل إطالق عدم 
مانعية البقاء عىل اجلنابة يف املندوب عىل غري صورة التعمد، يمكن محل إطالق صحيح 
حممـد بن مسـلم عـىل غري املندوب. ولـو مل يكن الثـاين أقرب عرفاً، لقـوة خصوصية 
املندوب ارتكازاً، فال أقل من التساقط، والبناء عىل عدم املفطرية، لألصل، أو لظهور 

اآلية الرشيفة، أو غريها يف عدم مفطرية البقاء عىل اجلنابة.
هذا وقد يستدل أيضاً بخرب ابن بكري اآلخر عنهA: «سئل عن رجل طلعت 
عليه الشـمس وهو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما أغتسـل، ومىض ما مىض من النهار. 
قـال: يصوم إن شـاء. وهـو باخليار إىل نصف النهـار»(٢). بدعـو أن مقتىض إطالقه 

العموم لصورة العمد. 
لكنـهـ  مـع ضعفـه يف نفسـهـ  وارد فيمـن طلعـت عليه الشـمس وهو جنب. 
وحينئـذٍ إن محل عـىل تعمد البقاء عـىل اجلنابة من الليل إىل طلوع الشـمس لزم تعمد 
ترك صالة الصبح، وهو بعيد جداً، وال أقل من عدم القرينة عىل ذلك. وإن محل عىل 
تعمد اجلنابة بعد صالة الصبح، ثم البقاء عليها إىل طلوع الشمس، مل يناسب اجلواب 

بصحة الصوم منه حتى املستحب، الختصاصه بام إذا مل يتعمد املفطر.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣.

٨٥ ........................................................................ املفطرات /البقاء عىل اجلنابة



٨٦......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

(١) يف  (مسـألة٤): األقو عدم البطالن باإلصباح جنباً ال عن عمدٍ
ومـن أجـل ذلك إمـا أن حيمل عـىل النوم جنباً مـن الليل إىل طلوع الشـمس. 
وحينئذٍ يبعد محله عىل تعمد البقاء عىل اجلنابة إىل الفجر، ليكون مما نحن فيه. وال أقل 
مـن عدم القرينة عـىل ذلك. وإما أن حيمل عىل االحتالم بعد الفجر، فيخرج عام نحن 
فيه. وهو املناسـب إلطالق صحة الصوم منه بنحو يشـمل حتى قضاء شهر رمضان. 

ومن ثم ال جمال لالستدالل به يف املقام وإن ظهر من غري واحد. فالحظ.
(١) كام هو ظاهر األصحـاب، لتقييدهم املفطرية بالعمد. ويقتضيه إطالق ما 
تضمـن عدم مفطريـة اإلصباح جنباً، كصحيح العيص بن القاسـم املتقدم(١)، ونحوه 
معتـرب سـليامن بـن أيب زينبة (٢)، بعد محلهـامـ  كام تقدمـ  عىل غري صـورة العمد بقرينة 

النصوص املتقدمة.
ويناسـبه يف اجلملة ما يأيت يف املسـألة الثانية عرشة يف حكـم النوم، وما تضمن 
عدم اإلفطار إذا أخر الغسـل لتحصيل املاء أو تسـخينه، كقولهA يف صحيح حممد 
ابن مسلم الوارد يف النوم: «إال أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماءً يسخن 

أو يستقي، فطلع الفجر، فال يقيض صومه[يومه]»(٣)، وغريه(٤). 
مضافاً إىل عموم عدم املفطرية مع عدم التعمدـ  الذي يأيت الكالم فيه يف أواخر 
هذا الفصل إن شـاء اهللا تعاىل ـ وإىل األصل بعد قصور دليل املفطرية عن صورة عدم 
العمـد، الختصاص نصوصـه به رصحياً، كصحيح أيب بصري املتقـدم(٥) أو بقرينة ذكر 
الكفارة، كمعترب سليامن بن حفص املروزي عن الفقيهA: «قال: إذا أجنب الرجل 
يف شـهر رمضـان بليل، وال يغتسـل حتى يصبـح، فعليه صوم شـهرين متتابعني، مع 

صوم ذلك اليوم، وال يدرك فضل يومه»(٦).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤، ٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢، ٣.



صوم رمضان(١)، وغريه من الصوم الواجب املعني(٢)، بل غري املعني(٣)، 
إال قضـاء رمضـان(٤)، فـال يصـح معـه إذا التفـت إليـه يف أثنـاء النهـار،
(١) فإنه مورد النصوص املتقدمة، كام أنه مقتىض العموم واألصل املتقدمني.

(٢) فإنـه وإن قرصت عنه النصوص املتقدمة، إال أنه مقتىض العموم واألصل 
املتقدمني. مضافاً إىل قاعدة اإلحلاق التي سـبق االستدالل هبا ملبطلية تعمد البقاء عىل 
اجلنابـة للصـوم املذكور، فإهنـا تقتيض عدم مبطليته له مع عـدم التعمد كام ال يبطل به 

صوم شهر رمضان.
(٣) كام هو مقتىض العموم واألصل املتقدمني. ويأيت متام الكالم فيه، إن شـاء 

اهللا تعاىل.
(٤) كـام رصح به غـري واحد، وظاهر ما يأيت من جامـع املقاصد يف مطلق غري 
 Aاملعني املفروغية عنه. ويشـهد به صحيح عبداهللا بن سـنان: «أنه سـأل أبا عبداهللا
عن الرجل يقيض شـهر رمضـان، فيجنب من أول الليل وال يغتسـل حتى جييء آخر 
الليـل، وهـو ير أن الفجـر قد طلع. قال: ال يصـوم ذلك اليوم، ويصـوم غريه»(١)، 
وصحيحه اآلخر: «كتب أيب إىل أيب عبداهللاA وكان يقيض شهر رمضان وقال: إين 
أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر. فأجابه: ال تصم هذا 

 .(٢)« اليوم، وصم غداً
ومقتىض إطالق األول وترك االستفصال يف الثاين العموم لصورة عدم التعمد.

بـل لعـل ظاهر األول هـو عدم التعمد، وأنـه إنام تعمد تأخري الغسـل إىل آخر 
الليـل، لكنـه غلب عىل أمره فـرأ أن الفجر قد طلـع. كام لعله منـرصف الثاين،ألن 
السؤال فيه عن قضية خارجية، والتفات السائل للمسألة مع اهتاممه بصحة صومه ال 
يناسـب تعمده ترك الغسل مع احتامل بطالن صومه معه. وأما ما تضمن عدم بطالن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٢.

٨٧ ........................................................................ املفطرات /البقاء عىل اجلنابة
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وإن تضيـق وقتـه(١). أما إذا مل يلتفت إليه حتـى انقىض النهار فال خيلو عن 
إشكال(٢).

الصـوم بالنـوم جنباً فهو خمتص بصوم شـهر رمضان، فال ينهض برفـع اليد عن مفاد 
الصحيحني الواردين يف القضاء.

هـذا وقد عمم يف القواعد البطـالن لكل صوم غري معني، ويف جامع املقاصد: 
«للرواية الصحيحة يف قضاء رمضان. وأحلق الشيخ واألصحاب به غريه مما مل يعني». 

وكأنه لفهم عدم اخلصوصية.
وهـو ال خيلـو عـن إشـكال بل منع. فـال خمرج عـن مقتىض العمـوم واألصل 
. مضافاً إىل قاعدة  اللذين تقدم التعرض هلام يف صوم شهر رمضان، كام أرشنا إليه آنفاً

. اإلحلاق، كام سبق أيضاً
ـ  كامسـبق من بعضهمـ   هـذا ولـو قيل بعـدم قدح البقاء عىل اجلنابـة فيه عمداً

فعدم قدحه مع عدم التعمد أوىل.
(١) إلطالق صحيحي ابن سنان املتقدمني. ودعو انرصاف األول للموسع، 
واختصاص الثاين به، ألن األمر بصوم غد رصيح يف بقاء وقت القضاء من نفس السنة.
مدفوعة: بأنه ال منشـأ النرصاف األول مع عموم قوله فيه «يوم غريه» للسـنة 
الثانية. كام أن األمر بصوم الغد يف الثاين وإن دل عىل بقاء وقت القضاء يف نفس السنة، 
إال أنـه ال ينايف تضيقه بسـبب كون عدد األيام التـي جيب قضاؤها أقل من عدد األيام 

الباقية من السنة.
(٢) كأنه الختصاص الصحيحني بصورة االلتفات يف أثناء النهار، ولذا حسن 
فيهـام النهـي عن صوم ذلك اليوم، ومل يقترص عىل األمر بالقضاء. لكن املسـتفاد منهام 
عرفـاً أن النهي عن صـوم ذلك اليوم لقدح البقاء عىل اجلنابة فيه، من دون خصوصية 
لاللتفـات يف ذلك، ولذا كان هو املفهوم يف نظائره، كاألمر بقطع الصالة واسـتئنافها 
يف بعـض القواطـع، حيث يفهم منه عموم قاطعيته ملـا إذا غفل عنه حتى أتم الصالة، 



(مسألة ٥): ال يبطل الصوم واجباً أو مندوباً معيناً أو غريه باالحتالم يف 
أثناء النهار(١)، كام ال يبطل بمس امليت(٢) عمداً، وإن كان قبل الفجر(٣).

إال أن يدل دليل عىل خالف ذلك.
اللهم إال أن يكون أخذ التعمد يف مبطليته للصوم يف بقية املوارد مانعاً عرفاً من 

إلغاء خصوصية االلتفات يف أثناء النهار يف املقام. فالحظ.
(١) بال خالف، بل اإلمجاع بقسميه عليه. كذا يف اجلواهر، بل لعله رضوري، 

بلحاظ كثرة االبتالء به بنحو يمتنع عادة خفاء حكمه.
أيب  عـن  ميمـون  بـن  عبـداهللا  كصحيـح  النصـوص،  مـن  مجلـة  إىل  مضافـاً 
عبـد اهللاA: «ثالثة ال يفطرن الصائم: القيء واالحتالم واحلجامة»(١). وموثق ابن 
بكـري: «سـألت أبا عبداهللاA عـن الرجل حيتلم بالنهار يف شـهر رمضـان يتم يومه 

[صومه] كام هو؟ فقال: ال بأس»(٢)، وغريمها.
(٢) كام هو ظاهر األصحاب، لعدم تنبيههم ملفطريته، بل اقترصوا عىل اجلنابة 

واحليض والنفاس.
 Aويقتضيه ـ مضافاً إىل األصل ـ ما تضمن حرص النواقض يف غريه، كقوله
يف صحيح حممد بن مسـلم املتقدم: «ال يرض الصائم ما صنع إذا اجتنب ثالث [أربع] 

خصال: الطعام والرشاب، والنساء، واالرمتاس يف املاء»(٣)، وغريه.
وأمـا ما دل عىل وجوب الغسـل به فهو وإن اقتىض كونـه موجباً للحدث، إال 
أنـه ال دليل يف املقام عىل قادحية مطلق احلدث. وقد تقدم يف آخر مبحث غسـل املس 

ما ينفع يف املقام. فراجع.
(٣) ال خصوصيـة لذلـك بعد فرض التعمد. بل لعل األنسـب أن يقول: وإن 

(١)، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

٨٩ ........................................................................ املفطرات /البقاء عىل اجلنابة
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(مسـألة ٦): إذا أجنب عمداً ليالً يف وقت ال يسـع الغسل وال التيمم 
ملتفتاً إىل ذلك فهو من تعمد البقاء عىل اجلنابة(١). نعم إذا متكن من التيمم 

فتيمم صح صومه(٢).
كان بعد الفجر؟ حيث قد حيتمل أن يكون جعل الصائم نفسه حمدثاً أوىل باملفطرية من 

بقائه عىل احلدث السابق عىل الصوم، وال حيتمل العكس.
(١) كـام يف اجلواهـر وغريهـا. قـال سـيدنا املصنـف: «ويف كالم بعـض نفـي 
اإلشكال فيه». ويظهر من اخلالف أن اإلمجاع عىل مفطرية اإلصباح جنباً عمداً شامل 

ملحل الكالم.
وهـو وإن كان خارجـاً عن مفاد النصوص، لظهورها يف تعمد اجلنب يف البقاء 
عىل اجلنابة برتك الغسـل، وال تعمد إيقاع سـبب اجلنابة، إال أن املناسبات االرتكازية 
تقتـيض التعميم. والسـيام بمالحظة ما تضمـن اإلفطار بتعمد النـوم، مع وضوح أن 

النائم ال يتعمد يف ترك الغسل، بل يف إحداث ما يقتيض االستمرار عىل تركه.
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخيناP مـن أنه ال فـرق يف اتصاف الفعـل بالعمد 
وإسـناده إىل االختيار بني أن يكون اختيارياً بنفسـه أن يكون اختيارياً أو بمقدمته وإن 
خرج عن االختيار يف ظرفه، فإن املمتنع باالختيار ال ينايف االختيار، فالبقاء عىل اجلنابة 

يف املقام اختياري باختيارية مقدمته، وهو اإلجناب.
فهو إنام ينفع لو كان موضوع احلكم يف النصوص تعمد الكون عىل اجلنابة عند 
الفجر. أما حيث كان املوضوع فيها تعمد ترك الغسـل بعد اجلنابة حتى يطلع الفجر، 
فهـو خيتص بام إذا كان الغسـل ممكنـاً بعد حصول اجلنابة وقبل الفجر، وال يشـمل ما 

نحن فيه، وينحرص وجه إحلاقه بام ذكرنا.
(٢) هذا قد ال يناسـب ما ذكروه من لزوم عدم تعمد اجلنابة يف وقت ال يسـع 

الغسل، بنحو يظهر منه بطالن الصوم بذلك من دون تنبيه للتيمم.



وكيف كان فالكالم هنا يف مقامني..
املقـام األول: يف بدليـة التيمـم عن الغسـل يف الصوم، بحيث جيـب عند تعذر 
الغسـل ولـو من غري جهة ضيق الوقـت. وقد رصح غري واحد بذلـك، لعموم تنزيل 

الطهارة الرتابية منزلة الطهارة املائية.
وربـام يقـال: ملا كان ظاهر األدلة قدح اجلنابة يف الصـوم فيبتني وجوب التيمم 
عـىل كونه رافعاً للحـدث، إذ لو كان مبيحاً مل ينفع يف رفع القـادح، ويكون املورد من 

موارد تعذر رفع اجلنابة. 
ويندفـع بأنه بناء عـىل اإلباحة فمقتىض عموم البدلية جريـان حكم الرفع عىل 
التيمـم وإن مل يكـن رافعـاً حقيقة، ففي كل مورد تـرشع الطهارة املائيـة لرفع احلدث 

ترشع الطهارة الرتابية عند سقوطها، لرتتب حكم الرفع، ومنه املقام.
فـاألوىل يف اإلشـكال يف املقـام: أنـه ال دليل عـىل رشطية الطهـارة يف الصوم، 
أو مانعيـة اجلنابـة منه، كام اسـتفيد ذلك يف الصالة من مثل قولـهA: «ال صالة إال 
بطهور»(١)، ليكون مقتىض عموم التنزيل قيام الرتاب مقام املاء يف إحداث الطهارة أو 

يف جريان أحكامها.
بـل الـذي تضمنته األدلـة يف املقام هـو قادحية تعمـد البقاء عـىل اجلنابة برتك 
الطهارة املائية بالغسل، وتنزيل التيمم منزلة الغسل يف ذلك، بحيث يكون تعمد تركه 
عند تعذر الغسل قادحاً أيضاً، ال يقتضيه عموم التنزيل، الختصاص العموم املذكور 

بقيام التيمم مقام الغسل والوضوء يف حصول الطهارة أو يف جريان أحكامها.
وكأنـه إىل هـذا يرجـع مـا يف املدارك مـن اختصاص األمر بالغسـل، فيسـقط 
بتعـذره، وينتفـي التيمم باألصـل. أما لو كان مـراده ظهور األدلة يف رشطية الغسـل 
بنفسـه ال بلحـاظ ترتـب الطهـارة عليه. فهـو يف غايـة اإلشـكال، ألن املنرصف من 
مجيـع أدلة مطلوبية الغسـل والوضـوء مطلوبيتهام من أجل ترتـب الطهارة عليهام، ال 

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

٩١ ............................................................................. بدلية التيمم عن الغسل
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مطلوبيتهام لنفسهام. فالعمدة ماسبق.
نعم قد يدعى أن املسـتفاد من جمموع األدلة كون املفطر هو البقاء عىل اجلنابة، 
وأن التعمـد رشط يف مفطريتـه، ال أنـه هـو املفطـر، ليدعـى اختصاصه بتعمـد البقاء 
عـىل اجلنابة برتك الغسـل. وحينئذٍ فمقتىض عموم مطهرية الـرتاب كون التيمم رافعاً 

للجنابة، فيكون تعمد تركه من تعمد املفطر.
لكنـه ال خيلو عن إشـكال، والسـيام مع عدم التنبيه للتيمـم يف الصوم مع كثرة 
االبتالء باملسـألة. وليس إحلاقه بالصالة يف ذلك من الوضوح بحدّ يسـتغنى معه عن 

التنبيه والسؤال.
ودعو: أن الزم ذلك عدم جواز اإلجناب ليالً ملن ال يستطيع الغسل، خلوف 
الـرضر أو فقـد املاء أو نحومهـا، ألنه بتعمد اإلجناب قد تعمد البقـاء عىل اجلنابة بعد 

فرض تعذر رفعها للصوم بالتيمم.
مدفوعـة: بام سـبق من قصور أدلة مفطريـة تعمد البقاء عـىل اجلنابة عن تعمد 
، واملتيقن من إحلاقه ما إذا انحرص سبب البقاء عىل اجلنابة عرفاً باإلجناب  اإلجناب ليالً
، لعدم سـعة الوقت للغسـل، دون ما إذا كان له سبب آخر، وهو تعذر الغسل، أو  ليالً
عـدم مرشوعيته، لفقـد املاء، أو خلوف الرضر. وعىل ذلك يتجـه جواز اإلجناب ليالً 

لفاقد الطهورين. فالحظ.
املقـام الثـاين: يف مرشوعية التيمم يف املقام لو قيـل بمرشوعيته عموماً للصوم. 
والظاهـر عـدم مرشوعيته، كام يظهر مـن مجاعة من األصحاب ممـن رصح بالعصيان 
ولـزوم القضاء والكفـارة بتعمد اإلجناب مع ضيق الوقت عن الغسـل. حيث يظهر 

منهم أن املعيار يف ذلك ترك الغسل، من دون تنبيه منهم للتيمم.
وقد اسـتدل عليه بعض مشـاخينا بانرصاف عدم الوجدان عام إذا كان مسـتنداً 

الختيار املكلف.
وفيه: أن ذلكـ  لو تمـ  إنام يقتيض عدم مرشوعية التيمم مع تعجيز املكلف نفسه 



عـن الطهارة بإراقة املاء ونحوه، ال عـدم مرشوعيته مع تعمد اجلنابة يف ضيق الوقت.
فـاألوىل يف وجهـه ماسـبق منا ـ يف مسـوغات التيمـم ـ ويظهر مـن مجاعة من 
اإلشـكال يف عموم مرشوعية التيمم لضيق الوقت عن اسـتعامل املاء مع القدرة عليه. 
ويناسبه يف املقام عدم التنبيه يف النصوص النتقال التكليف بتضيق الوقت للتيمم بدالً 
عن الغسلـ  كام جر عليه بعض الفقهاء هناـ  مع شدة احلاجة له، لكونه مغفوالً عنه.
مضافاً إىل صحيح حممد بن مسلم عن أحدمهاA: «سألته عن الرجل تصيبه 
اجلنابـة يف رمضان، ثم ينام قبل أن يغتسـل ، قال: يتم صومه، ويقيض ذلك اليوم. إال 
أن يسـتيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسـخن أو يسـتقي، فيطلع الفجر، فال 

يقيض صومه[يومه]»(١).
وخرب إسامعيل بن عيسى: «سألت الرضاA عن رجل أصابته جنابة يف شهر 
رمضـان... ورجـل أصابته جنابة يف آخر الليل، فقام ليغتسـل ومل يصـب ماءً فذهب 
يطلبـه أو بعـث من يأتيه، فعرس عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسـل إذا جاءه 

ثم يصيل»(٢).
فإن عدم التنبيه فيهام للتيمم مع ظهور غفلة املكلف عنه مشعر أو ظاهر يف عدم 

مرشوعيته هنا لضيق الوقت.
ومـا يف اجلواهـر من ظهـور أو احتامل ابتناء السـؤال عىل ختيل سـعة الوقت ـ 
لـو تـم ـ ال ينـايف حسـن التنبيـه للتيمم يف أمثـال املقـام ممـا كان املكلف فيـه معرضاً

لضيق الوقت.
بل قد يظهر من خرب إسامعيل عدم مرشوعية التيمم للصوم حتى من غري جهة ضيق 
الوقت، كعدم وجدان املاء واستلزام طلبه خروج الوقت. فينفع حتى يف املقام األول.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.
(٢) التهذيـب ج:٤ ص:٢١٠،٢١١ بـاب: الكفارة يف اعتامد إفطار يوم من شـهر رمضان حديث:٧. راجع 

وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٤ من األبواب املذكورة حديث:٢.

٩٣ ........................................................................ مرشوعية التيمم بدل الغسل
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(١)، وإن ترك التيمم وجب القضاء والكفارة(٢). وإن كان عاصياً
(مسألة٧): إذا نيس غسل اجلنابة ليالً حتى مىض يوم أو أيام من شهر 

رمضان بطل صومه(٣) وعليه القضاء.
(١) ملـا ذكرنـاه يف مبحـث التيمم من عـدم وفاء الطهـارة الرتابيـة بتامم مالك 

الطهارة املائية.
(٢) بناء عىل وجوهبام يف متعمد البقاء عىل اجلنابة،كامتضمنته بعض النصوص 
املتقدمـة. والينبغي اإلشـكال يف القضاء، فإنه مـالزم للمفطرية. وأمـا الكفارة فيأيت 

الكالم فيها يف الفصل الثالث إن شاء اهللا تعاىل.
(٣) كام يف املبسـوط والنهاية واملختلف والتذكـرة والدروس وجامع املقاصد 
وظاهـر الصـدوق يف الفقيه، وقد يظهر من املعترب، وحكي عن مجاعة. وعن بعض أنه 
األشهر، ونسب يف كالم آخرين لألكثر. لصحيح احللبي: «سئل أبو عبداهللاA عن 
رجل أجنب يف شهر رمضان، فنيس أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان.قال: عليه أن 

يقيض الصالة والصيام»(١).
ونحوه حديث إبراهيم بن ميمون(٢)، ومرسل الصدوق(٣).

ويظهـر من اقتصـار العالمـة يف القواعد عىل نسـبة احلكم للروايـة، واقتصار 
الشـهيد يف اللمعة عىل نسـبته للمشـهور، التوقـف فيه، بل قد يظهر مـن إمهال مجاعة 
كثـرية التنبيـه له البناء عـىل عدمه، كام هـو رصيح الرسائـر، ويف الرشايـع والنافع أنه 
األشـهر، بل يف الرسائر بعد نسـبة القول بوجوب القضاء للشيخ أنه مل يقل به أحد من 

حمققي أصحابنا.
وقد يستدل لهـ  كام يف كالم غري واحدـ  بأن مفطرية البقاء عىل اجلنابة مرشوطة 

بالعمد، معتضداً بعموم اعتبار العمد يف املفطرية الذي يأيت الكالم فيه.

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٣، ١، ٢.



لكـن ذلك ال ينهض يف قبال النصوص املتقدمة، حيث تصلـح إلثبات احلكم 
عىل خالف القاعدة.

ومثله حديث رفع النسيان. عىل أنه إنام يقتيض معذرية النسيان وعدم املؤاخذة 
به، ال صحة العمل الناقص نسـياناً عىل ما ذكرناه يف التنبيه الرابع من تنبيهات مبحث 

الدوران بني األقل واألكثر االرتباطيني من كتابنا (املحكم) وغريه.
وأضعف من ذلك االستدالل بمساواته للنوم، حيث يأيت عدم وجوب القضاء 
بـه إال مع التكرار. فإنه قياس ال ينهض باالسـتدالل يف نفسـه، فضـالً عن أن يرفع به 

اليد عن النص املعترب.
ودعو: أن بني أدلة الصحة مع النوم ونصوص املقام عموماً من وجه، وبعد 

تساقطهام يف النايس النائم يكون املرجع عموم اعتبار العمد يف املفطرية.
: بعدم التعارض بني الطائفتني، ألن عدم مفطرية ترك الغسل من  مدفوعة أوالً

أجل النوم ال تنايف مفطرية تركه من أجل النسيان ولو يف حق الشخص الواحد. 
: بأن غلبة حتقق النوم يف مورد نصوص املقام جتعلها بحكم األخص من  وثانياً

نصوص النوم، فتقدم عليها. 
: بأن ذلك إنام يقتيض عدم املفطرية يف حال وحدة النوم، إذ مع تعدده ال  وثالثاً

إشكال يف بطالن الصوم ووجوب القضاء، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل.
A سـئل عن رجل احتلـم أو جامع،  نعـم يف حديـث اجلعفريات: «أن علياً
فنيس أن يغتسـل مجعة، فصىل مجعة وهو يف شـهر رمضان فقال عيلA: عليه قضاء 
الصالة، وليس عليه قضاء صيام شـهر رمضان»(١)، والظاهر اعتبار سنده، كام ذكرناه 
يف املسألة الثانية واألربعني عند الكالم يف حرمة حلق اللحية يف آخر مباحث املكاسب 
املحرمة. وحينئذٍ يكون مقتىض اجلمع بينه وبني نصوص القضاء املتقدمة محل النصوص 
املذكـورة عـىل االسـتحباب، أو عىل اخلطـأ، بقرينة عمـوم اعتبار العمـد يف املفطرية.

(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

٩٥ ................................................................................ إذا نيس غسل اجلنابة



٩٦......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم

 ويلحق به قضاؤه(١)، 
(١) كـام يف اجلواهـر. ملا ذكره سـيدنا املصنـفP من قاعدة إحلـاق القضاء 
باملقـيض. ومرجعهـا إىل أن القضاء عبـارة عن أداء نفس العمل املقـيض يف غري وقته، 

فالبد من احتادمها يف اخلصوصيات املعتربة فيه.
نعم لو احتمل كون منشأ بطالن الصوم يف املقام قصور الزمان الذي تنسى فيه 
اجلنابة عن الصوم، ال قصور نفس الصوم احلاصل فيه، أمكن الفرق بينهام، ألن قصور 
شـهر رمضان عن الصوم مع نسـيان اجلنابة فيه ال يستلزم قصور غريه عنه مع النسيان 
املذكور. لكنه بعيد جداً، بل املسـتفاد عرفاً من دليله رجوعه إىل قصور الصوم نفسـه.
وأمـا مـا ذكـره بعض مشـاخيناP مـن اختصـاص القاعـدة باخلصوصيات 
املعتـربة يف أصـل الطبيعة، دون ما كان معترباً يف الفـرد. فهو يف غاية املنع، رضورة أن 
القضـاء إنـام هو للفرد الـذي اعتربت فيه اخلصوصية، وال يكون قضـاؤه إال بادائه يف 
غري وقته. وأما اخلصوصيات املعتربة يف أصل الطبيعة فالدليل عىل اعتبارها يف القضاء 

هو إطالق دليل اعتبار اخلصوصية يف الطبيعة من دون حاجة للقاعدة.
بـل إذا مل تتـم القاعـدة يف اخلصوصيـات املعتـربة يف الفـرد املقـيض مل تتـم يف 
اخلصوصيات املعتربة يف الطبيعة، لعدم الفرق، وينحرص الدليل فيها باإلطالق املذكور.
عىل أن ذلك منهP ال يناسـب اسـتدالله بالقاعدة نفسها عىل مفطرية تعمد 

البقاء عىل اجلنابة لقضاء شهر رمضان، كام لعله ظاهر.
هـذا وقـد جعل سـيدنا املصنـفP القاعـدة املذكـورة مؤيـدة أو معتضدة 
بإطالق صحيح عبداهللا بن سـنان: «أنه سـأل أبا عبداهللاA عن الرجل يقيض شـهر 
رمضـان، فيجنـب مـن أول الليل، وال يغتسـل حتى جيـيء آخر الليـل، وهو ير أن 
الفجـر قـد طلع. قـال: ال يصوم ذلك اليـوم، ويصوم غـريه»(١)، وصحيحـه اآلخر: 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.



دون غريه من الواجب املعني وغريه(١). واألقو عدم إحلاق غسل احليض 
. والنفاس إذا نسيته املرأة باجلنابة(٢)، وإن كان األحوط استحباباً

«كتب أيب إىل أيب عبداهللاA وكان يقيض شـهر رمضان وقال: إين أصبحت بالغسـل 
وأصابتنـي جنابـة فلم أغتسـل حتى طلع الفجـر. فأجابه: ال تصم هـذا اليوم، وصم 

»(١) إلمكان عموم عدم الغسل فيهام لصورة نسيان اجلنابة. غداً
وقد استشـكل فيه بعض مشـاخيناP بأن الصحيحني وإن كانا شاملني لغري 
صورة تعمد تأخري الغسـل إىل طلوع الفجر، إال أهنام ظاهران يف تعمد تأخري الغسـل 
ولـو باعتقاد سـعة الوقت فبان ضيقه، وال يشـمالن من صورة عدم الغسـل لنسـيان 

اجلنابة الذي هو حمل الكالم.
واإلنصـاف أن مـا ذكـره وإن كان قريبـاً يف الصحيح األول، إال أنـه ال يتم يف 
الثاين، كام يتضح بالتأمل فيهام. ومن ثم ال يبعد عموم إطالق الثاين لصورة النسـيان، 
وهنوضه باالستدالل يف املقام. لكنه خمتص بام إذا ذكر اجلنابة يف نفس اليوم بعد طلوع 
الفجـر، وال يعـم ما إذا ذكرها بعد انتهاء النهار وإكامل الصوم، بل ينحرص الدليل فيه 

بقاعدة إحلاق القضاء باملقيض.
(١) كأنـه خلروجـه عن مورد النص. لكن تقدم عنـد الكالم يف عموم مفطرية 
تعمد البقاء عىل اجلنابة لغري صوم شهر رمضان ما يقتيض عموم املفطرية يف املقام لبقية 

أنواع الصوم، كام استظهر ذلك يف اجلواهر.
نعـم اليبعد اسـتثناء الصوم املنـدوب، بناء عىل ما تقدم من عـدم مانعية تعمد 
البقاء عىل اجلنابة منه، ألن ذلك يقتيض عدم مانعية البقاء عىل اجلنابة نسياناً باألولوية 

العرفية. فالحظ.
(٢) الختصاص النص باجلنابة، والتعدي لغريها حيتاج إىل دليل. لكن استظهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.

نسيان غسيل احليض والنفاس....................................................................... ٩٧
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(مسـألة ٨): إذا كان املجنب ال يتمكن من الغسـل ـ ملرض ونحوه ـ 
وجب عليه التيمم قبل الفجر(١) وإن تيمم مل جيب عليه أن يبقى مسـتيقظاً 

إىل أن يطلع الفجر(٢).
يف اجلواهـر العمـوم، ألن الظاهر احتاد اجلميع يف كيفيـة الرشطية. وهو وإن كان قريباً 
جداً إال أن يف بلوغ ذلك حداً ينهض باالستدالل إشكال، والسيام يف مثل هذا احلكم 

املخالف للقاعدة.
قـال يف اجلواهـر: «بل قيل أهنام أقو، ألنه مل يرد فيهام مـا ورد فيه مما يوهم أن 

الرشط إنام هو تعمد البقاء».
لكـن هذا إنـام ينفع لو كان الدليـل فيهام إطالق يقتيض بطـالن الصوم هبام مع 
النسـيان. وهو غـري ظاهر، إذ ما تضمن بطالن الصوم بمفاجـأة احليض والنفاس إنام 
يقتـيض مفطريـة نفس احليض والنفـاس من غري تعمد، ال حدثهام املسـتمر بعد النقاء 
الـذي هـو حمل الكالم. وما تضمن إفطار احلائض والنفسـاء ببقـاء احلدث بعد النقاء 
خمتص بموثق أيب بصري(١) اآليت يف املسألة العارشة املتضمن للتواين يف الغسل، والظاهر 
يف التقصري، فال يشمل صورة النسيان. ومن ثم ينحرص الدليل فيهام بام ورد يف اجلنابة 
بضميمة إحلاقهام هبا لو تم. وحينئذٍ يتعني مشـاركتهام للجنابة يف مجيع األدلة، حتى ما 

أوهم أن الرشط هو تعمد البقاء. 
(١) تقدم يف املسألة السادسة اإلشكال يف ذلك، واحتامل عدم مرشوعية التيمم 

يف املقام. فراجع. نعم ال إشكال يف رجحان التيمم برجاء املرشوعية.
(٢) ملا سـبق منا ومنهP يف املسـألة األربعني من فصل التيمم من أن التيمم 
للحـدث األكرب ال يبطل باحلـدث األصغر. أما لو قيل ببطالنه بـه فاملتجه عدم جواز 
النوم، إذ مع بطالن التيمم يلزم البقاء عىل اجلنابة ـ أو مطلق احلدث األكرب ـ إىل طلوع 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.



(مسـألة ٩): إذا ظن سـعة الوقت للغسـل فأجنب فبـان اخلالف فال 
يشء عليه(١) مع املراعاة، أما بدوهنا فاألحوط القضاء(٢). 

الفجر فيكون تعمد النوم من تعمد البقاء عىل اجلنابة املفروض مبطليته للصوم. 
نعـم البـد من العزم عىل النوم بنحو يسـتمر إىل الفجر ـ كـام ال يبعد كونه حمل 
الـكالمـ  دون مـا إذا مل يتعمد النوم، أو تعمده برجـاء االنتباه قبل الفجر، فإنه ال يلزم 
منـه بطالن الصوم لو اسـتمر للفجر، حتى لو مل يسـبق بالتيمم. بـل ال أثر للتيمم بعد 
فـرض بطالنـه بالنوم. غاية األمر أن خيتص بالنومة األوىل، بناء عىل ما يأيت يف املسـألة 

الثانية عرشة.
اللهـم إال أن يقال: صعوبة االلتزام برتك النـوم قبل الفجر نوعاً، خصوصاً يف 
العصور السابقة، والغفلة عن وجوب ذلك مع إغفال النصوص له تشهد بمجموعها 
بجواز النوم. إما لعدم وجوب التيمم بدالً عن الغسل يف املقام، أو لعدم بطالن التيمم 

بالنوم، أو لعدم قادحية تعمد البقاء عىل اجلنابة احلاصل بذلك يف الصوم.
لكـن ذلك إنام ينفع إذا بلغ حدّ االطمئنان بجواز النوم وعدم مبطليته للصوم، 

بنحو يرفع به اليد عن القواعد املفروض اقتضاؤها بطالن الصوم، كام هو غري بعيد.
. (١) لعدم تعمد البقاء عىل اجلنابة حينئذٍ

(٢) بـل جزم بوجوبه يف املراسـم والرشايع والقواعـد وغريها. وكأنه إلحلاق 
املقـام بـاألكل بعـد الفجر من دون مراعاة. لكـن مورد ذلك فعل املفطـر بعد الفجر، 
واملقام أجنبي عنه، ألن املفطر ـ وهو إحداث اجلنابة ـ إنام كان قبل الفجر، وأما البقاء 

عليها فهو ليس مفطراً إال مع العمد غري احلاصل يف املقام.
عـىل أن دليل املراعاة إنام تضمن مراعاة طلوع الفجر، ال مراعاة قرب طلوعه، 
كام هو املراد هلم هنا. ومحل ما نحن فيه عىل ذلك، لعموم العلة ـ وهي التسامح وعدم 
التوثقـ  أشبه بالقياس بعد عدم النص عىل التعليل بنحو يقتيض التعدي لسائر موراده.

٩٩ ......................................................................... إذا ظن سعة الوقت فأجنب
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(مسـألة١٠): حدث احليـض والنفـاس كاجلنابة يف أن تعمـد البقاء 
عليهام مبطل للصوم(١) 

ومن ذلك يظهر اإلشـكال فيهام يف اجلواهر من االسـتدالل عليه بإطالق أدلة 
القضاء، إذ فيه: أن موضوع أدلة القضاء تعمد البقاء عىل اجلنابة، ال تعمد سبب اجلنابة 
إذا اسـتلزم البقـاء من دون تعمد له كـام يف املقام. ومن ثـم كان ظاهر املدارك وحمكي 

الذخرية التوقف، أو امليل لعدم وجوب القضاء.
(١) كـام ذكـره غري واحد، بل قيل انه املشـهور بني من تعـرض له. ولعل عدم 
التعرض له يف مجلة من كتب السـيدين والشـيخني وغريمها اكتفاء بام ذكروه يف حكم 

اجلنب، ملا هو املعهود منهم من مشاركتهام للجنب يف كثري من األحكام.
وكيـف كان فيشـهد به يف اجلملـة موثق أيب بصري عـن أيب عبداهللاA: «قال: 
إن طهرت بليل من حيضتها، ثم توانت أن تغتسـل يف رمضان حتى أصبحت، عليها 

قضاء ذلك اليوم»(١).
 :وأما اإلشـكال يف سـنده تارة: بأن عيل بن احلسـن بن فضال فطحي. وأخر

بضعف طريق الشيخ إليه، الشتامله عىل عيل بن حممد بن الزبري.
فهـو مدفـوع بحجية خـرب الفطحي الثقـة، عىل مـا ذكرناه يف األصـول. وبأن 
الظاهر وثاقة عيل بن حممد بن الزبري عىل ما تقدم يف املسألة السابعة من الفصل األول 
يف النية. بل تقدم هناك ما يشـهد باعتبار رواية الشـيخP لكتب ابن فضال حتى لو 

فرض عدم ثبوت وثاقة ابن الزبري املذكور. فراجع.
هذا وقد اسـتدل بعض مشـاخيناP أيضـاً بصحيحة ابن مهزيـار الواردة يف 
أغسـال املسـتحاضة، بضميمـة األولوية القطعيـة، ألمهية حدث احليـض من حدث 

االستحاضة.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.



لكنه ال خيلو عن إشكال:
: ألن الصحيحة واردة يف أغسال االستحاضة الستمرار حدثها باستمرار  أوالً
دمها، ال حلدثها بعد انقطاع الدم، ومل يتضح أمهية حدث احليض بعد انقطاع الدم من 

استمرار حدث املستحاضة مع استمرار الدم.
: ألن الظاهر عدم العمل بالصحيحة يف احلكم املذكور، عىل ما ذكرناه يف  وثانياً
حمله من مباحث أحكام املسـتحاضة من كتاب الطهارة، وتأيت اإلشـارة إليه يف املسألة 

احلادية عرشة إن شاء اهللا تعاىل. فالعمدة املوثق.
هذا كله يف حدث احليض. وأما حدث النفاس فالظاهر املفروغية عن مشاركته 
حلـدث احليـض يف األحـكام، عىل ما سـبق الـكالم فيـه يف مباحث أحـكام النفاس. 

فراجع.
بقي يشء، وهو أن سيدنا املصنفP قال: «مقتىض عموم ما دلّ عىل وجوب 
. لكن يف املسـتند وغريه عدمها. ووجهه  الكفـارة بتعمـد املفطر وجوب الكفارة أيضاً

غري ظاهر. وأصل الرباءة ال جمال له مع الدليل».
لكـن ال يبعـد ابتناء كالم املسـتند وغريه عـىل أن االقتصـار يف املوثق عىل ذكر 
القضـاء مـن دون تنبيـه للكفـارة، موجـب لظهوره يف عـدم وجوهبا، فيخـرج به عن 

العموم املذكور، لو تم.
ولعل األوىل أن يقال: ال ظهور للموثق يف تعمد الرتك، بل املنرصف أو املتيقن 
مـن التـواين فيـه إرادة فعل اليشء يف وقته مع التسـامح يف تنفيذ املراد والتسـويف فيه 

تفريطاً، ولو أريد تعمد الرتك كان األنسب التعبري به.
ومن هنا كان ظاهر املوثق أو املتيقن منه إرادة التفريط بالغسل من دون تعمد، 
نظري التفريط بغسـل اجلنابـة بالنومة الثانية، عىل ما يأيت يف املسـألة الثانية عرشة. وهو 
إنام يدل عىل مفطرية احلدث يف ذلك ـ بسـبب اشـتامله عىل وجوب القضاء ـ من دون 
أن يدل عىل حكم تعمد فعل املفطر املذكور. وحينئذٍ ال مانع من الرجوع يف حكمه إىل 

تعمد البقاء عىل حدثي احليض والنفاس........................................................... ١٠١
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. يف رمضان وقضائه(١) دون غريمها(٢). وإن كان يف غريمها أحوط استحباباً
(مسألة ١١): املستحاضة الكثرية يشرتط يف صحة صومها الغسل(٣) 
لصـالة الصبـح، وكذا للظهريـن عىل األحـوط، فإذا تركـت أحدمها بطل 
صومها، وال يشـرتط غسـل الليلة املاضية، وال غري الغسل من األعامل(٤) 

عموم وجوب الكفارة لو تم، لعدم منافاة املوثق له.
 واملتحصـل: أن املرأة إن مل تفرط يف الغسـل يصح صومهـا، وال قضاء عليها، 
وإن فرطت فيه توانياً من دون تعمد تأخريه فسـد صومها، وعليها القضاء فقط، وإن 

تعمدت الرتك جر عليها حكم تعمد املفطر.
(١) ملاتقدم عندالكالم يف مفطرية البقاء عىل اجلنابة ويف املسألة السابعة من أن 

مقتىض القاعدة إحلاق القضاء باألداء يف اخلصوصيات املعتربة.
(٢) كأنـه خلروجـه عن مورد املوثق. لكن تقدم عنـد الكالم يف عموم مفطرية 
تعمدالبقاءعـىل اجلنابـة مايقتـيض العموم يف املقام.بـل مقتضاه العمـوم حتى للصوم 
املندوب. لكن من القريب التسـامح فيه،كامثبت يف تعمد البقاء عىل اجلنابة. وإن كان 

اً يصلـح معه لالستدالل إشكال. يف بلوغ ذلك حدّ
(٣) تقـدم يف املسـألة األربعـني مـن مباحـث الدمـاء عنـد الـكالم يف أحكام 
املسـتحاضة عـدم هنـوض دليـل يعتد به بذلـك. ومن ثـم كان األظهر عدم اشـرتاط 

الصوم باألغسال املذكورة. فراجع.
كـام أنه لو غـض النظر عن ذلك، وبني عىل دخل األغسـال املذكورة يف صحة 
الصوم، تعني البناء عىل اعتبار غسـيل النهار، وغسـل العشـائني لليلة السابقة، إال مع 
تقديـم غسـل صـالة الصبح عىل الفجـرـ  لو قيـل بمرشوعيتهـ  فيجتزأ به عن غسـل 
العشائني لليلة السابقة. لكن ال دليل عىل مرشوعية التقديم، كام تقدم هناك. فراجع.

(٤) الختصاص الدليل املدعى بالغسل، كام يظهر بمراجعة ما تقدم.



وإن كان أحوط. وال جيب تقديم غسل الصبح عىل الفجر(١)، بل ال جيزي 
لصالة الصبح إال مع وصلها به(٢). نعم إذا اغتسلت لصالة الليل اجتزأت 

به للصبح، مع عدم الفصل املعتد به(٣).
(٤) ونام حتى أصبح،  (مسـألة ١٢): إذا أجنب يف شـهر رمضان ليالً
فإن نام ناوياً ترك الغسل أو مرتدداً فيه حلقه حكم تعمد البقاء عىل اجلنابة(٥)

. فراجع ما تقدم يف املسـألة  (١) بـل ال دليـل عىل مرشوعيتـه، كام ذكرناه آنفـاً
املذكورة.

(٢) كام هو الظاهر من أدلة أحكام املستحاضة التي تقدمت يف حملها.
(٣) تقـدم منا يف املسـألة التاسـعة والعرشين مـن أحكام الدماء اإلشـكال يف 

ذلك. فراجع.
، بـل وال للرشوع يف النوم   (٤) ال خصوصيـة يف احلكـم املذكـور للجنابة ليالً

، بل املدار عىل إيقاع النوم وهو جنب، كام يظهر مما يأيت. ليالً
(٥) أما مع نية ترك الغسل فهو املعروف من مذهب األصحاب، بل هو املتيقن 
مـن معاقد نفي اخلـالف ودعو اإلمجاع يف كلامهتم. كام هو املتيقن أيضاً من نصوص 

املفطرية مع النوم مطلقاً، أو مع التعمد، التي تقدم ويأيت التعرض لبعضها.
اللهـم إال أن يقـال: نصوص املفطرية مـع النوم مطلقاً معارضـة بمثلها. فمن 
الطائفـة األوىل صحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «سـألته عن الرجل تصيبه 
اجلنابة يف رمضان، ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: يتم صومه، ويقيض ذلك اليوم...»(١)، 
 Aونحوه غريه. ومن الطائفة الثانية صحيح أيب سعيد القامط: «أنه سئل أبو عبداهللا
عمـن أجنـب يف شـهر رمضـان يف أول الليل، فنام حتـى أصبح. قـال: ال يشء عليه. 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.

١٠٣ .................................................................. إذا أجنب ونام ناوياً لرتك الغسل
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وذلك أن جنابته كانت يف وقت حالل»(١). ونحوه غريه.
ومـن هنا البد من اجلمع بني الطائفتني إما باحلمل عىل االسـتحباب، فال تنفع 
يف املدعى، وإما بالتفصيل بني العمد وغريه بقرينة نصوص تعمد النوم، فيكون املعيار 

عىل تلك النصوص، ال عىل هذه.
وأمـا دليـل مفطرية تعمد النوم فهو صحيح احللبـي عن أيب عبداهللاA: «أنه 
قـال يف رجـل احتلم أول الليـل، أو أصاب من أهله، ثم نام متعمداً يف شـهر رمضان 
حتـى أصبح. قـال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شـهر رمضان، ويسـتغفر 
ربه»(٢)، وصحيح البزنطي عن أيب احلسـنA: «سـألته عن رجـل أصاب من أهله 
. قال: يتم ذلك اليوم  يف شـهر رمضان أو أصابتـه جنابة، ثم ينام حتى يصبح متعمـداً

وعليه قضاؤه»(٣). 
وظاهـر األول وإن كان هـو كفاية تعمد املكلف النوم وإن مل يقصد اسـتمراره 
حتى يصبح، إال أنه ال يصلـح حينئذٍ ألن يكون شاهد مجع بني نصوص مطلق النوم، 
حيـث ال جمال حلمل النصـوص املتعددة الدالة عىل عـدم مفطريته عىل خصوص من 

غلبه النوم من دون قصد له، لندرة ذلك واحتياجه للتنبيه.
ومن ثم يتعني محله عىل ما هو ظاهر الثاين أو املتيقن منه من قصد النوم املستمر 
للصبـاح، يف مقابل مـا إذا قصد النوم من دون قصد السـتمراره، أو مع القصد لعدم 

استمراره. وبذلك يكون الصحيحان شاهدي مجع بني نصوص مطلق النوم.
ويكـون املتحصل من جمموع النصوص احلكم ببطـالن الصوم من اجلنب مع 
النوم بقصد استمراره للصباح، وعدم املفطرية مع النوم الغالب من دون قصد، أو مع 

القصد له من دون قصد لالستمرار فيه، أو مع القصد لعدم االستمرار.
نعم قد يعارضها يف ذلك حديث إسامعيل بن عيسى: «سألت الرضاA عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤.



رجل أصابته جنابة يف شـهر رمضان، فنام عمداً حتى يصبح، أي يشء عليه؟ قال: ال 
يـرضه هـذا، وال يفطر وال يبايل، فإن أيبA قال: قالت عائشـة: إن رسـول اهللا7 

أصبح جنباً من مجاع غري احتالم. قال: ال يفطر، وال يبايل»(١).
لكنـ  مع غض النظر عن سندهـ  البد من محله عىل تعمد النوم دون االستمرار 
فيه، أو عىل التقية، كام يناسـبه االستشهاد بحديث عائشة، عىل ما تقدم يف أول الكالم 

يف مفطرية تعمد البقاء عىل اجلنابة.
وقـد ظهر من مجيع ما تقدم: أن نصـوص مفطرية النوم ال تنهض بمفطريته يف 
مفروض املسألةـ  وهو ما إذا نام ناوياً ترك الغسلـ  إال إذا عزم املكلف عىل االستمرار 
بالنوم حتى يطلع الفجر، أما لو تعمد أصل النوم من دون قصد الستمراره، فاستمر، 
. وجمرد القصد لرتك الغسـل ال يقتيض هنوضها  فهي قارصة عن إثبات املفطرية حينئذٍ
بذلك، ألن موضوعها تعمد النوم مستمراً، ال تعمد البقاء عىل اجلنابة حتى يطلع الفجر.
اللهم إال أن يستفاد من احلكم فيها باملفطرية مع قصد استمرار النوم أن املعيار 
يف املفطريـة عـىل قصد اسـتمرار حـدث اجلنابة وعدم الغسـل منه إىل طلـوع الفجر، 
لعدم خصوصية اسـتمرار النوم ارتكازاً يف الصوم، لوال ما يرتتب عليه من اسـتمرار 

احلدث املذكور.
هـذا مضافـاً إىل ما تضمن مفطرية تعمد البقاء عـىل اجلنابة، إذ يكفي يف صدقه 
العـزم عليـه من أول األمر من دون عدول عن ذلـك، ولو مع عدم فعلية القصد حني 

طلوع الفجر، لذهول أو نوم أو نحومها.
بـل لو قلنـا باملفطرية مع الرتدد تعني القول به مع العـزم عىل العدم باألولوية، 

وإن كان قد خيتلف عن مفاد النصوص يف مالك املفطرية، عىل ما قد يتضح.
هـذا كلـه مع نية ترك الغسـل. وأما مع الـرتدد فيه فقد يدعـى دخوله يف معقد 
اإلمجاع أو نفي اخلالف عىل املفطرية مع النوم من دون قصد الغسل. إال أن استدالل 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٦.

١٠٥ .................................................................. إذا أجنب ونام ناوياً لرتك الغسل
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وإن نام ناوياً للغسل(١)، أو ذاهالً عنه(٢)
بعضهم عليها بأن العزم عىل ترك الغسـل يسقط اعتبار النوم، ظاهر يف أن مراده بعدم 

قصد الغسل قصد عدمه.
وكيـف كان فحيـث كان الـرتدد املذكور ال جيتمع مع قصد اسـتمرار النوم إىل 
طلـوع الفجـر، فال جمال لالسـتدالل عـىل املفطرية مع الـرتدد بام تقـدم من نصوص 
املفطريـة مع النوم، بعد ماسـبق من محلها عىل قصد االسـتمرار بالنـوم أو باجلنابة إىل 
طلوع الفجر. ومثله االسـتدالل بنصوص تعمد البقاء عىل اجلنابة. لفرض عدم سبق 

نية البقاء عليها، بل الرتدد يف ذلك. 
ودعو: أنه ال يعترب يف صدق تعمد البقاء عىل اجلنابة القصد إىل ترك الغسل، 
بـل يكفي عدم القصد له حتى مىض وقته، كـام يظهر بمالحظة النظائر، حيث يصدق 

عىل من تردد يف السفر مثالً حتى مىض وقته أنه تعمد ترك السفر يف وقته.
ممنوعة جداً، بل البد فيه من االلتفات للموضوع، ولضيق الوقت عنه حني خروج 
الوقت. ومن ثم ال يصدق يف املقام، للغفلة عن ذلك كله بالنوم حني خروج الوقت.
نعـم حيـث كان املعترب يف الصـوم نيته عند الفجر أو قبـل طلوعه، وكانت نيته 
عبـارة عن نيـة ترك مجيـع املفطرات، ومنهـا تعمد البقاء عـىل اجلنابة، تعـني لزوم نية 
الغسـل قبل الفجر عىل تقدير االنتباه، إذ عدم الغسل حينئذٍ مستلزم لتعمد البقاء عىل 
اجلنابة املفطر، فالرتدد يف ذلك وعدم نيته مستلزم لعدم نية الصوم، فيبطل لعدم النية، 

ال لتعمد فعل املفطر.
وعىل ذلك يبتني الكالم يف وجوب الكفارة وعدمه، بناء عىل ما يأيت من الفرق 
بني الوجهني يف ذلك. كام أن ذلك خيتص بالصوم الواجب املعني، دون غريه، بناء عىل 

ما ذكروه يف الثاين من االكتفاء فيه بتجديد النية قبل الزوال.
(١) وهو موضوع كالم األكثر أو املتيقن منه.

(٢) ذكرنا آنفاً أن تعمد النوم مع البناء عىل عدم الغسـل هو موضوع املفطرية 



املتحصل من جمموع النصوص، وأن تعمد النوم مع الرتدد يف الغسل إنام يبطل الصوم 
معـه لعدم نيتـه، ال لتعمد املفطر. أما تعمد النوم مع الذهول عن الغسـل فهو ال ينايف 
حتـى النية، إلمـكان حتقق النية للصوم بـام له من مفهوم ارتكازي، مـع الغفلة وعدم 

. القصد لرتك كل مفطر تفصيالً
وأمـا ما ذكـره بعض مشـاخيناP من دخوله حينئذٍ يف نسـيان غسـل اجلنابة 
الذي تقدم يف املسألة السابعة أن املشهور بطالن الصوم معه. فهو ال خيلو عن إشكال، 
ألن املراد بالذهول هو الذهول عن الغسل بعدم قصده وال قصد عدمه وال الرتدد بني 

األمرين، ولو مع االلتفات ـ ولو ارتكازاً ـ للجنابة، ولوجوب الغسل منها.
عىل أن دليل نسيان غسل اجلنابة ظاهر أو منرصف إىل ما إذا استحكم النسيان، 
بحيث يسـتند ترك الغسـل له عرفاً، دون ما إذا كان موقتاً، بحيث اقتىض اإلقدام عىل 
النوم، وكان ترك الغسـل عرفاً مسـتنداً للنوم ال للنسيان، فهو نظري ما إذا نيس املكلف 

غسل اجلنابة، فأراق املاء، ثم التفت قبل خروج الوقت. فتأمل.
وأشكل من ذلك االستدالل للبطالن مع الذهول بإطالق النصوص املتضمنة 
للمفطريـة مـع النوم، ملا سـبق من محلها عىل خصوص صورة قصد النوم املسـتمر إىل 

طلوع الفجر.
ولو فرض حتققه يف املقام أشـكل دخوله يف إطالق النصوص املذكورة، لقرب 
انرصافها إىل ما إذا كان تعمد استمرار النوم راجعاً للبناء عىل ترك الغسل، ليكون من 

صغريات تعمد البقاء عىل اجلنابة، فال يشمل صورة الذهول عنه.
بـل الظاهر قصور بقية نصوص النوم عن صـورة الذهول. أما ما تضمن منها 
عـدم املفطرية فألنه مسـوق لبيان التخفيـف يف أمر النوم، والعفو عنـه وإن ابتنى عىل 
التسـامح يف أمـر الغسـل وتأخـريه، فال يشـمل صورة الذهـول عن الغسـل. وأما ما 
تضمـن منها املفطرية ـ كنصـوص النومة الثانية والثالثة ـ فألنه مسـوق لبيان العقوبة 

عىل التسامح بالنوم، وهو ال يتأتى مع الذهول املفروض.
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فإن كان يف النومة األوىل صح صومه(١). 
ومـن هنـا كان الالزم الرجوع يف صورة الذهول عن أصل الغسـلـ  بحيث ال 
يتحقق العزم عىل فعله أو تركه أو الرتدد فيه ـ إىل ما تقتضيه القاعدة من عدم املفطرية، 

لعدم تعمد ترك الغسل والبقاء عىل اجلنابة، الذي تضمنت األدلة مبطليته للصوم.
نعـم ذلـك خمتص بالذهول لقصور يف املكلف أو لسـبب طارئ، الذي اليبعد 
كونـه حمـل كالمهـم، دون ما إذا كان ناشـئاً عن التسـامح يف الغسـل وعـدم االهتامم 
بـه، الراجـع إىل عـدم االهتامم بالصوم. فـإن الظاهـر منافاته لنية الصـوم. بل الظاهر 
رجوعـه للبناء عىل عدم الغسـل ارتكازاً، فيجري معه حكـم تعمد البقاء عىل اجلنابة.

 . فتأمل جيداً
(١) كام هو املعروف بينهم املنسـوب للمشهور يف احلدائق، ويف املدارك: «هذا 
». ونفى يف اخلـالف اخلالف فيـه، بل ادعى  مذهـب األصحـاب ال أعلم فيـه خمالفـاً

اإلمجاع عليه.
ويشهد به أن النومة األوىل هي املتيقنة من النصوص النافية للمفطرية مع النوم 
بعد ماسـبق من محلها عىل صورة عدم القصد للنوم املستمر، املستلزم للعزم عىل عدم 
. مضافـاً إىل صحيح معاوية بن عـامر: «قلت أليب عبـداهللاA: الرجل  الغسـل ليـالً
جينب يف أول الليل، ثم ينام حتى يصبح يف شهر رمضان. قال: ليس عليه يشء. قلت: 

فإنه استيقظ، ثم نام حتى أصبح. قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة»(١).
 وزاد يف املعتربـ  يف املسألة العارشة من املقصد الثاين مما جيب اإلمساك عنهـ  بعد أن 
أفتى بام ذكره األصحاب(رضوان اهللا عليهم)، فاستدل بصحيح بن أيب يعفور: «قلت 
أليب عبداهللاA: الرجل جينب يف شهر رمضان، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح. قال: 
يتم صومه [يومه]، ويقيض يوماً آخر. وإن مل يستيقظ حتى يصبح أتم يومه، وجاز له»(٢).

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٢) التهذيب ج:٤ ص:٢١١. االستبصار ج:٢ ص:٨٦.



لكـن االسـتدالل به موقوف عىل فرض ختلـل النوم بني اجلنابة واالسـتيقاظ، 
فكأنه قال: «الرجل جينب بشهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ...». وهو تكلف ال شاهد 
عليه. بل الظاهر منه إرادة اجلنابة باالحتالم، ثم االسـتيقاظ بعدها. وحينئذٍ يدل عىل 
العفو عن استمرار نومة االحتالم، وعدم العفو عن النومة األوىل بعدها، فيخالف ما 

عليه األصحاب، وال ينهض باالستدالل هلم.
بـل يكون كسـائر املطلقات املتضمنـة لإلفطار مع النوم املسـتمر حتى الفجر، 
فيحمل عىل صورة تعمد اسـتمرار النوم وعدم الغسـل قبل الفجر، أو عىل استحباب 
القضاء، مجعاً مع صحيح معاوية بن عامر، وما هو املتيقن من املطلقات النافية للقضاء 

مع استمرار النوم إىل الفجر.
هذا كله بناء عىل ما أثبته يف املعترب من عبارة الصحيح املذكور، وهو املطابق ملا 
يف التهذيبني. لكن رواه الصدوق هكذا: «قلت له: الرجل جينب يف شهر رمضان، ثم 
يستيقظ، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح. قال: يتم صومه ويقيض يوماً آخر. 
فإن مل يسـتيقظ حتى يصبح أتم صومه، وجاز له»(١). بل ظاهر الوسـائل رواية الشيخ 

.(٢) له كذلك أيضاً
وحينئـذٍ قد يسـتدل به ملا عليه األصحاب بحمل عدم االسـتيقاظ يف ذيله عىل 
عدم االسـتيقاظ الثاين من النومة األوىل بعد اجلنابة، حيث يدل حينئذٍ عىل العفو عن 
 ، اسـتمرار النومة األوىل إىل الصباح. إذ لعله أوىل من محله عىل عدم االسـتيقاظ أصالً
باسـتمرار نومة اجلنابة، ألن األول أخفى حكامً من الثاين، وبيانه يغني عن بيان الثاين 

لألولوية، وال عكس، فيكون أوىل بالبيان.
وإن كان اإلنصـاف أن احلديـث هبذا املتـن ال خيلو عن اضطـراب، ألن تكرر 
االستيقاظ يف السؤال ال يتناسب مع االقتصار عىل ذكره مرة واحدة يف اجلواب. ومن 

(١) من ال حيرضه الفقيه ج:٢ ص:٧٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.
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ثم كان املتن األول أقرب، والسيام مع اتفاق التهذيبني عليه. وإن قيل إن الفقيه أضبط.
 :Aنعم عن بعض نسـخ الفقيه والوسـائل روايته هكذا: «قلت أليب عبداهللا
الرجل جينب يف شهر رمضان، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح. قال يتم صومه 
[يومـه]، ويقيض يوماً آخر. وإن مل يسـتيقظ حتى يصبح أتـم يومه»(١). وهو خال عن 
اإلشـكال املذكور، ومطابق لصحيـح معاوية بن عامر، ورصيح فيام عليه األصحاب. 

لكن ال طريق إلثبات صحة هذا املتن بعد هذا االختالف يف احلديث.
ولعلـه لذا جعـل يف املعترب يف تتمة كالمـه املتقدم صحيح معاويـة بن عامر هو 

الدليل األوضح يف املسألة. وكفى به حجة يف املقام.
مضافـاً إىل إطالقـات صحة الصوم من اجلنب مع اسـتمرار نومـه إىل الفجر، 

حيث كانت النومة األوىل هي املتيقن منها، كام ذكرنا.
لكن مع كل ذلك قال يف املعترب يف ذيل املسألة األوىل من املقصد األول مما جيب 
اإلمسـاك عنه: «ولو أجنب، فنام ناوياً للغسـل حتى أصبح، فسـد صوم ذلك اليوم. 
وعليـه قضـاؤه. وعليه أكثر علامئنا». ثم اسـتدل عليه بصحيح ابـن أيب يعفور املتقدم 
بعني املتن الذي ذكره يف كالمه السابق. والذي روي به يف التهذيبني، وبصحيح حممد 

بن مسلم. والظاهر أن مراده به صحيح حممد بن مسلم املتقدم يف أول املسألة.
لكـن سـبق لزوم محله عىل االسـتحباب، أو عـىل صورة تعمد النوم املسـتمر، 
الراجع لقصد عدم الغسـل. كام سـبق قريباً محل صحيح ابن أيب يعفور باملتن املذكور 

عىل ذلك.
نعـم يف حديـث إبراهيم عـن بعض مواليه قال: «سـألته عن احتـالم الصائم. 
قال: إذا احتلم هناراً يف شـهر رمضان فال ينم حتى يغتسـل، وإن أجنب ليالً يف شـهر 
رمضان فال ينام إال [إىل] ساعة حتى يغتسل. فمن أجنب يف شهر رمضان، فنام حتى 
يصبح، فعليه عتق رقبة، أو إطعام سـتني مسـكيناً، وقضاء ذلـك اليوم، ويتم صيامه، 

(١) مستمسك العروة الوثقى ج:٨ ص:٢٩٩-٣٠٠.



.(١)« ولن يدركه أبداً
ويصعب جداً محله عىل خصوص صورة تعمد النوم املستمر، لظهور النهي فيه 
 ، عن مطلق النوم أو ما زاد عىل الساعة يف وجوب االحتياط والتحفظ عىل الغسل ليالً
فتعقيبـه بحكم اسـتمرار النوم ظاهر جداً يف إرادة حكـم خمالفة االحتياط املذكور، ال 

حكم خصوص تعمد املفطر.
ومنـه يظهـر أنه ال جمال حلمله عىل ما عدا النومـة األوىل، ومن ثم كان منافياً ملا 

عليه األصحاب يف املقام، ومناسباً ملا تقدم من املعترب.
لكن ال جمال للتعويل عليه:

: لضعفه باإلرسال، لعدم معرفة بعض موليه املذكور، اللهم إال أن يكون  أوالً
مراده به بعض األئمةA، ألهنم مواليه وموايل مجيع شيعتهم فإن إبراهيم يروي عن 
اإلمامـني الصادق والكاظمH بل قيل: أنه يروي عن اإلمام الرضاA. وعليه ال 

تكون الرواية مضمرة.
: ملخالفته جلميع النصوص املرخصـة يف النوم، واملرخصة يف خصوص  وثانيـاً

النومة األوىل، واحلاكمة بعدم املفطرية مع استمرار النوم إىل ما بعد الفجر. 
: لظهور إعراض األصحاب عنه حيث يتعني حينئذٍ طرحه، أو محله عىل  وثالثاً

كراهة النوم ليالً ـ ككراهته هناراً ـ واستحباب التكفري مع استمراره.
وكيـف كان فال ينهض احلديث باالسـتدالل ملا يف املعترب. والسـيام مع احلكم 

فيه بثبوت الكفارة الذي مل يلتزم به يف املعترب حتى يف النومة الثالثة.
ومن ثم كان ما ذكره يف هذه املسـألة عجيباً ـ كام يف اجلواهر ـ إلغفاله ماسـبق 
منه ومنا من دليل صحة الصوم، كنسبته ألكثر أصحابنا، مع أن املعروف عندهم ـ كام 

سبق ـ الصحة.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤.
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وإن كان يف النومـة الثانيـةـ  بأن نام بعد العلم باجلنابة(١) ثم أفاق ونام ثانياً 
حتى أصبح ـ وجب عليه القضاء(٢)

(١) يشـري P بذلك إىل أنه يشرتط يف مفطرية اسـتمرار النوم العلم باجلنابة 
قبل النوم، النرصاف نصوص النوم بأمجعها إىل صورة العلم باجلنابة.

أما ما تضمن عدم املفطرية باسـتمراره، فلوروده يف مقام بيان التخفيف يف أمر 
النـوم، والعفو عن التسـامح احلاصل به عن تعجيل الغسـل، وال موضوع لذلك مع 
اجلهل باجلنابة. وأما ما تضمن املفطرية به فالبتنائه عىل العقوبة، وإجرائه جمر تعمد 
البقـاء عـىل اجلنابة، وذلك إنام يتـم مع العلم هبا، نظري ما تقدم وجـه قصور الطائفتني 

معاً عن صورة الذهول.
نعم يكفي يف جريان حكم النومة الثانية العلم حني اإلقدام عليها بسبق اجلنابة 
عىل النومة األوىل، ولو مع اجلهل باجلنابة عند اإلقدام عىل النومة األوىل إلطالق دليل 

حكم النومة الثانية.
هـذا ولـو ختيـل حني النومـة الثانيـة أهنا النومـة األوىل بعـد اجلنابـة، فالظاهر 
عـدم ترتـب حكم النومـة الثانية، وانرصاف دليـل حكمها عن هذه الصـورة، بقرينة 
وروده مورد العقوبة والتشـديد، بسبب التسـامح يف تأخري الغسل، فإن ذلك يناسب 

اختصاص احلكم املذكور بام إذا علم باحلال حني اإلقدام عىل النوم. فالحظ.
(٢) كـام هو املعـروف. ويف املـدارك: «هذا مذهـب األصحـاب، ال أعلم فيه 
»، بل ادعي يف اخلالف اإلمجاع عليه، ونسبه يف حمكي املنتهى لألصحاب، وعن  خمالفاً

املستند: «استفاض نقل اإلمجاع عليه».
ويشـهد بـه صحيـح معاوية بـن عامر املتقـدم، وصحيح ابـن أيب يعفـور، بناء 
عـىل روايته بأحد الوجهـني األخريين. وأما بناء عىل روايتـه بالوجه األول املروي يف 
التهذيبني فيكون ظاهراً يف البطالن باسـتمرار النومة األوىل، امللزم بحمله عىل صورة 



 .(١)دون الكفارة عىل األقو 
القصد للنوم املستمر، أو عىل االستحباب، كام سبق. وخيرج عن حمل الكالم.

هذا ومنرصف الصحيحني، خصوصاً األول املشتمل عىل كون القضاء عقوبة 
مـا إذا كان النوم مبنياً عىل التسـامح يف الغسـل واإلقدام عىل تأخـريه، فلو مل يبتن عىل 

ذلك، بل كان للذهول عن اجلنابة فاملتعني عدم القضاء، كام يظهر مماسبق.
وأمـا مع االلتفـات للجنابة، لكن ابتنى النوم عىل االحتياط للغسـل والتحفظ 
من اسـتمرار النوم ـ باسـتعامل املنبه الشـايع يف عصورنا، أو بتكليف شخص بإيقاظه 
أو نحـو ذلك ـ لكن غلب عىل أمره، فقـد يدعى انرصاف اإلطالق عنه. لكنه ال خيلو 

عن إشكال، أو منع.
، وكان إمكانه متوقعاً بعد مدة معتد  نعم الينبغي اإلشكال فيه لو تعذر الغسل فعالً
هبا، حيث ال يكون النوم حينئذٍ مع التوثق من االنتباه عند إمكان الغسل مشموالً ملا سبق، 
لظهور التعليل بالعقوبة يف صحيح معاوية يف ابتناء النوم عىل التهاون بالغسل وتأخريه، 
وهو غري حاصل مع تعذر تعجيل الغسـل والتحفظ عليه يف وقته بالتوثق من االنتباه.

بقـي يشء، وهو أنه حيث سـبق قوة مانعية تعمـد البقاء عىل اجلنابة من الصوم 
الواجب غري صوم شهر رمضان، فالظاهر بطالنه بالنوم الثاين، كصوم شهر رمضان، 
لعني الوجه املتقدم إلحلاق الصوم املذكور بصوم شـهر رمضان يف مانعية تعمد البقاء 

عىل اجلنابة من صحته. فالحظ.
(١) كام نسـب لألصحاب، بل يظهر من اجلواهر احتامل انعقاد اإلمجاع احلجة 
عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إىل األصل ـ السكوت عنه يف صحيحي معاوية بن عامر وابن 
أيب يعفور، والسـيام األول املشـتمل عـىل األمر بالقضـاء عقوبة، لظهـور أن الكفارة 
أظهـر يف العقوبـة وادعـى يف الردع، فإمهاهلـا واالقتصار عـىل القضاء ظاهـر جداً يف 

عدم وجوهبا.
لكن استشـكل فيه يف اجلواهر بأصالة ترتبها عىل كل مبطل مقصود. وفيه: أن 
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ذلك لو تم فاملفطر باألصل هو بالبقاء عىل اجلنابة برشط التعمد، أو نفس تعمد ذلك، 
وال قصد للبقاء عىل اجلنابة هنا، فضالً عن تعمده، ملا سـبق من كون مفروض الكالم 
عدم القصد السـتمرار النوم. كام أن النوم هنا وإن كان يرتتب عليه البطالن بمقتىض 
الصحيحني السـابقني إحلاقـاً له باملفطر املذكـور. إال أن مبطليته للصوم باسـتمراره، 
الراجع للبقاء عىل اجلنابة، وهو غري مقصود بالفرض، وإنام القصد يف حمل كالمهم إىل 

أصل النوم، وإىل إحداثه.
وأضعـف منـه دعـو: أصالـة ترتـب الكفـارة عند وجـوب القضـاء. لعدم 
الشاهد هلا، والسيام مع كثرة موارد ختلف وجوب الكفارة عن وجوب القضاء. وكذا 
االسـتدالل بإطالق ما تضمن وجوهبا بالبقاء عىل اجلنابة، كمعترب سـليامن بن حفص 
عـن الفقيـه: «قال: إذا أجنب الرجل يف شـهر رمضان بليل، وال يغتسـل حتى يصبح 
فعليـه صوم شـهرين متتابعني، مع صـوم ذلك اليوم. وال يدرك فضـل يومه»(١). فإنه 
حممـول عىل تعمـد ذلك، كام هو مورد بعـض نصوصه كصحيـح أيب بصري املتقدم يف 
مفطريـة تعمد البقاء عىل اجلنابة(٢)، واملنرصف من سـائر موارد احلكم بالكفارة، التي 

هي ارتكازاً من سنخ العقوبة.
والسـيام مع عدم ثبوهتا يف كثري من موارد االستمرار عىل اجلنابة، كام يف موارد 
نسـيان اجلنابـة ـ بناء عىل وجوب القضاء به ـ وعدم تيرس الغسـل، واسـتمرار النومة 

األوىل وغري ذلك.
وكذا ما تضمن إطالق وجوهبا بالنوم من اجلنب حتى يصبح. ملاسبق من لزوم 
محلـه عىل صورة تعمد النوم املسـتمر، ولو للعلم باسـتمرار النوم عـادة، دون القصد 

ألصل النوم وإن استمر بنفسه من دون قصد لذلك حني اإلقدام عليه.
نعـم تقـدم أنه ال جمال لذلـك يف حديث إبراهيـم. لكنه ـ مع غـض النظر عن 
وجوه اإلشـكال فيه ـ يقتيض وجوب الكفارة حتى مع اسـتمرار النومة األوىل. ومن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣، ٢.



وكـذا بعد النومـة الثالثة(١). وإن كان األحوط اسـتحباباً وجوب الكفارة 
(٢). بل األحوط ذلك يف النوم الثـاين(٣). بل كذا يف األول إذا مل  فيـه أيضـاً

يكن معتاد االنتباه(٤).
ثم يتعني محله عىل االستحباب أو طرحه، كام سبق.

(١) أمـا وجـوب القضاء فهـو مفروغ عنه بينهـم. ويقتضيه مـا ورد يف النومة 
الثانيـة بفهم عـدم اخلصوصيـة، أو باألولوية العرفيـة. بل ربام يسـتفاد من إطالقات 
وجوب القضاء باسـتمرار النوم بعد تقييدها يف النوم األول بامسـبق، فإنه وإن سـبق 
محلها عىل صورة تعمد النوم املستمر، أو االستحباب، إال أنه ربام يمكن محلها عىل ما 

ً بعد كفاية ما سبق. عدا النوم األول. وإن مل يكن ذلك مهامّ
وأمـا عـدم وجوب الكفـارة فهو الذي ذهـب إليه يف املعترب واملـدارك وحمكي 

املنتهى وغريها. ويقتضيه األصل عىل نحو ما تقدم هناك.
خالفاً ملا هو املشهور بني األصحاب من وجوهبا، بل هو املدعى عليه اإلمجاع يف 
اخلالف والغنية والوسيلة وجامع املقاصد. لعني ما تقدم يف النومة الثانية مما عرفت ضعفه.
ومن ثم جعل يف جامع املقاصد دليل املسألة هو اإلمجاع. لكن ال جمال للتعويل 
عليـه يف اخلروج عن مقتـىض األصل املذكور بعد توقف مثـل الفاضلني عن االعتامد 
عليه، بل نسبة مضمونه يف الرشايع للمشهور، ويف املعترب للشيخني، ومع ظهور ابتناء 

دعاو اإلمجاع من القدماء عىل التوسع أو التسامح بنحو يرفع الوثوق هبا.
هذا وجيري ذلك أيضاً يف النومات الالحقة مهام تعددت.

(٢) مراعاة خلالف املشهور، املدعى عليه اإلمجاع، كام تقدم.
(٣) خروجاً عن احتامل وجوهبا، الذي تقدم من اجلواهر تقريبه واالستدالل عليه.

. فقد رصح غري واحد بأنه البد يف العفو عن النومة  (٤) يعني مع القضاء أيضاً
األوىل مـن احتامل االنتباه، وإال كان قصد النوم مالزماً لقصد اسـتمراره الذي سـبق 
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(مسألة ١٣): الظاهر جواز النوم األول(١)،
جريان حكم تعمد اجلنابة معه. قال يف املسـالك: «ورشط بعض األصحاب مع ذلك 
اعتيـاده االنتباه، وإال كان كمتعمد البقاء عىل اجلنابة. والبأس به». ومقتضاه وجوب 

القضاء والكفارة مع عدم اعتياد االنتباه.
لكنـه غري ظاهر الوجه، لعدم صدق تعمـد البقاء عىل اجلنابة بمجرد ذلك. بل 

هو خمالف إلطالق نصوص النومة األوىل املتقدمة.
نعم ال يبعد اعتبار عدم اعتياد االستمرار يف النوم، بحيث ال يعتد عرفاً باحتامل 

االنتباه، ولو لعدم توقع طروء سبب خارجي له.
(١) كـام يظهـر من مسـاق كالم األصحاب(رضوان اهللا عليهـم) لألصل بعد 
عـدم اسـتلزامه بطالن الصـوم لعدم حتقق تعمـد البقاء عـىل اجلنابة معـه. مضافاً إىل 
صحيح العيص بن القاسم: «أنه سأل أبا عبداهللاA عن الرجل ينام يف شهر رمضان، 
فيحتلم، ثم يسـتيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسـل. قال: البأس»(١)، وإطالقه شامل للنوم 

يف الليل.
لكـن يف اجلواهر أنه قد يدل عىل احلرمة صحيح معاوية بن عامر املتقدم، الدال 
عىل حرمة النوم يف اجلملة، وخرب إبراهيم املتقدم يف تعقيب ماسـبق من املعترب. وكأن 

وجه االستدالل بصحيح معاوية ما تضمنه من أن القضاء عقوبة.
: أن العقوبة بالقضاء قد ال تكون حلرمة النوم، بل للتسامح يف الغسل  وفيه أوالً
، نظري وجوب إعـادة الصالة عـىل من صىل يف  املرجـوح يف نفسـه وإن مل يكـن حمرمـاً
الثوب النجس نسياناً، عقوبة لنسيانه وعدم اهتاممه، كام تضمنته بعض النصوص(٢).

: أنه إنام يدل عـىل العقوبة املذكورة يف النومة الثانيـة دون األوىل. بل قد  وثانيـاً
يظهـر منه اإلذن يف النومة األوىل، كالنصـوص املتضمنة لصحة الصوم مع النوم التي 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب النجاسات حديث:٥.



 وكذا الثاين(١)،
عرفت فيام سبق أن املتيقن منها النومة األوىل.

وأما خرب إبراهيم فهو ـ مع اشتامله عىل النهي عن النوم يف النهار املحمول عىل 
الكراهة، كام سبق يف املسألة اخلامسة ـ ظاهر يف جواز النوم ساعة.

نعـم رواه يف اجلواهـر هكذا: «فال ينام سـاعة حتى يغتسـل»، ويف موضع من 
التهذيـب روايته هكذا: «فال ينام إىل سـاعة حتى يغتسـل»(١). لكـن ال طريق إلثبات 
صحـة روايته بأحد الوجهـني. بل جزم بعضهم بابتناء الثاين عـىل التصحيف، مع أنه 

حينئذٍ ال يمنع من النوم أقل من ساعة.
(١) كـام يف املـدارك وحمكي املنتهى. ويظهر الوجه فيه مما تقدم يف النوم األول. 
وأمـا يف اجلواهر من أن املفروض هو الصوم املعني الذي جيب عىل املكلف حفظه من 
كل مـا يقتيض إبطاله، ومنـه البقاء جنباً إىل الصبح. فهو كام تـر، لعدم العلم برتتب 

ذلك عىل النوم بعد كون حمل الكالم احتامل االنتباه كام تقدم. 
إال أن يريـد مـن وجـوب حفظه وجوب االحتيـاط والتحفظ عليـه مما حيتمل 
أن يـؤدي إىل ذلـك. لكن ال دليـل عليه يف املقام ونظائره، كاملضمضـة لغري الفريضة، 

واألكل مع الشك يف الفجر من دون مراعاة، وغريها.
ومثله ما قد يدعى من أن فسـاد الصوم ووجوب القضاء بالنوم يقتيض حرمته 
مـع كـون الصـوم من الواجـب املعـني. إذ وجـوب القضاء ليـس بمجرد النـوم، بل 

باستمراره، واملفروض عدم العلم به.
نعـم قد يقال: اسـتمرار النوم هو مقتىض األسـتصحاب. وبذلـك يفرتق عن 

غريه من موارد احتامل حصول املفطر، كاملثالني السابقني. 
لكن االستصحاب إنام جيري بعد حصول النوم والعلم به. أما حني اإلقدام عىل 

(١) التهذيب ج:٤ ص:٣٢١.
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والثالث(١) مع احتامل االستيقاظ، وإن كان إذا أستمر، يلزم القضاء.
(مسألة ١٤): إذا احتلم يف هنار شهر رمضان ال جتب املبادرة إىل الغسل 
.(٣)منه(٢) وجيوز له االسترباء بالبول وإن علم ببقاء يشء من املني يف املجر
النوم فال موضوع له، لعدم اليقني به إال معلقاً، وهو غري كاف يف جريان االستصحاب 

وترتب العمل عليه. والسيام مع إطالق صحيح العيص املتقدم.
ومن ذلك يظهر ضعف ما يف املسالك من حرمة النوم الثاين.

(١) كـام يف املـدارك وعـن املنتهى، لعني ماسـبق يف النوم الثـاين. وال يفرق يف 
ذلك بني القول بوجوب الكفارة وعدمه، ألهنا إنام جتب باستمرار النوم، نظري ما تقدم

يف القضاء.
». بل يكاد  (٢) كـام رصح بـه غري واحد، وعن املنتهـى: «وال نعلم فيه خالفـاً

يكون رضورياً، لشيوع االبتالء باملسألة بنحو يمتنع عادة خفاء حكمها.
ويقتضيه ـ مضافاً إىل األصل ـ ما تقدم يف صحيح العيص من جواز النوم بعد 

االحتالم الشامل، بإطالقه لالحتالم يف أثناء النهار. بل لعله املتيقن منه.
نعم سبق يف خرب إبراهيمـ  املتقدم يف تعقيب ما يف املعترب من بطالن الصوم بنوم 
املجنب ليالً إذا استمر حتى الصباحـ  قولهA: «إذا أحتلم هناراً يف شهر رمضان فال 

ينم حتى يغتسل»(١).
لكنه ضعيف باإلرسال. مع أن حتريم النوم ال يقتيض وجوب املبادرة للغسل. 
عىل أنه ال يمكن البناء عىل حرمة النوم بعد ما سبق يف صحيح العيص. بل جواز النوم 
من الوضوح بحدّ يلحق معه بالرضوريات، بسبب شيوع االبتالء بذلك، حيث يمتنع 

عادة خفاء حكمه. ومن هنا البد من محل اخلرب عىل الكراهة.
(٣) ال ينبغـي التأمـل يف ذلك بعد قصور أدلة مفطرية إحـداث اجلنابة يف هنار 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤.



(مسـألة ١٥):اليعد النوم الذي احتلم فيـه ليالً من النوم األول(١)، 
بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد اإلفاقة هو النوم األول.

شهر رمضان عن مثل ذلك مما ال يستقل بنفسه، ويكون من توابع جنابة سابقة.
ومثلـه يف ذلـك مـا إذا أنزل قبل الفجـر ومل يعلم بذلك، أو تعذر عليه الغسـل 

حتى طلع الفجر، أوسبقه املني يف النهار بنحو اليفطر به،ونحو ذلك.
مضافـاً إىل أن ذلك ملـا كان مغفوالً عنه، فعدم التنبيـه له يف نصوص االحتالم 
ونحـوه مـن مـوارد اجلنابة غـري القادحة يف الصـوم، موجب لظهور تلـك النصوص 
بإطالقاهتا املقامية يف عدم قدحه يف الصوم. والسـيام وأن املحتلم ونحوه قد ينتبه قبل 
اسـتكامل خروج املني بنحو يتعرض خلروج بقيته باحلركة االختيارية، بحيث يستطيع 

منع خروجه بتجنبها، فلو كان ذلك قادحاً لكان املناسب جداً التنبيه له.
(١) كام عن الفخر يف رشح اإلرشاد الترصيح به، وهو املستفاد من مساق كالم 
غري واحد من األصحاب، لعدم تفريقهم بني اجلنابة باالحتالم واجلنابة بغريه، وجعلهم 
املـدار عـىل النوم بعد اجلنابـة، الظاهر يف إرادة إحـداث النوم، وعـدم االكتفاء بالنوم 
املسـتمر حينها، بل هو كالرصيح مما يف الروضـة من التعبري بالنوم بعد العلم باجلنابة.
وكيـف كان فقـد يسـتدل عليه بصحيح العيـص املتقدم: «أنه سـأل أبا عبداهللا

A عن الرجل ينام يف شـهر رمضان، فيحتلم ثم يسـتيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسـل. 
قال: ال بأس »(١)، بدعو: أن املراد بنفي البأس فيه نفي القضاء.

لكنه يف غاية املنع، لظهور نفي البأس يف اجلواز التكليفي. والسيام وأن السؤال 
فيه عن أصل النوم، ال عن اسـتمراره إىل الفجر، وأن املتيقن منه ـ كام سـبق ـ النوم يف 
النهار، ألن متيز شـهر رمضان عن بقية الشهور بنهاره، وألنه األوىل بتوهم مرجوحية 
، كام  النوم فيه عىل اجلنابة، ملنافاهتا للصوم، وإن كان الظاهر شـمول إطالقه للنوم ليالً

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٢.
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. فتأمل. سبق أيضاً
فالعمـدة يف املقـام إطالق صحيح معاوية بن عامر املتقـدم، فإن قوله: «الرجل 
جينـب»، كام يشـمل عرفاً اجلنابة االختيارية يشـمل اجلنابة غـري االختيارية باالحتالم 
أو غـريه. بل لو فـرض اختصاصه باجلنابة االختيارية، فاملسـتفاد عرفـاً عموم احلكم 
فيـه لالحتالم، وحيث كان موضوع العفو فيه هـو النوم الذي يقدم عليه املكلف بعد 

اجلنابة يتعني عدم احتساب نوم االحتالم.
والسـيام مع ظهور ابتنـاء احلكم فيه بالعفو عن النوم عـىل التخفيف، وهو إنام 
جيري يف النوم املتعقب لنوم االحتالم، أما نوم االحتالم نفسه فال منشأ لتوهم املفطرية 

معه بعد عدم العلم باجلنابة، وعدم اإلقدام عىل ما أوصل إىل البقاء عليها.
مضافـاً إىل أنـه مقتـىض األصـل، ألن املفطـر حيـث كان هو تعمـد البقاء عىل 
اجلنابـة فهو ال يتحقق بالنوم بنية الغسـل، ولذا تضمـن صحيح معاوية أن املفطرية يف 
النوم الثاين عقوبة، فمع الشـك يف احتسـاب نوم االحتالم يكون مقتىض األصل عدم 

احتسابه، وعدم املفطرية يف النوم املتعقب له. 
نعم مقتىض صحيح ابن أيب يعفور عىل رواية التهذيبني احتسابه كامسبق. لكن ال 
طريق إلثبات صحة الرواية املذكورة بعد ما سبق من االختالف يف متن الصحيح املذكور.
ويف موثق سـامعة: «سـألته عن رجل أصابته جنابة يف جوف الليل يف رمضان، 
فنام وقد علم هبا، ومل يسـتيقظ حتى يدركه الفجر. فقال: عليه أن يتم صومه، ويقيض 
يومـاً آخـر»(١)، فإنـه كالرصيـح يف االحتـالم الذي هو أمـر طارئ يصيب اإلنسـان، 
والسـيام مع التنبيه عىل حصول العلم باجلنابة الذي ال حيتاج له يف اجلنابة االختيارية، 

ومع ذلك تضمن احلكم بالقضاء باستمرار النوم بعد العلم هبا.
لكنـه ليـس رصحياً يف النومة األوىل بعد نومة االحتـالم مع احتامل االنتباه، بل 
كـام يمكن محله عـىل ذلك، ولو بمقتىض اإلطالق، يمكن محله عـىل النومة الثانية بعد 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥.



(مسألة ١٦): الظاهر إحلاق النوم الرابع واخلامس بالثالث(١).
(مسـألة ١٧): األقـو عدم إحلاق احلائـض والنفسـاء باجلنب، بل 
املـدار عىل صدق التـواين يف الغسـل(٢)، فيبطـل وإن كان يف النوم األول، 
االحتـالم مجعاً مع صحيـح معاوية بن عامر، أو محله عىل اعتيـاد عدم االنتباه، لريجع 

للتعمد يف البقاء عىل اجلنابة.
وقد يقرب األول إلغاء خصوصية االحتالم عرفاً، كام قد يناسـبه تنبيه السـائل 
عىل علمه حني النوم باجلنابة املشعر بأن املهم يف املقام ذلك. كام قد يقرب الثاين قوله: 
«ومل يستيقظ حتى يدركه الفجر» حيث ال يبعد وقوع التصحيف فيه، إذ لو كان املراد 
بيان قضية اتفاقية لكان املناسب أن يقول: ومل يستيقظ حتى أدركه الفجر، ومن ثم قد 
يكون الصحيح: وال يستيقظ حتى يدركه الفجر، لبيان مقتىض حاله وعادته يف النوم.
ولـو فـرض عدم ظهـور أحـد احلملني فربـام يكون محلـه عىل االسـتحباب ـ 
املحتمل يف مقام اجلمع بني النصوص يف املقام ـ أقرب عرفاً من التفصيل بني االنتباهة 
بعـد االحتالم واالنتباهة حني اجلنابـة االختيارية. ولذا ال يظهر من األصحاب البناء 
عىل ذلك مع شـيوع االبتالء باملسـألة، املناسـب لعدم خفاء حكمها عليهم. وال أقل 
من التوقف يف أمر املوثق، والرجوع إىل إطالق صحيح معاوية، أو إىل األصل، حيث 

سبق أن مقتضامها عدم احتساب نومة اجلنابة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن املسـتند من احتسـاب نومة االحتالم، واحلكم 
بأن اسـتمرار النوم األول بعدها موجب للقضاء، كاسـتمرار النـوم الثاين بعد اجلنابة 

االختيارية. فالحظ.
(١) لعني ما تقدم يف النوم الثالث، كام أرشنا إليه هناك.

(٢) عمـالً بقولـهA يف موثـق أيب بصـري املتقدم يف املسـألة العـارشة: : «إن 
طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل يف رمضان حتى أصبحت عليها قضاء 

١٢١ ........................................................................... حكم احلائض والنفساء
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وعدم التواين، فيصح وإن كان يف الثاين والثالث(١). 
ذلك اليوم»(١)، وقد تقدم أنه هو الدليل عىل مفطرية تعمد البقاء عىل احلدث منهام. 

وعن نجاة العباد إحلاقهام باجلنب يف حكم النوم.
قال سـيدنا املصنفP: «ونسب إىل غري واحد ممن تأخر. ووجهه: أن حكم 
النومـة األوىل يف اجلنـب موافـق لألصل، فيطـرد فيهام. والنصـوص يف النومتني وإن 

كانت واردة يف اجلنب، لكن يتعد إليهام باألولوية». 
لكـن ال جمـال للرجـوع لألصل يف النومـة األوىل بعـد ورود موثـق أيب بصري 
القايض ببطالن الصوم مع التواين يف الغسل، حلكومته عىل األصل. وأما األولوية فيام 
زاد عـىل النومـة األوىل فهي تبتني عىل أولوية حدث احليـض والنفاس بإبطال الصوم 
من حدث اجلنابة. وهي ال ختلو عن إشـكال. نعم تقدم قوة احتامل مشاركتهام حلدث 

اجلنابة يف احلكم وإن مل يبلغ مرتبة تنهض باالستدالل.
عـىل أنه لو سـلم ذلك فإن أريـد به وجوب القضـاء عليهام مع اسـتلزام النوم 
الثاين لصدق التواين يف الغسل، كفى فيه موثق أيب بصري. وإن أريد به وجوب القضاء 
عليهـام مـع عدم اسـتلزام النوم الثاين لصـدق التواين يف الغسـل، للغفلة عن احلدث، 
أو لتعذر الغسـل حـني النوم، وابتناء النـوم عىل عدم االسـتمرار والتوثق من االنتباه 
حني إمكان الغسـل، فقد سـبقـ  يف ذيل الكالم يف وجوب القضاء بالنوم الثاينـ  عدم 
البطـالن حينئـذٍ يف حق اجلنب، ليتعد منه للحائض والنفسـاء. وحينئذٍ ال خمرج عام 

سبق من أن املعيار يف وجوب القضاء عليهام صدق التواين يف الغسل.
(١) كـام لـو تعـذرت املبـادرة للغسـل، وكان نومهـام مبنيـاً عـىل التحفظ من 
االستمرار والتوثق من االنتباه عند إمكان الغسل، ثم غلبتا عىل أمرمها فاستمر النوم. 

. أو كان النوم للذهول عن احلدث والغفلة عنه، كام أرشنا إليه آنفاً

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.



الثامـن: إنـزال املنـي بفعل ما يـؤدي إىل نزوله(١)، مـع احتامل ذلك 
. (٢) عىل األحوط وجوباً احتامالً معتداً به، بل مطلقاً

(١) بـال خالف أجده فيه، كام يف اجلواهر، ونفى اخلالف فيه يف حمكي املنتهى. 
بل يف االنتصار والغنية والوسيلة والتذكرة واملدارك، وعن غريها اإلمجاع عليه.

ويقتضيـه مجلة من النصـوص، كصحيح عبدالرمحن بن احلجاج: «سـألت أبا 
عبداهللاA عن الرجل يعبث بأهله يف شهر رمضان حتى يمني. قال: عليه من الكفارة 
مثل ما عىل الذي جيامع»(١)، وقريب منه صحيحه اآلخر(٢) . وموثق سـامعة: «سـألته 
عن رجل لزق بأهله، فأنزل. قال: عليه إطعام سـتني مسـكيناً، مدّ لكل مسـكني»(٣)، 

وغريها مما يأيت التعرض له.
(٢) اختلفت كلامهتم يف إطالق احلكم بوجوب الكفارة بفعل األمور املذكورة يف 
النصوص مع ترتب اإلنزال عليها، أو تقييده بام إذا قصد هبا اإلنزال، أو مع إضافة االعتياد.
والـذي ينبغـي أن يقـال: التأمل يف جمموع النصوص شـاهد بـأن خروج املني 
بتعمـد ما يوجبه موجـب للمفطرية، كالنصوص املتقدمـة، لظهورها يف أن املفطر هو 
اإلنزال املرتتب عىل األمور املذكورة. وكذا صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «أنه 
سـئل عـن رجل يمسَّ من املرأة شـيئاً أيفسـد ذلك صومه أو ينقضـه؟ فقال: إن ذلك 

ليكره للرجل الشاب، خمافة أن يسبقه املني»(٤).
وصحيح منصور بن حازم: «قلت أليب عبداهللاA: ما تقول يف الصائم يقبل 
اجلاريـة واملرأة؟ فقال: أما الشـيخ الكبري مثيل ومثلك فال بأس. وأما الشـاب الشـبق 
فـال، ألنه ال يؤمن، والقبلـة إحد الشـهوتني...»(٥)، ونحوها. فـإن تعليل الكراهة 

بخوف اإلنزال أو عدم األمن منه ظاهر يف بطالن الصوم باإلنزال.

(١) ، (٢) ، (٣)  وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث: ١، ٣ ، ٤ .
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣.

إنزال املني من املفطرات........................................................................... ١٢٣
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وال ينـايف ذلـك ما تضمن نفي البأس عن القبلة، ومـس املرأة(١)، ونحو ذلك. 
ألن عدم البأس بذلك لنفسه، ال ينايف مفطرية اإلنزال لو ترتب عليه.

ومقتـىض إطالقها عـدم اعتبار قصد اإلنزال يف ذلك، وال اعتياده. بل هو بعيد 
. أما النصوص األخرية فلقوة ظهورها يف االهتامم بالصوم  عن النصوص املذكورة جداً
واالحتياط له بالبعد عام يعرضه للفسـاد، حيث ال يناسـب ذلك اختصاصها بالقصد 
لإلنـزال أو اعتيـاده. وأما النصوص األول فألن املنرصف منها مفروغية السـائل عن 
كـون اإلنـزال حمذوراً يف الصوم، وأن السـؤال إنام هو بلحاظ عـدم تعمده، وذلك ال 

يناسب إرادة القصد إليه أو اعتياده. 
بل اقتصار السـائل عىل ذكر اإلنزال من دون تنبيه لالعتياد أو القصد قد يظهر 
يف عدمهام، ألهنام آكد يف ترتب املحذور، فاملناسب التنبيه هلام يف مقام معرفة احلكم لو 
كانا مفروضني يف مورد السؤال. بل هو كالرصيح من صحيح حفص بن سوقة عمن 
ذكـره عن أيب عبـداهللاA:«يف الرجل يالعـب أهله أو جاريته، وهو يف قضاء شـهر 
رمضان، فيسـبقه املـاء فينزل. قال: عليه من الكفارة مثل ما عىل الذي جامع يف شـهر 

رمضان»(٢)، فتأمل.
 Aكام قد يشعر به أيضاً موثق سامعة املتقدم وخرب أيب بصري: «سألت أبا عبداهللا
عن رجل وضع يده عىل يشء من جسد امرأته فأدفق. فقال: كفارته أن يصوم شهرين 
متتابعني، أو يطعم ستني مسكيناً، أو يعتق رقبة»(٣)، لقرب عدم سوق الفاء فيهام ملجرد 
التفريع والتعقيب، بل لبيان عدم الرتاخي بني ما قبلها وما بعدها، املناسـب للمفاجأة 

وعدم القصد واالعتياد.
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP مـن أن ذكر الكفارة قرينة عىل االختصاص 
بصورة العمد أو االعتياد، الختصاصها عرفاً بالذنب، املتوقف عىل ذلك. فهو مدفوع 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢، ٥.



بقـرب ابتناء املفطريـة والكفارة يف املقام عىل الردع عن االسـتمتاع الذي يتعرض فيه 
الرجل للجنابة، احتياطاً للصوم، فالتعدي املوجب للكفارة باإلفطار يف املقام ليس يف 
القصد للمفطر، بل لعدم احرتام الصوم، وعدم التعفف عام يثري الشـهوة مما من شـأنه 
أن يعـرض الصـوم للبطالن، فإن محل احلكـم بوجوب الكفارة عـىل ذلك أقرب من 

تقييد النصوص املذكورة بالقصد لإلنزال أو اعتياده.
هـذا وقـد اقترص بعض مشـاخينا يف احلكم باإلفطـار عىل مـا إذا مل يثق املكلف 
بعـدم اإلنـزال، لصحيحي احللبـي ومنصور بن حـازم املتقدمني املتضمنـني للتعليل 
بخـوف ترتـب اإلنـزال، وصحيح حممد بن مسـلم وزرارة عـن أيب جعفرA: «أنه 
سـئل هل يبارش الصائم أو يقبل يف شـهر رمضان، فقال: إين أخاف عليه، فليتنزه من 
ذلك، إال أن يثق أن ال يسـبقه منيه»(١)، وموثق سـامعة: «أنه سـأل أبا عبداهللاA عن 

الرجل يلصق بأهله يف شهر رمضان. فقال: ما مل خيف عىل نفسه فال بأس»(٢).
لكـن األولني ظاهران يف أن املراد باحلذر هو حذر الشـارع من ترتب اإلنزال، 
وأنـه ملحـوظ له حكمـة يف كراهة فعل األسـباب املذكورة، مع ترتـب املحذور وهو 
اإلفطار بمجرد اإلنزال، ال أن خوف املكلف منه علة يف الكراهة رشعاً وموضوعاً هلا 

. تدور مفطرية اإلنزال مدارها وجوداً وعدماً
وأمـا األخـريان فمقتىض اجلمع بينهـام وبني اإلطالقات املذكـورة كون وثوق 
املكلف مؤمناً له خارجاً من ترتب اإلنزال املفسـد للصوم، فيكون عذراً ظاهرياً له يف 

فعل هذه األمور، ال مانعاً واقعياً من مفطرية اإلنزال، بحيث ال ترتتب عليه معه.
نعـم ال يبعـد التفصيـل املذكـور باإلضافة إىل وجـوب الكفـارة، ألن معذرية 
الوثوق رشعاً متنع من صدق التهاون يف الصوم والتفريط فيه، وهو ال يناسـب ثبوت 

. الكفارة معها جداً
كـام أن الظاهر اختصاص اإلفطار والكفـارة بام إذا كان اإلقدام عىل الفعل من 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١٣، ٦.

إنزال املني من املفطرات........................................................................... ١٢٥
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التاسع: االحتقان باملايع، وال بأس باجلامد(١). 
أجل االسـتمتاع، بنحو يقتيض إثارة الشـهوة نوعاً، النرصاف النصوص إليه، دون ما 
إذا مل يكن بداعي ذلك، وإن ترتب عليه اإلنزال ملفاجأة الشـهوة من دون توقع لذلك 
بسـبب شدة الشـبق، كام قد يؤيده معترب أيب بصري عن الصادقA: «عن رجل كلم 

امرأته يف شهر رمضان فأمنى، فقالA: البأس»(١).
(١) املعروف من مذهب األصحاب منع الصائم من االحتقان يف اجلملة، وإن 

حكي عن اإلسكايف إطالق استحباب االمتناع من احلقنة. 
وكيف كان فيشهد للمنع صحيح البزنطي عن أيب احلسنA: «أنه سأله عن 
الرجل حيتقن، تكون به العلة يف شهر رمضان، فقال: الصائم ال جيوز له أن حيتقن»(٢).

وهـو ظاهر أو منرصف للاميـع، وال أقل من لزوم محله عليـه مجعاً مع صحيح 
عيل بن جعفر عن أخيه موسـى بن جعفرA: «سـألته عن الرجل واملرأة هل يصح 
هلام أن يستدخال الدواء ومها صائامن؟ قال: البأس»(٣) بقرينة موثق احلسن بن فضال: 
«كتبت إىل أيب احلسـنA: ما تقول يف التلطف [باألشياف.يب] يستدخله اإلنسان 

وهو صائم؟ فكتبA: البأس باجلامد»(٤). لظهوره يف ثبوت البأس يف املايع.
ومن ذلك يظهر ضعف ما يف املعترب واملختلف من املنع عن االحتقان بقسميه. 
بل قد يستفاد من كل من أطلق، كام يف املقنعة وعن أيب الصالح. لكن ال يبعد انرصاف 

إطالقهم خلصوص االحتقان باملايع.
ثم إن املرصح يف كالم كثري منهم أن منع الصائم من االحتقان وضعي راجع إىل 
فساد الصوم به، ويف النارصيات نفي اخلالف فيه، بل يف اخلالف والغنية اإلمجاع عليه.

(١) التهذيب ج:٤ ص:٢٧٣ باب: حكم الساهي والغالط يف الصيام حديث:٢٠.
(٢) ، (٣) وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب ما يمسـك عنه الصائم ووقت اإلمسـاك حديث:٤، ١.
(٤) التهذيب ج:٤ ص:٢٠٤، االستبصار ج:٢ ص:٨٣، ورواه يف وسائل الشيعة باختالف يف املتن والسند 

ج:٧ باب:٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢،٣.



وهو الظاهر من صحيح البزنطي وموثق ابن فضال املتقدمني. ملا تكرر منا من 
ظهور النهي والرتخيص يف املاهيات املركبة يف الوضعيني الراجعني للصحة والفساد، 

دون التكليفيني.
. ومنه يظهر ضعف ما يف املعترب والنافع واملدارك وعن غريها من حرمته تكليفاً
وأضعف من ذلك ما يف الرشايع، قال: «واحلقنة باجلامد جائزة، وباملائع حمرمة. 
ويفسـد هبا الصـوم عىل تردد». حيـث يظهر منه احتـامل اجلمع بني احلرمـة التكليفية 
واإلفسـاد، مع ظهور أن النهي إن محل عىل التكليفي فال وجه لإلفساد، وإن محل عىل 
الوضعـي فـال وجه للحرمة التكليفيـة. وال جمال حلمله عليهام معاً، والسـيام مع عدم 

. اجلامع بينهام عرفاً
نعم لو بني عىل إفسـاد االحتقان للصوم فقد حيرم عرضاً، لكون الصوم واجباً 

معيناً حيرم إفساده. وهو أمر آخر خيتص ببعض أفراد الصوم.
هذا ومقتىض إطالق ما سبق عدم الفرق يف املفطرية بني االختيار واالضطرار، 
ألن االضطرار إنام يرفع التكليف دون املفطرية. والزم ذلك عدم وجوب الصوم مع 
االضطـرار لالحتقان، بل عدم مرشوعيته لـو كان االضطرار للمرض، لرجوع ذلك 

إىل كون الصوم مرضاً باملريض.
 ، وربـام حيمـل عليه ما يف الغنيـة وعن ابن الرباج من وجـوب القضاء به حينئذٍ
دون الكفارة. لكن املنسـاق من كالمهام مرشوعية الصوم، بل وجوبه ـ لو كان واجباً 
باألصـلـ  وعـدم فسـاده باالحتقان حال االضطـرار. وال جمال للبنـاء عىل ذلك بعد

ما سبق.
هذا وبعد البناء عىل إفساد االحتقان للصوم، ففي وجوب الكفارة به كالم يأيت 

ـ يف الفصل الثالث، وعند الكالم يف معيار وجوب الكفارة ـ إن شاء اهللا تعاىل.

١٢٧ ..................................................................... االحتقان باملائع من املفطرات
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كام البأس بام يصل إىل اجلوف من غري طريق احللق(١) مما ال يسمى أكالً أو رشباً،
(١) الينبغـي التأمل يف أن مقتىض أدلة مفطريـة األكل والرشب خصوصيتهام 
يف ذلـك، بحيث البد من صدقهام عرفاً، إال أنـه قد يعمم موضوع املفطرية فيهام لكل 

ما يصل إىل اجلوف، بضميمة ما تضمن مفطرية االحتقان باملايع.
بدعـو: أن البناء عىل أنه مفطر مسـتقل يف قباهلام ال يناسـب ما تضمن حرص 
املفطـرات يف غـريه، كصحيـح حممـد بن مسـلم: «سـمعت أبا جعفـرA يقول: ال 
يـرض الصائـم ما صنع إذا اجتنب ثالث [أربع] خصال: الطعام والرشاب، والنسـاء، 
واالرمتـاس يف املـاء»(١)، وخرب أيب بصري: «قـال أبو عبداهللاA: الصيـام من الطعام 
والـرشاب، واإلنسـان ينبغـي له أن حيفـظ لسـانه...»(٢). وال النصـوص املعللة عدم 

مفطرية بعض األمور بأهنا ليست بطعام وال رشاب(٣).
ومـن هنا كان األنسـب باجلمع بني األدلة املذكورة إلغـاء خصوصية العناوين 
املذكورة فيها، وجعل موضوع املفطرية هو وصول اليشء للجوف، نظري ما سبق عند 
الكالم يف مفطرية اجلامع، ويف مبطلية تعمد البقاء عىل اجلنابة لغري صوم شهر رمضان، 

من إحلاق تعمد البقاء عىل اجلنابة بالنساء، وعدم كونه مفطراً مستقالً يف قباله.
ولعلـه لذا جعـل يف الغنية موضوع املفطرية ما يصـل إىل اجلوف، وعليه يبتني 
مـا يأيت مـن بعضهم من املفطرية بصب الدواء يف األحليـل إذا وصل إىل اجلوف، وما 
يف املبسـوط واملختلـف من اإلفطار بتعمد وصول الطعنـة للجوف، وغري ذلك مما قد 

يظهر بالنظر يف كلامهتم.
: بصعوبـة البنـاء عىل مفـاد احلـرص املذكور وإرجـاع مجيع  لكنـه يشـكل أوالً
املفطرات إليه، والسيام مثل الكذب عىل اهللا تعاىل ورسوله7 واألئمةA، والقيء. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٢.
(٣) راجع وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك، وباب:٣٩ من 

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.



ويلـزم ألجله محل تعليل عدم مفطرية بعض األمـور بأنه ليس بطعام وال رشاب عىل 
احلرص اإلضايف، كام لعله ظاهر.

: بأنه لو تـم إرجاع مفطرية مثل االحتقان ملفطريـة األكل والرشب فهو  وثانيـاً
ال يتوقـف عـىل إلغاء خصوصيـة األكل والـرشب، وكون املوضـوع مطلق الوصول 
للجـوف، بـل قد يبتنـي عىل كونه مـن الفرد اخلفي لـألكل والرشب، ولـو لواجديته 
 ملالكهـام، بحيـث حيتاج إحلاقه هبـام لتعبد خاص يقتـرص فيه عىل مـورده، وال يتعد

لسائر ما يصل إىل اجلوف.
 بل ذلك هو األنسـب باجلمع بني األدلة من تعميم موضوع املفطرية ملطلق ما 
يصل إىل اجلوف، فإن إلغاء خصوصية األكل والرشب ألجل دليل مفطرية االحتقان 

. صعب جداً
والسيام بلحاظ ما جر عليه بعضهم من تعميم اجلوف لغري املعدة واألمعاء، 
مثـل ما تقدم من بعضهم من املفطرية بصب الدواء يف األحليل إذا وصل إىل اجلوف، 
حيث ال يراد به الوصول إليها، بل إىل املثانة بتوسـط املسـالك الضيقة، وغري ذلك مما 

يتضح بالنظر يف كلامهتم.
ومـن ذلـك يظهـر احلـال يف كل مـا يفـرض مفطريتـه ممـا دلـت عليـه األدلة 
، وإن أمكن رجوعه إليهام بنحو  باخلصـوص، وال يصدق عليه األكل والرشب عرفـاً
مـن التكلـف، كابتالع الغبار الغليظ، واالرمتاس يف املاء، الذي قد تبتني مفطريته عىل 
التحفـظ من رشب املـاء، واالحتياط له، وغـري ذلك. حيث البد إمـا البناء عىل كونه 
مفطـراً مسـتقالً عن األكل والـرشب، أو البناء عىل كونه فرداً خفيـاً ملحقاً هبام، تعبداً 

يقترص فيه عىل عنوانه.
هـذا وقـد ذكر سـيدنا املصنفP أن املعيـار يف صـدق األكل والرشب عىل 
وصـول اليشء للجوف مـن طريق احللق، من دون فرق بني طـرق الوصول للحلق. 
كالفم واألنف وغريمها. وهو املناسـب لقوله يف الرشايع: «ال يفسـد الصوم ما يصل 

١٢٩ ........................................................... ما يصل إىل اجلوف من غري طريق احللق
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إىل اجلوف بغري احللق عدا احلقنة باملايع». 
لكـن املبنـى املذكور عـىل إطالقـه ال خيلو عن إشـكال، حيـث يصعب حتديد 
مفهـوم األكل والرشب بذلـك، ألن الصورة املعهودة هلام هـي الوصول للجوف من 
طريق الفم، والغرض املقصود منهام عرفاً هو انتفاع اجلسم بام يدخله من طريق حتلله 
يف املعـدة. وبلحـاظ األول يتعـني االقتصار عىل مـا يدخل من طريـق الفم. وبلحاظ 
الثاين يتعني العموم لكل ما يصل املعدة من أجل أن يتحلل فيها وينفذ منها للجسـم، 
وإن كان وصوله من منفذ مسـتحدث بعد احللق. وال طريق لتحديد األكل والرشب 

بحدّ متوسط بني األمرين بعد عدم توجه العرف لتجديد املفاهيم هبذه الدقة.
ومـن هنا ال ينبغي التأمل يف أن املتيقن مـن األكل والرشب عرفاً هو ما يدخل 
مـن طريق الفم. لكن يقرب تعميم مفطريتهام لكل ما يدخل للمعدة بالوجه املذكور، 
كـام يظهر من اجلواهـر، إما لعمومهام له مفهوماً، أو بلحاظ الغرض املهم منهام، الذي 
يـكاد يقطـع بكفايتـه يف حتديد موضـوع املفطرية، وفهمـه من دليلها، لـو فرض عدم 

استيضاح صدق عنوان األكل والرشب تبعاً له.
وأما جمرد دخول اليشء للجسم ونفوذه فيه أو انتفاعه به من غري طريق التحلل 
يف املعـدة، فـال ريب يف عدم صـدق األكل والـرشب به، وعدم عمـوم الغرض املهم 
منهام له. بل هو عرفاً من سنخ التدارك للنقص بسبب تعذرمها، أو قصورمها عن أداء 
املقصود، نظري االسـتنقاع يف املاء، أو التواجد يف اجلو الرطب من أجل ختفيف حاجة 

اجلسم للامء، أو امتصاصه للرطوبة املحيطة به.
 كـام أنـه البد يف حتقق موضوع املفطريةـ  بنـاء عىل ما ذكرناـ  من دخول اليشء 
املسـتعمل بصورته املعهودة للمعدة عرفاً، وال يكفـي وصوله هلا أو للحلق بعد حتلله 
واسـتهالكه يف املسـالك املؤديـة إليهـام، بحيث يكـون الواصـل ألحدمها عرفـاً أثره 
املستكشف بالطعم أو الرائحة أو نحومها بسبب نفوذها، حيث ال ريب يف عدم صدق 
، بل هو كالتدهني واسـتعامل اللطوخ ونحوهـا مما ينفذ يف  األكل والـرشب بـه حينئـذٍ



كام إذا صب دواء يف جرحه(١)،
اجلسم بتحوالت ال يصدق معها أكله أو رشبه.

وقد يناسـب ذلك صحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسـىA: «سـألته عن 
الصائـم يذوق الـرشاب والطعام جيد طعمه يف حلقه. قـال: ال يفعل. قلت: فإن فعل 
 :Aفام عليه؟ قال: ال يشء عليه، وال يعود»(١). وموثق عمرو بن سـعيد عن الرضا
«سـألته عن الصائـم يتدخن بعود أو بغري ذلك، فتدخل الدخنـة يف حلقه. قال: جائز 

ال بأس به»(٢).
كام قد يظهر من صحيح حممد بن مسلم: «قال أبو جعفرA: يا حممد إياك أن 
»(٣)، فإن  متضغ علكاً، فإين مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت يف نفيس منه شـيئاً
الظاهر أن مرادهA من وجدان يشء يف نفسـه االحساس بأثره يف احللق. والبد من 

البناء عىل عدم مفطريته، المتناع استعاملهA له مع ذلك. غاية األمر الكراهة.
ولذا محل عليها غري واحد النصوص املتضمنة للنهي الكحل للصائم إذا وجد 

له طعامً يف حلقه(٤).
(١) كـام يف اخلـالف والتذكـرة. وعـن الشـيخ مفطريتـه، ونسـبه يف املختلف 
لظاهـر كالمه يف املبسـوط، واختاره، إحلاقـاً له باحلقنة، بعد مشـاركته هلا يف الوصول 
إىل اجلوف. ويظهر ضعف االسـتدالل املذكور مماسـبق. ومثله االسـتدالل له بعموم 

مفطرية ما يصل إىل اجلوف.
نعـم لـو حتقق فيه املعيار املتقدم يف مفطرية ما يصـل إىل اجلوف تعني البناء عىل 

مفطريته. لكنه بعيد عن حمل كالمهم.
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

صب الدواء يف اجلرح............................................................................. ١٣١
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أو يف أذنه(١)، 
(١) قـال يف اجلواهر: «بال خالف أجـده فيه... إال من أيب الصالح». فإن كان 
مـراد أيب الصـالح مفطريته مطلقـاً، للبناء عـىل مفطرية كل ما يصـل للجوف بمعنى 
الباطـن، وإن مل ينفـذ عن موضعه.فهو ـ مع خلوه عن الدليـل ـ مقطوع ببطالنه، ولو 
بلحـاظ جواز املضمضة واالستنشـاق. مضافـاً إىل الرتخيص يف مجلـة من النصوص 
 Aبصـب الـدواء والدهن يف أذنه. ففي صحيح محاد بن عثامن: «سـألت أبا عبداهللا

عن الصائم يصب يف أذنه الدهن؟ قال: ال بأس به»(١). ونحوه غريه.
وإن كان مـراده خصـوص ما إذا وصل إىل اجلوف ـ كام هو مورد كالم سـيدنا 
املصنـفPـ  فيظهـر ضعفه مما سـبق يف حتديـد مفطرية ما يصـل إىل اجلوف من أنه 
خيتـص بـام إذا كان الواصـل هـو نفـس األمر املتنـاول قبل حتللـه يف املسـالك املؤدية 
للجـوف، دون ما إذا حتلل بحيث يكون الواصل عرفاً من سـنخ األثر املدرك بالطعم 

أو الرائحة.
نعم يف صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سألته عن الصائم هل يصلح له 
أن يصب يف أذنه الدهن؟ قال: إذا مل يدخل حلقه فال بأس»(٢). وحيث ال يعهد مسلك 
ظاهـر بني األذن واحللق، يدرك دخول الدهن للحلق من طريقه، فالظاهر أن املراد به 

إدراك دخوله للحلق من طريق أثره، كتغري الطعم ونحوه، نظري ما تقدم.
لكن ال يبعد محله عىل الكراهة، نظري ما سبق يف العلك والكحل، كام يناسبه عدم 
تنبيه األصحاب(رضوان اهللا عليهم) له مع شـدة احلاجة لذلك لو كان مفطراً، لغفلة 
العـرف عنه بعد عدم وضوح صـدق األكل والرشب عليـه، خصوصاً مع ترصحيهم 
بكراهـة مثل ذلك يف الكحل، ومع كثرة النصوص التي أطلق فيها عدم البأس بصب 
الدهن يف االذن من دون تنبيه للقيد املذكور. والسـيام وأن مقتضاه املفطرية بالدخول 
للحلق وإن مل يصل للجوف، مع أنه ال إشكال يف عدم صدق األكل والرشب بذلك، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢، ٥.



أو يف إحليله(١)،  أو يف عينه(٢) فوصل إىل جوفه.
. فالحظ. ومن البعيد جداً مفطريته تعبداً

(١) كام هو مقتىض إطالق اخلالف وحمكي كالم ابن اجلنيد، ورصيح التذكرة. 
لكن يف املبسـوط والوسيلة وعن غريمها احلكم بمفطريته. واختاره يف املختلف إحلاقاً 
لـه باحلقنـة، قـال: «لنا أنه أوصـل جوفه مفطـراً بأحد املسـلكني، فإن املثانـة ينفذ إىل 
اجلـوف، فـكان موجباً لإلفطـار، كام يف احلقنـة». وكأنه إللغاء خصوصيـة احلقنة، أو 

لتنقيح املناط.
لكنهـام معاً ممنوعان، والسـيام مع اختالف اجلوف الذي يصـل إليه كل منهام، 
واختالف كيفية وصوهلام، فاملائع يف االحتقان يصل رأسـاً لسـعة املسـالك، ويف املقام 

يصل بعد حتلله لضيقها.
نعـم لو قيل بعمـوم مفطرية مـا يصل للجوف بمعنـى الباطن اجتـه البناء عىل 
املفطريـة يف املقام مطلقاً ولو مع اجلمـود، ألن اختصاص املفطرية يف االحتقان باملايع 

للدليل اخلاص ال يقتيض ذلك يف غريه. لكن تقدم املنع من العموم املذكور.
. كذا يف اجلواهر. وبه خيرج  (٢) إمجاعاً حمكياً رصحياً وظاهراً إن مل يكن حمصالً

عن ظاهر النهي عنه يف النصوص. 
وتوضيح ذلك: أن النصوص عىل طوائف..

األوىل: مـا تضمن النهي عن الكحل ومجيع ما جيعل يف العني، كصحيح سـعد 
بن سـعد عن أيب احلسـن الرضاA: «سـألته عمـن [الرجل] يصيبه الرمد يف شـهر 
رمضـان هـل يذر عينه، يذرها بالنهـار وهو صائم؟ قال: يذرهـا إذا أفطر، وال يذرها 
وهو صائم»(١)، وموثق احلسن بن عيل: «سألت أبا احلسن الرضاA عن الصائم إذا 
اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه، أم ال يسوغ له ذلك؟ فقال: ال يكتحل»(٢).

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣، ٨.

١٣٣ ......................................................... جعل الدواء يف العني إذا وصل إىل اجلوف



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ١٣٤

الثانيـة: مـا تضمـن الرتخيص فيه مطلقـاً، كصحيـح حممد بن مسـلم عن أيب
جعفـرA: «يف الصائـم يكتحـل. قـال: ال بـأس به. ليـس بطعـام وال رشاب»(١). 
وصحيـح عبداحلميـد بـن أيب العالء عـن أيب عبـداهللاA: «قال: ال بـأس بالكحل 

للصائم»(٢)، وغريمها من النصوص الكثرية.
الثالثـة: ما تضمن التفصيل، كصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «أنه 
سـئل عن املـرأة تكتحل وهي صائمة. فقـال: إذا مل يكن كحالً جتد لـه طعامً يف حلقها 
فال بأس»(٣)، وموثق سـامعة أو صحيحه: «سألته عن الكحل للصائم. فقال: إذا كان 

كحالً ليس فيه مسك، وليس له طعم يف احللق، فالبأس به»(٤)، وغريمها.
واجلمـع العريف يقتيض العمل عـىل الطائفة الثالثة املفصلـة، والبناء عىل حرمة 

الكحل والذرور الذي فيه مسك، أو له طعم يف احللق، وحلية ما عداه.
بل اليبعد كراهة ما عداه احتياطاً الحتامل أن ينفذ إىل الداخل لصحيح احللبي 
عن أيب عبداهللاA: «أنه سـئل عن الرجل يكتحل وهو صائم. فقال: ال، إين أختوف 
أن يدخـل رأسـه»(٥)، وال يبعد أن يكون دخول الكحـل للرأس كناية عن نفوذه حتى 

يصل إىل احللق.
نعـم يف موثق احلسـني بن أيب غنـدر: «قلت أليب عبـداهللاA: اكتحل بكحل 
فيه مسـك وأنا صائم؟ فقال: ال بأس به»(٦). ومقتضاه محل النهي يف موثق سـامعة عن 
الكحل الذي فيه مسك عىل الكراهة. ويبقى الكحل والذرور الذي له طعم يف احللق 

عىل احلرمة، عمالً بظاهر النصوص الناهية عنه من دون معارض.
لكـن شـيوع االبتـالء باملسـألة ومعروفيـة احلكـم بالكراهـة بـني األصحاب 
(رضـوان اهللا تعـاىل عليهـم)، بل اإلمجـاع املدعى عىل عـدم احلرمة ـ كامسـبق ـ تلزم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٧، ١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥، ٢.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث: ٩، ١١.



وكذا إذا طعن برمح أو سكني فوصل إىل جوفه(١)، وغري ذلك. 
بحمل النهي املذكور عىل الكراهة، المتناع خفاء احلكم يف مثل هذه املسـألة الشـايعة 

االبتالء عليهم.
: كثرة النصوص التـي أطلق فيها الرتخيـص يف الكحل من  ويؤيـد ذلـك أوالً

. دون تنبيه فيها للقيد املذكور، مع شدة احلاجة لبيانه لو كان الزماً
. : التعليل يف بعضها بأنه ليس بطعام ورشاب، املناسب لعموم الرتخيص جداً وثانياً

: أن من القريب كون الكحل املشـتمل عىل املسك الذي تقدم الرتخيص  وثالثاً
فيه رصحياً مما من شأنه النفوذ للحلق. 

: ما تضمنه حديث سامعة املتقدم من جعل عدم دخوله للحلق يف سياق  ورابعاً
عدم اشتامله عىل مسك، الذي سبق محله عىل الكراهة.

: أن النفوذ للحلق ال يستلزم نزول يشء معتد به منه للجوف الذي هو  وخامساً
املعيـار يف صـدق األكل والرشب. بل يكاد يقطع بعدمه، لقلته وحتلله واسـتهالكه يف 
املسالك القريبة. والتزام كونه مفطراً يف قبال األكل والرشب بعيد جداً، بل ال يناسب 

التعليل املذكور.
ومـن هنا يتعني البنـاء عىل كراهة الكحل مطلقاً ولو حتفظاً من نفوذه واحتياطاً 
له، كام تضمنه صحيح احللبي، ويناسبه ما تضمن إطالق النهي عن الكحل بعد عدم 
امللـزم بتقييده، لعدم منافاة ما تضمن الرتخيص له، إذ يكفي فيه عدم احلرمة وإن كان 

. وتشتد الكراهة فيام ينفذ للحلق أو كان فيه مسك. مكروهاً
(١) خالفـاً ملا تقدم من املبسـوط واملختلف. ويظهر ضعفـه مما تقدم هنا، ومما 
تقدم عند الكالم يف حتديد الطعام والرشاب من عدم شـموله ملثل الفلزات الكبرية مما 
ال يتحلل عرفاً، حيث ال يصدق عليه األكل والرشب. والسـيام يف حمل الكالم حيث 

يكون الدخول مؤقتاً بحيث ال يتحقق حتى االبتالع.

إذا وصلت الطعنة إىل اجلوف...................................................................... ١٣٥



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ١٣٦

نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إىل اجلوف من غري طريق احللق 
ـ كـام حيكى عن بعض أهل زماننا ـ فـال يبعد صدق األكل والرشب حينئذٍ 
فيفطر به(١). كام ال يبعد أيضاً ذلك إذا كان بنحو االستنشاق يف األنف(٢). 
وأمـا إدخاله اجلـوف بطريق اإلبرة فال خيلـو من إشـكال(٣). وأما إدخال 
الـدواء باإلبـرة يف اليـد أو الفخذ أو نحومها من األعضـاء فال بأس به(٤).

وكذا تقطري الدواء يف العني أو األذن(٥).
(١) ففـي اجلواهـر: «نعم لـو فرض منفذ ولـو بالعارض هلام ـ يعنـي: للطعام 
والـرشابـ  يف البـدن أفطر به قطعاً، إن كان مما يصل به الغذاء. أما لو كان يف مكان ال 

، ففيه وجهان أقوامها عدم اإلفطار». يتغذ بالوصول منه، لسفله عن املعدة مثالً
وهو يناسـب ما تقدم منا عند الكالم يف حتديد األكل والرشب ـ كامسبق ـ وال 

يناسب ما تقدم من سيدنا املصنفP يف حتديدمها. فراجع.
. (٢) مقتىض ما تقدم منهP اجلزم بمفطريته. كام هو احلال بناء عىل ما ذكرناه أيضاً
ومنـه أو مثلـه ما تعـارف يف عصورنا من إيصال الغـذاء بأنبوب لني يوضع يف 

األنف ويمر باحللق إىل املعدة.
(٣) إن كان املـراد مـن اجلوف املعدة فهو مفطـر بناء عىل ما تقدم منا. وإن كان 
املـراد به غريها ـ كإيصال الـدواء واملغذي يف عصورنا إىل الوريد ـ فالظاهر أنه بحكم 

اإلدخال باإلبرة الذي يأيت منه املنع من مفطريته.
نعم يفرتق عنه برسعة تأثريه. لكن ذلك ال يصلـح فارقاً بعد عدم دخوله يف األكل 
والرشب. وعدم ترتب الغرض املطلوب منهام عليه، والذي سبق أنه املدار يف املفطرية.
(٤) كـام يظهـر وجهـه مما تقـدم منه ومـا تقدم منـا يف حتديد موضـوع مفطرية

األكل والرشب.
(٥) كام تقدم منهP الترصيح به، ومل يتضح وجه إعادته.



(مسـألة ١٨): الظاهر جـواز ابتالع ما خيرج مـن الصدر من اخللط، 
وإن وصـل إىل فضـاء الفـم. أما ما ينزل مـن الرأس ففيه إشـكال، إال إذا مل 

.(١) يصل إىل فضاء الفم فال بأس به. وإن كان األظهر اجلواز فيه أيضاً
(١) ال ينبغـي التأمل يف عـدم املفطرية يف ابتالع ما ينزل من الرأس وخيرج من 
الصـدر مع عـدم وصوله إىل فضـاء الفم، لوضوح عـدم صـدق األكل والرشب به، 
ولـزوم احلـرج نوعاً من جتنبه، مع كثرة االبتالء به، فلـو مل يكن عدم مفطريته واضحاً 
عند املترشعة لكثر السؤال عنه وعن فروعه، ولو كان مفطراً للزم عىل الشارع األقدس 
التنبيـه عـىل ذلك. مضافاً إىل داللة موثق غياث اآليت عليه باإلطالق أو باألولوية، بل 

حتى صحيح عبداهللا بن سنان اآليت أيضاً، عىل ما سيتضح إن شاء اهللا تعاىل.
وأمـا مـع الوصول إىل فضـاء الفم ففي التذكـرة وعن املعتـرب واملنتهى والبيان 

وغريها عدم املفطرية أيضاً، ويف اجلواهر أنه املشهور. وقد يستدل عليه..
تارة: بعدم وضوح صدق األكل والرشب عليه، لظهورمها أو إنرصافهام إىل ما 

يكون خارجاً عن اجلسد، دون ما خرج منه، كالريق.
وأخر: باسـتفادته باألولوية مما ورد يف القلس، وهو ما خيرج بالتجشؤ، ففي 
صحيح عبداهللا بن سـنان: «سـئل أبو عبداهللاA عن الرجل الصائم يقلس، فيخرج 
منه اليشء من الطعام أيفطر ذلك؟ قال: ال. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار عىل لسانه؟ 

قال: ال يفطر ذلك»(١).
وثالثة: بموثق غياث بن إبراهيم عن أيب عبداهللاA: «قال: ال بأس أن يزدرد 
الصائـم نخامته»(٢)، ألن االزدراد إن مل يكن ظاهراً يف فرض خروج اليشء عن احللق 
لفضـاء الفم فال أقل من عمومه له. وما يظهر من الدروس من محله عىل خصوص ما 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٩.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

١٣٧ ................................................................... حكم ابتالع ما خيرج من الصدر



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ١٣٨

إذا مل يصل إىل فضاء الفم غريب.
لكـن قد يمنـع األول، ويدعى صـدق األكل بذلك. والفرق بينـه وبني الريق 

واضح. ملالزمة الريق للصوم، ودعم االعتداد به بنحو يغفل عنه.
ويستشكل يف الثاين بعدم العمل بالصحيح يف مورده، إلعراض املشهور عنه.

ويف الثالـث بإمجـال النخامـة، فظاهـر الرشايع وجممـع البحرين أهنـا ما خيرج 
مـن الصدر، وعن املغرب أهنا ما خيرج من أصل اخليشـوم عنـد التنخع، وأن ما ينزل 
مـن الصدر خيتص باسـم النخاعة، ويظهر مـن بعضهم العموم، ففي لسـان العرب: 
امً وتنخم: دفـع بيشء من صدره  ً ونخْ «النخامـة: بالضـم النخاعة. نخم الرجل نَخـامَ
أو أنفه، واسـم ذلك اليشء النخامة، وهي النخاعة». ويف هناية ابن األثري: «النخامة: 
البزقة التي خترج من أقىص احللق، ومن خمرج اخلاء املعجمة». وحينئذٍ ال ينهض املوثق 

بجواز كل منهام بعينه.
بـل حيث كان مقتىض عموم مفطريـة األكل مفطرية كل منهام يتعني البناء عىل 
مفطريـة أحدمها إمجـاالً مجعاً بني العموم املذكور واملوثـق، فيجب تركهام معاً خروجاً 

عن العلم اإلمجايل املذكور.
اللهـم إال أن يدفـع األول بأن الفـرق بني ابتالع ذلك وابتـالع الريق وإن كان 
مسلامً، إال أنه ليس بنحو يقتيض اليقني بصدق األكل بابتالع ذلك، والسيام بمالحظة 
الصحيـح واملوثق املذكورين، حيث يقرب ابتنـاء احلكم فيهام ـ خصوصاً الثاين ـ عىل 

القاعدة، لعدم صدق األكل.
والثاين بأن عدم العمل بالصحيح يف مورده غري ظاهر بنحو يتحقق به اإلعراض 
املسقط للحجية، غاية األمر أن حكاية صاحب الوسائل عن الشيخ محله عىل االزدراد 
نسياناً ظاهر يف عدم بنائهام عىل العمل بظاهره، ويف بلوغ ذلك حداً يسقطه عن احلجية 

إشكال، أو منع، بعد عدم وضوح مأخذه غري االستبشاع.
وأمـا الثالث بـأن لو تم إمجال املوثق إلمجال النخامـة ـ ومل يقرب العموم، ألنه 



(مسألة ١٩): ال بأس بابتالع البصاق املجتمع يف الفم(١). وإن كان 
. كثرياً وكان اجتامعه باختياره كتذكر احلامض مثالً

األقـرب للمعنـى العريف ـ فمن القريب جـداً إلغاء خصوصية كل مـن املعنيني عرفاً، 
والتعدي منه لآلخر.

هذا ومقتىض ماسـبق من اإلشكال يف الوجه الثالث ـ لو غض النظر عام ذكرنا 
يف رده ـ عـدم وجوب الكفـارة بأحد األمرين حتى لو قيل بوجوهبا بكل مفطر، لعدم 
. بل وكذا القضاء، لعدم إحراز بطالن الصوم به بعد سقوط عموم  إحراز كونه مفطراً
مفطريـة األكل والرشب عن احلجية يف كل منهام بالعلـم اإلمجايل بتخصيصه باملوثق. 
وجمرد وجوب اجتناب كل منهام خروجاً عن العلم اإلمجايل املدعى ال يقتيض مفطريته 

وال بطالن الصوم به.
اللهم إال أن يبطل الصوم باإلخالل بالنية، ألن نية الصوم برتك مجيع املفطرات 
ال جتتمـع مـع اإلقدام عىل حمتمـل املفطرية من دون إحـراز لعدم مفطريتـه، وغاية ما 
يمكـن هو نية الصوم معلقاً ومرشوطاً بعـدم مفطريته، فيصح الصوم عىل تقدير عدم 
مفطريتـه واقعـاً ال مطلقاً، فليس له أن جيتزئ به، لعدم إحرازه االمتثال به. غاية األمر 

أنه ال جتب الكفارة، لعدم إحراز موضوعها، وهو استعامل املفطر.
 نعم لو ابتيل هبام معاً يف يوم واحد أو يومني ففعلهام معاً وجب القضاء والكفارة 

ليوم واحد. فالحظ.
(١) بال إشكال ظاهر، ونفى اخلالف فيه يف اخلالف، ونسبه يف التذكرة لعلامئنا، 

قال: «سواء مجعه يف فمه ثم ابتلعه، أو مل جيمعه». 
ويقتضيه ـ مضافاً إىل ذلك، وإىل السرية القطعية ـ معترب اجلعفريات عن جعفر 
ابن حممدH: «أنه قال: ال بأس أن يزدرد الصائم ريقه»(١). وال أقل من كونه مقتىض 

(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:١.

١٣٩ .................................................................... ابتالع البصاق املجتمع يف الفم
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العـارش: تعمـد القـيء(١)، وإن كان لـرضورة مـن عـالج مـرض 
. األصل، بعد القطع بخروجه عن الرشب عرفاً

(١) عىل املشهور بني األصحاب شهرة عظيمة، بل إمجاع من املتأخرين. كذا يف 
اجلواهر. ويف اخلالف والغنية وحمكي املنتهى اإلمجاع عليه.

للنصوص املستفيضة، كصحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «إذا تقيأ الصائم 
فقـد أفطـر، وإن ذرعه من غري أن يتقيأ فليتم صومـه»(١). وصحيح عيل بن جعفر عن 
أخيهA: «سـألته عن الرجل يستاك وهو صائم، فيقيء، ما عليه؟ قال: إن كان تقيأ 
متعمـداً فعليـه قضاؤه، وإن مل يكـن تعمد ذلك فليس عليه يشء»(٢)، وموثق سـامعة: 
«سألته عن القيء يف رمضان، فقال: إن كان يشء يبدره فال بأس، وإن كان يشء يكره 

نفسه عليه [فقد] أفطر وعليه القضاء»(٣)، وغريها.
وعـن السـيد املرتىض أنه حكـى عن قوم مـن أصحابنا أنه ينقـض الصوم وال 
يبطلـه، وجعلـه أشـبه. ووافقـه يف الرسائر. وقد يسـتدل هلـم ـ بعد األصـل ـ بعموم 
حـرص املفطـر يف غريه(٤)، وبإطالق صحيح عبداهللا بن ميمـون القداح عن أيب عبداهللا

 عـن أبيهH: «قال: ثالثـة ال يفطرن الصائم: القيء واالحتالم واحلجامة»(٥)، وبأن 
الصوم هو اإلمساك عام يصل إىل اجلوف، ال عام خيرج منه. ومن أجل ذلك يتعني محل 

النصوص عىل احلرمة التكليفية.
لكن محل النصوص عىل احلرمة التكليفية دون املفطرية، ال يناسب احلكم فيها 
باملفطرية، ووجوب القضاء. فيتعني اخلروج هبا عن األصل، وعام تضمن حرص املفطر 
يف غـريه، كـام ثبت اخلروج عنه يف غري مورد. ومحـل صحيح عبداهللا بن ميمون عىل ما 
إذا ذرعـه القـيء من دون أن يتعمده. وأما الوجه األخري فهو اجتهاد يف مقابل النص.
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ١٠، ٥.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١١.



ونحوه(١)، وال بأس بام كان بال اختيار(٢).
(١) إلطـالق النصوص املتقدمة، كإطالق فتـو األصحاب. والرضورة إنام 
، أو عدم مرشوعية الصوم، نظري ما تقدم يف االحتقان. تقتيض جواز اإلفطار به حينئذٍ

(٢) ال خالف أجده فيه نصاً وفتو سو ما عن ابن اجلنيد. كذا يف اجلواهر. 
ويشهد له التفصيل يف النصوص املتقدمة.

قال يف املختلف يف بيان اختالفهم يف القيء: «وقال ابن اجلنيد: إنه يوجب القضاء 
خاصة إذا تعمد، فإن ذرعه مل يكن عليه يشء. إال أن يكون القيء من حمرم، فيكون فيه 
إذا ذرعه القضاء، وإذا استكره القضاء والكفارة». ومل يتضح الوجه يف استثناء صورة 
مـا إذا كان الطعـام الـذي يقيئه حمرمـاً، فإنه خروج عـن مقتىض النصـوص املتقدمة.

وربـام يوجـه وجوب القضاء إذا ذرعـه القيء حينئذٍ بأن وجـوب قيء الطعام 
املحـرم األكل ينايف وجوب الصوم، املوقوف عىل تـرك التقيؤ، ويمنع من التقرب به، 
، وال موجباً  فيبطـل الصوم لذلك، وجيـب القضاء، وإن مل يكن التقيؤ القهـري مبطالً

للقضاء بنفسه.
: بعدم وضـوح وجوب قـيء الطعام املغصـوب، ألن أكل  لكنـه يشـكل أوالً
الطعـام إتـالف له عرفاً، بنحو يوجب ضامنه باملثـل أو القيمة، من دون أن جيب أداؤه 

بنفسه، ليجب القيء.
إال أن يبتلـع ما ال يتلف باالبتالع، ويمكـن إرجاعه بالقيء، فيجب قيؤه ـ مع 
. ووجـوب قيئه وإن كان منافيـاً لوجوب الصوم. إال  القـدرة عليـه ـ وإرجاعه حينئذٍ
أن الصـوم إنام يبطل بذلك مع االلتفات لوجـوب القيء، لتعذر التقرب بالصوم عن 
املفطـراتـ  التـي منهـا القيءـ  مع ذلك. أمـا مع الغفلة عنه فيمكـن التقرب بالصوم 

لتاممية مالكه وإن سقط أمره بمزامحته لوجوب تسليم ما ابتلعه.
اللهـم إال أن يكـون مراده باحلرام غري املغصوب، أو ما هو األعم منه. ويكون 
وجوب القيء ال من أجل تسليم الطعام ملالكه، بل من أجل أن حرمة الطعام كام تقتيض 

مفطرية تعمد القيء............................................................................... ١٤١
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(مسـألة٢٠): إذا خـرج بالتجشـؤ يشء ثـم نـزل مـن غـري اختيـار 
بطـل اختيـاراً  فابتلعـه  الفـم  فضـاء  إىل  وصـل  وإذا   ،(١) مبطـالً يكـن  مل 
حرمة أكله تقتيض حرمة تركه يف املعدة حتى يتحلل ويأخذ البدن منه ما يأخذ. فتأمل.
: بأن ذلك ال يقتيض مفطرية القـيء إذا ذرعه، بل بطالن الصوم، وإن مل  وثانيـاً

يتحقق منه القيء، لتعذر التقرب به مع وجوب القيء.
وأشـكل من ذلك حكمه بوجوب الكفارة إذا اسـتكره نفسـه عىل القيء، مع 
حكمـه بعدمها فيام ال حيرم أكله. لوضوح وحـدة الدليل يف املقامني، وهي النصوص 

السابقة. وجعل الكفارة عقوبة ألكل املحرم من دون دليل حتكم يف الدين.
بـل حتـى لو قيـل بوجـوب الكفارة مـع تعمـد القيء مـن الصائم فقـد يتجه 
سـقوطها يف املقام لو قيـل بوجوب القيء، حيث ال يكون املكلـف متمرداً يف القيء. 

وجمرد تفريطه بابتالع ما جيب قيؤه ال يكفي يف كون التقيؤ مترداً موجباً للكفارة.
اللهـم إال أن يقـال: إن تم إطـالق دليل الكفارة بنحو يشـمل القـيء فاملتيقن 
انرصافه عام إذا مل يكن متمرداً يف التسـبيب ملا يبطل الصوم، وهو ابتالع ما جيب قيؤه، 

أما مع ذلك فاملتعني الرجوع فيه لإلطالق.
(١) بـال إشـكال. أما خروجه فلعدم صدق القيء عليـه. وإن مل يكن اختيارياً 
فاألمـر أظهـر. وأما نزوله فلفرض عـدم االختيار الذي ال يكـون األكل معه مفطراً، 

فضالً عن ذلك.
هـذا مضافـاً للنصوص الـواردة يف القلـس ويف ابتالعه، كصحيـح عبداهللا بن 
سـنان املتقـدم، وصحيح حممد بن مسـلم: «سـئل أبـو جعفرA عـن القلس يفطر 
الصائم؟ قال: ال»(١)، وموثق عامر بن موسى عن أيب عبداهللاA: «سألته عن الرجل 
خيـرج من جوفه القلس حتى يبلغ احللـق، ثم يرجع إىل جوفه وهو صائم؟ قال: ليس 

بيشء»(٢)، وغريها.
(١)، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٢.



صومه(١) وعليه الكفارة(٢).
(مسـألة ٢١): إذا ابتلـع يف الليـل ما جيب قيؤه يف النهـار بطل صومه 
وإن مل يقئـه(٣) إذا كان إخراجه منحرصاً بالقيء، وإن مل يكن منحرصاً به مل 

. يبطل إال إذا قاءه اختياراً
(١) كام يف العروة الوثقى، وأقره بعض رشاحها وحمشيها. لصدق األكل به، فيفطر 
مع التعمد. لكن تقدم يف املسألة الثامنة عرشة عند الكالم يف ازدراد النخامة اإلشكال 
يف ذلـك. مضافـاً إىل الترصيـح بعدم مفطريتـه يف صحيح عبداهللا بن سـنان. فراجع.
(٢) بنـاء عـىل وجـوب الكفارة بكل مفطـر. ويأيت الكالم يف ذلـك يف الفصل 

الثالث إن شاء اهللا تعاىل.
(٣) كأنـه لتعذر النية املعتربة يف الصـوم مع وجوب قيئه، إذ مع عزمه عىل قيئه 
ال يتأتـى منه بنية الصوم، وبدونه ال يتأتى منه التقرب بالصوم، ملا فيه من التمرد. نعم 
األول موقـوف عىل التفاته ملفطريته، والثـاين موقوف عىل فعلية وجوب قيئه، ألمهيته 

من وجوب الصوم، وعىل التفات الصائم لوجوب القيء.
هذا وقد قرب بعض مشـاخيناP صحة الصوم يف املقام، إذا مل يتعمد القيء، 
لثبوت األمر الرتتبي بالصوم، ألن القيء واإلمساك عنه وإن كانا ضدين ال ثالث هلام، 
فال يمكن األمر باإلمسـاك عند ترك القيء وعصيان األمر به، ألنه حتصيل للحاصل. 
إال أن الصـوم ليـس مطلـق اإلمسـاك، بل خصوص اإلمسـاك التعبـدي، فيكون هلام 
ثالث، وهو اإلمسـاك عن القيء ال بنحو التعبد، وحينئذٍ يمكن األمر الرتتبي بالصوم 

واإلمساك عن القيء بنحو التعبد عند عصيان األمر بالقيء وتركه.
أقول: األمر أظهر من ذلك، فإن الواجب ليس هو القيء بنفسه، بل ما يرتتب 
عليه، وهو تسـليم ما ابتلعه من مال الغري لصاحبه. ومن الظاهر ثبوت الواسـطة بينه 
وبـني الصـوم. بل لو فرض امتناع األمر الرتتبي بالصـوم كفى ثبوت مالكه يف إمكان 
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(مسألة ٢٢): ليس من املفطرات مص اخلاتم، ومضغ الطعام للصبي، 
وذوق املرق، ونحوها(١)،

االجتزاء به، عىل ما ذكروه يف مسألة الضد من األصول.
لكن ال جمال مع ذلك لصحة الصوم يف فرض االلتفات لوجوب تسـليم املال 
، ألن ترك  إىل أهلـه املتوقف عىل القيء، المتناع التقرب باإلمسـاك عن القـيء حينئذٍ
املقدمـة املنحـرصة للواجـب الفعيل مترد عىل املـوىل مبعد، ويمتنع التقـرب للموىل بام 
هـو متـرد عليه مبعد عنه. وإنام ينفع األمر الرتتبـي بالعبادة أو ثبوت املالك فيها فيام إذا 
مل يكـن العمـل العبادي بنفسـه مترداً عىل املـوىل مبعداً عنه، كالصـالة عند ترك تطهري 
املسـجد. ولـذا كان الكالم يف األمـر الرتتبي عندهـم بعد الفراغ عن عـدم كون ترك 

الضد املهم مقدمة لفعل ضده األهم. فالحظ.
(١) بال إشـكال ظاهر، بل الظاهر أنـه إمجاعي، كام ادعاه رصحياً يف التذكرة يف 
املضمضة مع التحفظ من الدخول للجوف. ويقتضيهـ  بعد ذلك وبعد السرية القطعية، 
واألصل حيث ال ريب يف عدم صدق األكل والرشب عليهـ  النصوص املستفيضة(١).
نعم يف صحيح سـعيد األعرج: «سـألت أبا عبداهللاA عـن الصائم، أيذوق 
اليشء وال يبلعه؟ قال: ال»(٢). قال يف التهذيب: «هذه الرواية حممولة عىل من ال يكون 
به حاجة إىل ذلك. والرخصة إنام وردت يف ذلك لصاحبة الصبي والطباخ الذي خياف 
عىل فساد طعامه، أو من عنده طائر إن مل يزقه هلك. فأما من هو مستغن عن ذلك فال 

جيوز له أن يذوق الطعام». وقريب منه يف االستبصار.
وهو غريب، ال يناسب ماسبق من ظهور اإلمجاع والسرية. عىل أنه مجع تربعي 
ال شـاهد لـه. وجمرد كون مـوارد بعض النصـوص املرخصة من هو مظنـة احلاجة ال 

يكفي يف اجلمع املذكور بعد عدم اإلشارة فيها للتقييد باحلاجة.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٧، ٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.



ممـا ال يتعد إىل احللـق(١) أو تعد من غري قصد أو نسـياناً للصوم(٢). 
(٣)، كالذي يسـتعمل يف بعض البالد املسمى  أما ما يتعد فمبطل وإن قلّ

عندهم بالنسوار. وكذا ال بأس بمضغ العلك(٤)،
ومـن ثـم كان األقرب محله عـىل الكراهة، ولـو لالحتياط حـذراً من وصوله 

.Aللجوف. ولو فرض تعذر محله عىل ذلك تعني طرحه، ورد علمه ألهله
(١) الظاهـر أن املعيـار يف املفطرية عىل التعدي عن احللق والوصول للجوف، 

لعدم صدق األكل والرشب بدون ذلك.
(٢) ملـا يـأيت من اعتبـار التعمد يف مفطريـة األكل والرشب. لكـن يف التذكرة 
وعـن املنتهـى أنه جيـب القضـاء إذا مل يكن إدخالـه للفم لغرض صحيـح. ومل يتضح 
وجهـه. ومحله عىل مـا ورد يف املضمضة قياس مع الفارق، فإن معيار سـقوط القضاء 
فيهـا الوضـوء للفريضة، عىل تفصيـل يأيت يف حمله، ومل يلتزم هو هنـا بمثله. فال خمرج 

عام سبق.
(٣) كام يظهر مما تقدم يف أوائل الكالم يف مفطرية األكل والرشب. فراجع.

(٤) كـام عن األكثر واملشـهور، لعدم صدق األكل بـه. نعم يف صحيح احللبي 
عـن أيب عبداهللاA: «قلـت: الصائم يمضغ العلك؟ قـال: ال»(١). ولعله لذا قال يف 

النهاية: «وال جيوز للصائم مضغ العلك». وعن االسكايف أنه يفسد الصوم.
لكـن البـد مـن محلـه عـىل الكراهـة، لصحيـح حممـد بـن مسـلم: «قـال أبو 
جعفـرA: يـا حممد إيـاك أن متضغ علـكاً، فـإين مضغت اليـوم علكاً وأنـا صائم، 
»(٢)، فإن فعلهA ال جيتمع مع احلرمة. بل رصح يف خرب  فوجدت يف نفيس منه شـيئاً

أيب بصري بجوازه(٣).

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣.

الكالم يف مضغ العلك............................................................................ ١٤٥
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وإن وجد له طعامً يف ريقه(١) ما مل يكن لتفتت أجزائه(٢). 
(١) ألن جمـرد الطعـم ال يصدق معه األكل. ودعـو: أن ال يكون إال بتحلل 
أجـزاء ذي الطعـم، المتنـاع انتقـال األعـراض. مدفوعـة بـأن ذلك لو تـم فالتحلل 
. والسيام وأنه كاملتيقن من  املذكور ملا مل يكن عرفياً مل يصدق به األكل فال يكون مفطراً
صحيح حممد بن مسلم املتقدم. وأظهر من ذلك ما إذا مل يكن الطعم يف الريق، بل كان 
االحساس به بسبب مسّ العلك ملوضع االحساس بالطعم. وقد تقدم عند الكالم يف 

املفطر التاسع ما ينفع يف املقام.
(٢) إذا كان يصل إىل اجلوف بابتالع الريق. لكن ال جمال للبناء عىل املفطرية حينئذٍ 
فيام إذا مل يكن للمتحلل وجود عريف، بل كان دقياً ال يدرك إال من طريق الطعم، حيث 
. بل يصعب محل النصوص وكلامت األصحاب عىل خصوص  ال يصدق به األكل عرفاً
مـا إذا كان الطعم بسـبب املجاورة، ألنه ـ لو سـلم وجوده ـ يصعـب إدراكه ومتييزه.
نعـم يتجـه مـا ذكـره إذا كان للمتحلل وجود عـريف، كام لـو كان حتلل العلك 
حمسوساً، أو كان ممزوجاً بام يتحلل، كالسكر ـ كام يتعارف يف عصورنا ـ حيث يصدق 

يف مثل ذلك األكل، ألن أكل كل يشء بحسبه.
قال سـيدنا املصنـفP: «إال أن تكون األجزاء مسـتهلكة يف الريق فاحلكم 
باإلفطـار حينئذٍ غري ظاهر». وكأنه لعدم صدق األكل مع اسـتهالك املأكول يف الريق 

حني االبتالع، بحيث ال يكون له وجود عريف.
وقـد استشـكل يف ذلك بعض مشـاخيناP بأنه إنام يتم لـو كان الواجب عىل 
الصائـم تـرك األكل والرشب. أما حيث كان الواجب هـو اجتناب الطعام والرشاب 
كام تضمنه صحيح حممد بن مسلم: «ال يرض الصائم ما صنع إذا اجتنب ثالث [أربع] 

خصال: الطعام والرشاب...»(١)، فهو ال يتحقق مع ابتالع الريق يف الفرض.
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.



وال بمص لسان الزوج والزوجة(١)
: أن املراد من اجتناب الطعام والرشاب هو اجتناب األكل والرشب،  وفيه أوالً
. والسيام بضميمة ما تضمن مفطرية األكل والرشب،  ألن ذلك هو املفهوم منهام عرفاً

كاآلية الكريمة وغريها.
: أنه مع فرض استهالك الطعام بحيث ال يصدق األكل بابتالع الريق ال  وثانياً

يكون ابتالع الريق منافياً الجتناب الطعام املفروض وجوبه عىل الصائم.
وأشكل من ذلك ما ذكرهPـ  ويظهر من مجاعة من حميش العروة الوثقى، تبعاً 
للسيد الطباطبائيP فيها ـ من الفرق بني االمتزاج االتفاقي بالريق واملزج العمدي 
بـه فيجوز ابتـالع الريق يف األول دون الثاين. حيث ال يظهر وجه الفرق بني األمرين.
فالعمدة يف اإلشـكال فيام ذكره سـيدنا املصنفP: أنه ال يبعد صدق األكل 
والـرشب يف األمـور التي يبتني اسـتعامهلا عىل االمتـزاج مهام قلّـت إذا كان هلا وجود 

عريف قبل امتزاجها بالريق. وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال.
(١) كام يف العروة الوثقى وظاهر الوسائل ويف احلدائق وعن املحقق األردبييل 
امليـل إليـه. لصحيح عيل بن جعفـر عن أخيهA: «سـألته عن الرجـل الصائم، أله 
أن يمـصّ لسـان املـرأة، أو تفعل املرأة ذلـك؟ قال: ال بـأس»(١)، وقريب منه صحيح 

أيب بصري(٢).
نعـم قد يظهر مـن األصحاب هجـر الصحيحني، لعدم تنبيههـم لذلك، وإنام 

اقترصوا عىل السواك ومصّ احلىص واخلاتم واخلرز ونحوها.
بـل قال يف التذكـرة: «قد بينا أنه ال جيوز له ابتالع ريق غريه وال ريق نفسـه إذا 
انفصـل عـن فمـه. وما روي عن عائشـة أن النبـي7 كان يمص لسـاهنا وهو صائم 
ضعيـف... سـلمنا. لكن جيوز أن يمصـه بعد إزالة الرطوبة عنـه...». فإن تضعيفه ملا 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣ ، ٢.

مص لسان الزوج والزوجة........................................................................ ١٤٧
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واألحوط االقتصار عىل ما إذا مل تكن عليه رطوبة(١).
(مسألة ٢٣): يكره للصائم مالمسة النساء وتقبيلها ومالعبتها(٢) إذا مل 
روي من طرق العامة عن عائشة وإمهال الصحيحني ال يناسب عمل األصحاب هبام.
ولعلـه لـذا ذكر يف احلدائـق أن ظاهر األصحـاب بطالن الصـوم بابتالع ريق 

الغري، خالفاً لظاهر هذين الصحيحني وصحيح أيب والد اآليت.
لكن يف بلوغ ذلك حداً يسقط به الصحيحان عن احلجية إشكال، لقرب ابتناء ما 
يظهر من األصحاب من عدم جواز ابتالع ريق الغري مطلقاً عىل محل الصحيحني عىل 
صورة جفاف اللسان أو عدم ابتالع الريقـ  كام يف الدروسـ  ال عىل هجرمها. كام أن عدم 
اإلشـارة يف التذكرة للصحيحني ال يشـهد هبجرمها، بل يناسب عدم االطالع عليهام.
(١) هـذا بعيد عن ظاهـر الصحيحني، فإهنام وإن كانا بصـدد بيان جواز مصّ 
اللسان، من دون نظر البتالع الرطوبة، إال أن غلبة رطوبة اللسان مع عدم التنبيه لتجفيفه 
ه موجـب لظهورمها يف عدم لزوم أحد األمرين. أو التحـذر من ابتالع الريق بعد مصّ
نعـم املتيقن من ذلك العفو عن الرطوبة التابعة للسـان عـادة، دون ما زاد عىل 

ذلك مما كان له وجود عريف ظاهر، فيشكل البناء عىل جواز ابتالعه.
 :Aنعم قد يسـتفاد اجلواز من صحيـح أيب والد احلناط: «قلت أليب عبداهللا
إين أقبـل بنتـاً يل صغرية وأنا صائـم، فيدخل يف جويف من ريقهـا يشء. قال: فقال يل: 
البـأس، ليس عليـك يشء»(١). اللهم إال أن يقترص عىل مـورده، أو حيمل عىل صورة 

عدم التعمد.
(٢) كام هو املعروف بني األصحاب املدعى عليه اإلمجاع يف اجلملة عىل خالف 
منهـم يف حتديـده، فقد أطلق غري واحـد، تبعاً إلطالق بعـض النصوص كحديث أيب 
بصـري ـ الـذي ال يبعد اعتباره ـ عن أيب عبداهللاA يف حديـث قال: «واملبارشة ليس 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.



هبـا بـأس، وال قضاء يومه. وال ينبغـي له أن يتعرض لرمضـان»(١). وصحيح عيل بن 
جعفـر عـن أخيهA : «وسـألته عن الرجل أيصلــح أن يلمس ويقبـل وهو يقيض 
شهر رمضان؟ قال: ال»(٢)، ومعترب جراح املدائني: «قال أبو عبداهللاA إذا أصبحت 
صائامً فليصم سـمعك وبرصك... وإياك واملبارشة والقبلـة والقهقهة بالضحك، فإن 

اهللا يمقت ذلك»(٣)، وغريها.
لكن رصح غري واحد باختصاصه بمن يثري ذلك شهوته حذراً من تفاقم األمر 
وحصـول املفطـر. وهو املناسـب ملا يف اخلـالف، قال: «تكـره القبلة للشـاب إذا كان 
صائامً، وال تكره للشـيخ... دليلنا إمجاع الفرقة، وطريقـة االحتياط»، وما عن املنتهى 

من اإلمجاع عىل الكراهة ملن تتحرك شهوته بذلك.
وقد يسـتدل لـه بالنصوص الكثرية، كصحيح حممد بن مسـلم وزرارة عن أيب 
جعفرA: «أنه سـئل هل يبارش الصائم أو يقبل يف شـهر رمضان؟ فقال: إين أخاف 
عليـه فليتنـزه من ذلك، إال أن يثق أن ال يسـبقه منيـه»(٤)، ويف صحيح احللبي عن أيب 
عبداهللاA : «إن ذلك ليكره للرجل الشـاب، خمافة أن يسـبقه املني»(٥)، ويف صحيح 
منصـور بـن حازم عنـهA : «فقال: أما الشـيخ الكبري مثيل ومثلك فـال بأس. وأما 
الشـاب الشـبق فال، ألنه ال يؤمن، والقبلة إحد الشـهوتني»(٦)، وغريها، حيث قد 

يدعى أن مقتىض اجلمع بني الطائفتني تقييد األوىل بالثانية.
لكـن ال ملـزم بذلك بعد إمـكان اجلمـع باختالف مرتبـة الكراهة، مـع إبقاء 
الطائفة األوىل عىل إطالقها. والسـيام مع اعتضاده بعموم التعليل يف معترب احلسن بن 
راشـد قال يف حديث: «قلت أليب عبداهللاA:الصائم يشـم الرحيـان؟ قال: ال، ألنه 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢٠.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١١ من أبواب آداب الصائم حديث:١٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١٣.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣.

١٤٩ ................................................................................ مكروهات الصوم
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يقصد اإلنزال وال كان من عادته، وإن قصد اإلنزال كان من قصد املفطر(١). 
وإن كان من عادته فاألحوط اجتنابه(٢). ويكره االكتحال بام يصل طعمه أو 
رائحته احللق،كالصرب واملسك(٣).وكذا دخول احلامم إذا خيش الضعف(٤)،

لذة، ويكره له أن يتلذذ»(١). ونحوه معتربه اآلخر(٢).
نعـم ال يبعد انرصاف اإلطـالق املذكور كإطالق بعـض األصحاب إىل ما إذا 
كانت املبارشة بتلذذ وشهوة، فإن ذلك هو الذي ال يناسب احرتام الصوم، وهو الذي 
يقتضيه التعليل يف معتربي احلسـن بن راشـد. ولعله إليه يرجـع ما يف التذكرة: «أمجع 

العلامء عىل كراهة التقبيل الذي بالشهوة».
(١) فيبطـل به الصوم مطلقاً مـن دون كفارة، فإن أنزل وجبت به الكفارة، كام 

سبق يف املفطر الثامن.
(٢) بل ربام قيل باحلرمة، وكأنه حلجية العادة عرفاً، فيكون اإلقدام معها إقداماً 
عـىل األمـر املتعود عليه. لكنه ال خيلو عن إشـكال إذا كان احتـامل التخلف معتداً به، 
ولو بسـبب التحفظ. نعم لو أنزل فال إشـكال يف املفطريـة، ويف وجوب الكفارة، كام 

يظهر مماسبق يف املفطر الثامن.
(٣) تقدم الكالم يف ذلك يف ذيل الكالم يف املفطر التاسع.

(٤) لصحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «أنه سئل عن الرجل يدخل 
.(٣)« احلامم وهو صائم. قال: ال بأس، ما مل خيش ضعفاً

وبـه خيرج عن إطالق مـا عن اإلمام الرضاA بأسـانيد متعددة عن أبيه عن 
آبائهG: «قال: قال عيل بن أيب طالبA: ثالثة ال يعرض أحدكم نفسه هلن وهو 
صائـم: احلامم، واحلجامة، واملرأة احلسـناء»(٤). اللهم إال أن جيمـع بينهام باحلمل عىل 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٧، ١٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٧.



وإخراج الدم املضعف(١)، 
شدة الكراهة إذا خيش عىل نفسه الضعف، مع عموم أصل الكراهة، ولو احتياطاً من 

الشارع األقدس حلال الصائم.
نعـم ال يبعـد اختصـاص أو انـرصاف احلامم يف النصـوص ملا يكون اإلنسـان 
معرضاً فيه لإلجهاد بسـبب شـدة حرارته، دون غريه مما يعد لالغتسـال فيه من دون 
. فـإن املكروه ليس هو االغتسـال، كام ال حيتمل  جهـد، لربودتـه، وإن كان ماؤه دافئاً

دخل إعداد املكان له يف الكراهة.
(١) كام ذكره غري واحد. للنصوص الكثرية الواردة يف احلجامة، كصحيح احللبي 
عن أيب عبداهللاA: «سألته عن الصائم أحيتجم؟ فقال: إين أختوف عليه. أما يتخوف 
[به] عىل نفسـه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: الغشـيان [الغيش به] أو [أن] تثور به 
مرة. قلت: أرأيت إن قوي عىل ذلك، ومل خيش شـيئاً؟ قال: نعم إن شـاء»(١)، وغريه. 
ومقتـىض عموم التعليـل يف صحيح احللبـي وصحيح عبداهللا بن سـنان اآليت 
. ويناسـب ذلك النهي عن  عمـوم احلكـم لكل دم معتد به من شـأنه أن يكون مضعفاً

قلع الرضس يف موثق عامر اآليت(٢).
وبقرينة التعليل أيضاً يتعني محل النهي عىل كونه تكليفياً لالحتياط من الضعف، 
ال وضعيـاً راجعاً ملفطرية إخراج الدم املذكور، كام هو املناسـب لظهور املفروغية عن 
عـدم مفطريتـه، وللنصـوص املرصحة بذلـك، كصحيح عبـداهللا بن ميمـون عن أيب 
عبـداهللا عن أبيهH: «قال: ثالثـة ال يفطرن الصائم: القيء، واالحتالم، واحلجامة. 

وقد احتجم النبي7 وهو صائم...»(٣)، وغريه.
كـام أن التعليـل أيضاً يناسـب عدم كون النهـي املذكور للحرمـة، بل للكراهة 

. احتياطاً حلال الصائم، كام هو املفروغ عنه بينهم أيضاً

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣ ، ١١.

١٥١ ................................................................................ مكروهات الصوم
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نعم لو فرض احتامل بلوغ الضعف حداً يلزم باإلفطار مل يبعد البناء عىل احلرمة، 
لوجـوب حفظ القدرة عىل الصوم، بعد عدم كون الضعف الطارئ من سـنخ املرض 
الرافـع للتكليـف بالصوم. فتأمل. والظاهر خروجه عن مـورد النصوص ومفروض 

كالم األصحاب.
هـذا وقـد رصح يف النصوص الكثرية ـ ومنهـا صحيح احللبـي املتقدم ـ بنفي 
البـأس مـع األمن من الضعف. ومن ثم قد يقيد به إطالق النهي يف بعض النصوص، 
مثـل ما تقدم عند الكالم يف كراهة دخول احلامم بأسـانيد عـن اإلمام الرضاA وما 

سبق يف موثق عامر.
لكن ال يبعد اجلمع بشـدة الكراهة مع اخلـوف، مع عموم أصل الكراهة، ولو 

احتياطاً من الشارع األقدس حلال الصائم، نظري ما تقدم يف غري مورد.
بقي يف املقام أمران :

األول: يف صحيـح عبـداهللا بن سـنان عن أيب عبداهللاA: «قـال: ال بأس بأن 
حيتجـم الصائم. إال يف شـهر رمضـان، فإين أكره أن يغرر بنفسـه. إال أن ال خياف عىل 
نفسه»(١)، وقد يستفاد منه شدة الكراهة يف شهر رمضان. لكن ال يبعد عموم الكراهة 
لصوم شـهر رمضان ونحوه من الصوم الواجب املعني. أما غري املعني فال كراهة فيه، 

حيث يستطيع الصائم فيه اإلفطار إن أحسّ بالضعف.
. ويقتضيه  الثاين: ظاهر الوسـائل كراهة احلجامـة للحاجم أيضاً إذا كان صائامً
موثـق عامر: «سـألت أبا عبداهللاA عن احلجام حيجم وهو صائـم؟ قال: ال ينبغي. 
وعـن الصائم حيتجم. قـال: ال بأس»(٢). وإن كان من القريب حصول التصحيف فيه 
بتبديل جواب أحد السـؤالني بجواب السؤال اآلخر. وقد يناسبه إمهال األكثر التنبيه 

لذلك. فتأمل.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١٢، ١٣.



والسـعوط(١) مـع عدم العلم بوصولـه إىل احللق، وإال ففيه إشـكال(٢)، 
وشم كل نبت طيب الريح(٣)،

(١) ففـي الفقيـه أطلـق عدم جـواز السـعوط، ويف املقنعة واملراسـم أنه جيب 
القضـاء والكفـارة به، وحكاه املرتـىض يف مجل العلم والعمل عن قـوم من أصحابنا، 
وقد يسـتدل له بالنصوص املتضمنة لكراهة السـعوط للصائم، كموثق ليث املرادي: 
«سألت أبا عبداهللاA عن الصائم حيتجم، ويصب يف أذنه الدهن، قال: ال بأس، إال 
السعوط، فإنه يكره»(١)، ومعترب غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عيل (عليهم 

السالم) أنه كره السعوط للصائم(٢)، وغريمها.
لكـن رصح يف املقنـع بنفي البأس عنه، ويف اهلداية والنهاية بالكراهة، ونسـب 
للمشهور. وهو املتعني، ألن النصوص ال تنهض بأكثر من ذلك. مضافاً إىل أن شيوع 

االبتالء باحلكم ال يناسب خفاءه عىل املشهور.
(٢) ففي املبسـوط والوسـيلة وظاهـر الرشايع وعن أيب الصـالح وابن الرباج 
واملختلـف إنـه مفطر، وعن أيب يعىل إنه يوجب الكفارة. وال شـاهد له من النصوص 

املذكورة.
نعـم قـد يدعى صـدق األكل عليه لو عرب احللـق ونزل للجوف، ملـا تقدم من 
حتديد موضوع املفطرية يف األكل والرشب. لكنه يشكل بأن نزوله ملا كان باالستنشاق 
فهو ينزل إىل الرئة ال إىل املعدة، ويف شمول املفطر املذكور له إشكال أو منع. وأشكل 
مـن ذلك مـا إذا أريد االكتفاء بوصوله إىل احللـق وإن مل ينزل للجوف، نظري ما أرشنا 

إليه عند الكالم يف صب الدواء يف األذن.
(٣) فقـد رصح األصحـاب بكراهة شـم الرحيان، ويف اجلواهـر: «بال خالف 
أجده، بل عن املنتهى اإلمجاع عليه». ويقتضيه مجلة من النصوص منها معتربا احلسـن

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٢.

١٥٣ ................................................................................ مكروهات الصوم
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وبلّ الثوب عىل اجلسد(١)،
ابن راشـد(١) املتقدمان عند الكالم يف كراهة مبارشة النساء، وحديث احلسن الصيقل 
اآليت يف بلّ الثوب عىل اجلسد. وهي حممولة عىل الكراهة إمجاعاً، وملا تضمن الرتخيص 
فيه كصحيح حممد بن مسلم: «قلت أليب عبداهللاA: الصائم يشم الرحيان والطيب؟ 

قال: ال بأس به»(٢)، وغريه.
قال يف لسان العرب: «والرحيان كل بقل طيب الريح...»، ويظهر من بعضهم أنه 
نبت خاص. وهو غري مهمّ بعد عموم التعليل يف معتربي احلسن بن راشد املذكورين.
هذا وتتأكد الكراهة يف النرجس خلرب ابن رئاب: «سمعت أبا عبداهللاA ينهى 
عن النرجس للصائم، فقلت: جعلت فداك مل ذلك؟ فقال: ألنه رحيان األعاجم»(٣).

(١) بـال خالف أجده فيه، كام يف اجلواهـر. لغري واحد من النصوص، كمعترب 
احلسـن بن راشـد عن أيب عبداهللاA يف حديث: «قلت: والصائم يسـتنقع يف املاء؟ 
قـال: نعم. قلـت: فيبل ثوباً عىل جسـده؟ قال: ال...»(٤)، وخرب احلسـن الصيقل عنه

A: «سألته عن الصائم يلبس الثوب املبلول؟ قال: ال، وال يشم الرحيان»(٥)، وخرب 
عبـداهللا بن سـنان: «سـمعت أبا عبداهللاA يقـول: ال تلزق ثوبك إىل جسـدك وهو 

رطب وأنت صائم حتى تعرصه»(٦)، وغريها.
والبـد مـن محل النهـي فيها عـىل الكراهة، لظهـور اإلمجاع عىل عـدم احلرمة. 
ولكثـرة االبتـالء باملسـألة، خصوصاً مع شـيوع كثـرة العرق يف البالد احلـارة، حيث 
اليمكـن معه خفاء احلكـم فيها عـىل األصحاب.ولصحيح حممد ابن مسـلم عن أيب 
جعفرA قال: «الصائم يستنقع يف املاء، ويصب عىل رأسه، ويتربد بالثوب، وينضح 
باملروحة، وينضح البوريا حتته، وال يغمس رأسـه يف املاء»(٧). فإن التربد بالثوب إن مل 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٧،١٥ .
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٤.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥، ١٠.

(٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣، ٢.



وجلوس املرأة يف املاء(١)، 
يكـن ظاهراً يف لبسـه وهو مبلول فال أقل مـن كونه املتيقن من أفـراده. بنحو يصعب 

محله عىل غريه.
ثـم إن مقتـىض خرب عبـداهللا بن سـنان ارتفاع النهـي بعرص الثـوب، لكن من 
القريب محله عىل خفة الكراهة، عمالً بإطالق النهي عن لبس الثوب املبلول. والسيام 

مع صعوبةمحله عىل خصوص ما لو عرص جلر منه املاء.
(١) ويف الغنية وإشـارة السـبق وعن القايض مفطرية ذلك، فيجب مع تعمده 
القضـاء والكفـارة، بل يف الغنية اإلمجاع عىل ذلـك. وعن أيب الصالح احللبي وجوب 

القضاء به خاصة.
وكأنه ملوثق حنان: «أنه سأل أبا عبداهللاA عن الصائم يستنقع يف املاء؟ قال: 

ال بأس، ولكن ال ينغمس، واملرأة ال تستنقع يف املاء، ألهنا حتمل املاء بقبلها»(٥).
 لكن املشـهور شـهرة عظيمة ـ كام يف اجلواهر ـ القـول بالكراهة. وقد علل يف 
كالم غري واحد بمالزمة استنجاء املرأة من البول حلمل القبل للامء، مع ما هو املعلوم 

من عدم مفطرية ذلك هلا.
وفيه: أن من القريب أن ال يكون املراد من محل املاء بقبلها يف املوثق هو وصوله 
لباطـن القبـل القريـب، الذي يصله املـاء باالسـتنجاء، حيث ال جمـال حتى الحتامل 
الكراهـة فيـه، بل البد من كون املـراد هو وصوله لباطن القبـل العميق، الذي حيصل 

اإليالج به عند اجلامع، املعروف يف عرصنا باملهبل، وهو أحد معانيه لغة.
فالعمدة يف وجه محل املوثق عىل الكراهة أن شـيوع االبتالء بذلك ال يناسـب 

خفاء حكمه عىل املشهور.
مضافـاً إىل أن مقتـىض ارتكازية التعليل يف املوثق العمـوم للجامد، ألن الفرق 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث: ٦.

١٥٥ ................................................................................ مكروهات الصوم
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واحلقنـة باجلامـد(١)، وقلع الرضس، بـل مطلق إدماء الفم(٢) والسـواك 
بالعود الرطب(٣)،

بـني اجلامد واملايع يف االحتقان ارتكازاً إنام هـو بلحاظ تعارف وصول املائع للجوف 
العميـق دون اجلامـد، وهـو ال جيري يف املقـام، حيث ال يتعد مـا يدخل إىل اجلوف 
العميق من دون فرق بني اجلامد واملايع، وحينئذٍ لو كان التعليل مسوقاً لبيان املفطرية 
مل يكـن مناسـباً ملا تضمـن الرتخيص يف اسـتدخال الدواء ونحـوه للصائم، كصحيح 
عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن الرجل واملرأة هل يصلـح هلام أن يستدخال 
الـدواء ومهـا صائامن؟ قال: ال بـأس»(١). وغريه. ومن ثم كان الظاهر سـوق التعليل 

املذكور للكراهة.
كام هو املناسـب أيضاً ملاسـبق من محـل ما تضمن النهي عـن االرمتاس يف املاء 

عىل الكراهة.
(١) كأنـه إلطالق النهي عن االحتقان يف صحيح البزنطي املتقدم عند الكالم 
يف مفطريـة االحتقـان باملايـع. لكن بعد محله عـىل املايع ال ينهض بإثبـات الكراهة يف 
اجلامد. إال أن يبتني عىل قاعدة التسامح يف أدلة السنن، لصدق البلوغ بذلك. والسيام 

مع الفتو باإلطالق من بعضهم، كام تقدم.
(٢) ملوثـق عـامر عن أيب عبـداهللاA: «الصائم ينزع رضسـه؟ قـال: ال، وال 
. وقد تقدم يف  يدمـي فـاه، وال يسـتاك بعود رطب»(٢)، املحمـول عىل الكراهة إمجاعـاً

إخراج الدم املضعف ما قد ينفع يف املقام.
(٣) للنهـي عنـه يف موثق عـامر املتقدم وغريه(٣)، الذي ال إشـكال يف محله عىل 
الكراهـة، ولـو للرتخيـص فيـه يف مجلـة من النصـوص، كصحيـح احللبي: «سـألت 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.



(١)، وإنشاد الشعر إال يف مراثي األئمةG ومدائحهم(٢)،  واملضمضة عبثاً
أبـا عبداهللاA أيسـتاك الصائـم باملـاء وبالعود الرطب جيـد طعمه؟ فقـال: البأس

به»(١)، وغريه.
(١) يأيت متام الكالم يف حكمها يف األمر السادس مما يوجب القضاء دون الكفارة.
(٢) هذا ال يناسـب صحيح محاد بن عثامن وغريه عن أيب عبداهللاA: «قال: 
ال ينشـد الشعر بالليل، وال ينشد يف شـهر رمضان بليل والهنار. فقال له إسامعيل: يا 

أبتاه فإنه فينا. قال: وإن كان فينا»(٢).
نعـم قـد تزاحم الكراهة لو توقف عليه إقامة املآتـم واملجالسـ  التي هبا إحياء 
أمـر أهـل البيـت (صلـوات اهللا عليهم)، الـذي به حياة هـذا الدين احلنيفـ  وسـائر 

الشعائر الدينية.
ولعلـه عـىل ذلك حيمـل ما عـن اآلداب الدينية للطربيس عن خلـف بن محاد: 
«قلـت للرضـاA: إن أصحابنـا يروون عن آبائك(عليهم السـالم) أن الشـعر ليلة 
اجلمعـة ويـوم اجلمعة ويف شـهر رمضان ويف الليل مكـروه، وقد مهمـت أن أرثي أبا 
احلسـنA، وهذا شـهر رمضان. فقال يل: إرث أبا احلسـنA ليلـة اجلمعة، ويف 

شهر رمضان، ويف الليل، ويف سائر األيام، فإن اهللا يكافيك عىل ذلك»(٣).
وإن كان الظاهـر منـه الرد ملا يفهم من تلك، إما لعدم ورودها، أو لعدم معرفة 
املراد منها، لعدم إناطة احلث فيه عىل قول الشعر بحال خاص يناسب التزاحم املذكور. 

وال بأس بالعمل عليه برجاء املطلوبية، لنصوص قاعدة التسامح يف أدلة السنن.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب آداب الصائم حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:١٠٥ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:٨.

١٥٧ ................................................................................ مكروهات الصوم
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ـوا  ويف اخلـرب(١): «إذا صمتـم فاحفظـوا ألسـنتكم عـن الكـذب، وغضّ
أبصاركم، والتنازعوا، والحتاسـدوا، والتغتابـوا، والمتاروا، والتبارشوا، 
والختالفوا، والتغضبوا، والتسـابّوا، والتشـامتوا، والتنابـزوا، والجتادلوا، 
والتباذوا، والتظلموا، والتسافهوا، والتزاجروا، والتغفلوا عن ذكر اهللا.. 

احلديث».
(١) وهـو معترب جراح املدائني املروي يف الباب احلادي عرش من أبواب آداب 

الصائم من الوسائل.



تتميم
املفطرات املذكورة إنام تفسـد الصـوم إذا وقعت عىل وجه العمد(١) 
(١) قـوالً واحـداً ونصوصاً، كـام يف اجلواهر، وبال ريـب وال خالف، كام عن 
املسـتند. ويسـتفاد من النصوص املتضمنة التقييد بالعمـد يف مفطرية الكذب(١)، ويف 
مفطريـة دخول املاء للحلـق باملضمضة(٢)، ومفطرية القيء(٣)، ومن صحيح أيب بصري 
(٤)، ومما  وسـامعة املتضمن تعليـل مفطرية األكل لظن دخـول الليل بأنه أكل متعمـداً
تضمـن عـدم القضاء بالبقاء عـىل اجلنابة من غري تعمد(٥)، واشـرتاط وجوب القضاء 

عىل من طهرت من احليض بأن تتوانى عن الغسل حتى يطلع الفجر(٦).
كام قد يسـتفاد أيضاً من النصوص الواردة فيمن أكل ناسـياً املتضمنة أن ذلك 
يشء رزقـه اهللا تعـاىل(٧). لوضـوح أن كل طعـامـ  حتى ما يوجب اإلفطـارـ  رزق منه 
تعـاىل، فمن القريب أن يكون منشـأ خصوصية النسـيان يف التعليـل بذلك إما قصور 
ترشيعه تعاىل للصوم عن فعلية املنع من األكل يف مورد النسـيان، وإما اسـتناد األكل 
للنسيان الذي هو راجع إليه تعاىل من دون أن يستند للمكلف، وكالمها جيري يف سائر 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣، ٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.
(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٦) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٧) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٦، ٩.

رشطية التعمد يف املفطرات........................................................................ ١٥٩
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موارد عدم العمد يف فعل املفطر.
كـام قـد يؤيـده التقييد بالتعمد يف كالم السـائل يف مجلة مـن النصوص، وما يف 
صحيـح معاوية بن عامر(١) من األمر بالقضاء يف النومة الثانية عقوبة، إلشـعاره بعدم 
اقتضـاء التكليـف بالصوم وجوب القضـاء بدواً، لعدم تعمد البقـاء معه عىل اجلنابة، 

وإنام وجب القضاء عقوبة للتسامح بالنوم.
وكـذا مـا تضمـن تعليـل مفطريـة النـكاح دون االحتـالم بـأن النـكاح فعله 
واالحتالم مفعول به(٢)، لوضوح أنه ال يراد به نسبة الفعل للناكح دون املحتلم، إذ ال 
إشـكال يف مفطرية النكاح للرجل واملرأة وإن استند ألحد الطرفني وكان اآلخر قابالً 
فقط. وإنام يراد به تعمد الفعل يف النكاح وعدم التعمد له يف االحتالم... إىل غري ذلك 

مما قد يظهر بالتأمل.
 وذلـك بمجموعـه كافٍ يف فهـم عمـوم توقف فسـاد الصوم عـىل تعمد فعل 

املفطر، بحيث البد يف اخلروج عنه من دليل خاص.
هذا وقد ذكر بعض مشـاخيناP أن ذلك يستفاد من حديث املرشقي عن أيب 
احلسنA:«سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياماً متعمداً ما عليه من الكفارة؟ 
فكتب: من أفطر يوماً من شـهر رمضان متعمـداً فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوماً 
بـدل يـوم»(٣)، بناء منه عىل أن جزاء الرشطية إذا اشـتمل عـىل حكمني فاملنرصف من 
الرشطية ثبوت املفهوم بلحاظ كل من احلكمني بنحو االنحالل، ال بنحو املجموعية، 
حيث يكون مقتىض ذلك داللة احلديث أن كالً من الكفارة والقضاء مرشوط بالعمد، 
فمـع عدمـه ال كفارة وال قضاء. ال أن جمموعهام مـرشوط بالعمد، فمع عدمه ال جيب 

اجلمع بينهام وإن وجب أحدمها، وهو يف املقام القضاء وحده.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١١.



غاية األمر أن ضعف سـند احلديث مانع من االستدالل به، لعدم ثبوت وثاقة 
املرشقي، وهو هشام أو هاشم بن إبراهيم العبايس، بل هو مذموم.

لكـن الظاهـر اعتبـار سـند احلديـث، ألن املرشقـي والعبايس وإن اشـرتكا يف 
االسـم، إال أهنـام رجالن، ال رجل واحد، واألول وثقـه محدويه عىل ما ذكره الكيش، 

واملذموم هو الثاين ال غري. كام ذكرP ذلك يف معجمه.
: أن املتيقن مـن مفاد الرشطية مع  فالعمـدة يف وهن االسـتدالل باحلديث أوالً
تضمن اجلزاء حلكمني هو إناطتهام بالرشط معاً بنحو املجموعية، ال بنحو االنحالل.
: أن اإلفطـار ينـايف الصـوم عرفاً، فهو تـرك الصوم مطلقاً أو باسـتعامل  وثانيـاً
املفطـر، وال يتحقق باسـتعامل املفطر مع نية الصـوم وصحته، كام هو املدعى يف املقام. 
وعىل ذلك يكون املراد باإلفطار ال عن عمد ما إذا ترك الصوم ومل ينوه جهالً بدخول 

. شهر رمضان أو بوجوب الصوم فيه أو نسياناً هلام. وجيب القضاء حينئذٍ قطعاً
وبذلـك يظهـر أن قولـهA: «ويصـوم يوماً بدل يـوم» ليس لكـون القضاء 
منوطـاً باإلفطـار العمدي، بل لعله لدفع توهم أن الكفـارة يف اإلفطار العمدي جتزي 

عن القضاء، وبيان أهنا جتب معه، ال بدالً عنه.
ومثلـه مـا ذكـرهP مـن أن مقتىض احلـرص يف قولـهA يف صحيـح حممد 
ابـن مسـلم: «ال يـرض الصائـم ما صنـع إذا اجتنـب ثالث [أربـع] خصـال: الطعام 
والـرشاب...»(١) هو عدم مفطرية املفطـرات املذكورة إذا حصلت من دون تعمد هلا، 

لعدم منافاة ذلك الجتناهبا.
 . إذ فيـه: أنه ال يراد باجتناب األمـور املذكورة إال تركها، ألنه املفهوم منه عرفاً
والسيام بمالحظة أدلة رشح الصوم األخر، كاآلية الرشيفة، حيث ينرصف احلرص 

يف الصحيح لإلشارة إليها والتنبيه ملضموهنا من دون أن ينفرد عنها بمضمون زائد.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

رشطية التعمد يف املفطرات........................................................................ ١٦١
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وال فـرق(١) بـني العـامل باحلكـم واملوضـوع والعـامل باحلكـم واجلاهـل 
باملوضـوع(٢)، أما اجلاهل باحلكـم إذا وقعت منه وهو ير أهنا حالل(٣) 

ففي إفسادها إشكال(٤)، وإن كان أحوط.
وبذلك ظهر أن العمدة يف االستدالل عىل احلكم ماسبق منا، وقد سبق أنه وافٍ به.

(١) يعني يف البطالن مع العمد.
(٢) حيـث كان مـراده باحلكم هـو املفطرية، فالبد أن يكون مـراده باملوضوع 
هو حتقق عنوان املفطر، الشتباه األمر اخلارجي، كام لو ختيل عدم حتقق االيالج بفعله 
لتخيـل املوضـع بني الفخذين، وكان يف الواقع قد حتقق. لكن ذلك مالزم لعدم تعمد 

املفطر الذي سبق منه ومنا عدم املفطرية معه. فكالمهP ال خيلو عن غموض.
(٣) أما لو وقعت وهو مرتدد يف املفطرية، كام لو شك يف أن تعمد القيء مفطر، 
ومـع ذلـك تعمده، فإن صومه يبطـل، إلطالق النص والفتـو. واختصاص ما يأيت 

بمن يعتقد احللية حني اإلقدام عىل املفطر.
(٤) فعن األكثر، أو أكثر املتأخرين، فساد الصوم به ووجوب القضاء مع اجلهل 
باملفطرية إلطالق أدلتها. وتردد فيه يف الرشايع ويف التذكرة، وعن املنتهى احتامل عدم 
، ومال إليه يف احلدائق، وحكي عن ابن إدريس، وجعله الشيخ وجوب القضاء حينئذٍ

P يف التهذيبني وجهاً للجمع بني األخبار.
وكيف كان فيشـهد لعدم وجـوب القضاء موثق زرارة وأيب بصري: «سـألنا أبا 
جعفرA عن رجل أتى أهله يف شهر رمضان وأتى أهله وهو حمرم، وهو ال ير إال 
أن ذلك حالل له. قال: ليس عليه يشء»(١). ومورده وإن كان هو النكاح، إال أن إلغاء 
. بل لعل ذلك مقتىض األولويـة العرفية، ألمهية النكاح  خصوصيتـه عرفـاً قريب جداً

يف الصوم بالنظر لألدلة.
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١٢.



وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP من أنه ظاهر يف نفي أثر الفعل وهو الكفارة 
املرتتبـة عىل اإلفطـار، دون القضاء الذي هو أثر ترك الصـوم الالزم لإلفطار وبطالن 

الصوم، ال من آثار اإلفطار نفسه، وال يصح نسبته له إال بنحو من العناية.
ففيه: أنه ال إشـعار يف املوثق ـ ال سـؤاالً وال جواباً ـ باختصاصه بآثار اإلفطار 
دون آثـار ترك الصوم، بل مقتىض إطالقه السـؤال عن حكم الشـخص املذكور، وما 

يرتتب عليه، واجلواب عن ذلك.
نعـم قـد يدعى انـرصاف قولهA :«ليـس عليـه يشء» إىل نفي تبعـة العمل 
عنه بسـبب جهلة، وذلك خيتص بالكفارة، ألهنا من سـنخ التبعـة، وأما القضاء فإنه ـ 

كاإلعادة ـ يثبت نتيجة عدم امتثال التكليف، وليس من سنخ التبعة.
: بأنه مل يتضح االنرصاف املذكور بنحو معتد به بحيث يوجب  لكنه يشكل أوالً

قصور اإلطالق واختصاصه بنفي الكفارة.
: أن االنرصاف املذكور لو تم يف التعبري املذكور بنفسـه، إال أنه البد من  وثانيـاً
رفـع اليـد عنه والبناء عىل عمومه للقضاء، ألن محلـه عىل نفي خصوص الكفارة بعيد 
عن مسـاق السؤال، النرصاف السـؤال املتعلق باملاهيات املركبة إىل صحتها وفسادها 

من أجل االجتزاء بالعمل وعدمه.
بـل مـن البعيـد جـداً مفروغية السـائل عن بطـالن الصـوم، أو شـكه فيه مع 
اختصاص سـؤاله بالكفارة، بل البد إما من اختصاص سـؤاله بالقضاء أو عمومه له 
وللكفـارة. وحينئذٍ يكون رصف اجلـواب إىل نفي الكفارة، وعدم التعرض إىل صحة 
الصوم وبطالنه، مستلزماً لعدم مطابقة اجلواب للسؤال أو عدم وفائه به بإمهال ما هو 

. املقدم رتبة والتعرض ملا هو املتأخر، وكالمها بعيد جداً
 ومـن ثـم كان ظاهـر املوثق صحـة الصوم وعـدم وجوب القضـاء، كام جر
الفقهاء(رضـوان اهللا عليهـم) عىل ذلك فيام ورد يف النايس مـن نظائر التعبري املذكور، 

كموثق عامر اآليت وغريه.

١٦٣ ............................................................................ حكم اجلاهل باملفطرية



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ١٦٤

وقد يستدل أيضاً بصحيح عبدالصمد الوارد فيمن لبس قميصاً حال اإلحرام 
، وفيه: «أي رجل ركب أمـراً بجهالة فال يشء عليه»(١)، فإنه وإن كان منرصفاً  جاهـالً
بدواً إىل معذرية اجلهل، ونفي املؤاخذة والتبعية بالعقاب األخروي أو الكفارة، إال أن 
سـوقه لبيان صحة احلج وعدم وجوب اإلعـادة رداً عىل من أفتى له بذلك من العامة 

. موجب لظهوره فيام يعم القضاء الذي قد يصدق عليه املؤاخذة توسعاً
 :Aكام يناسـبه ما تقدم يف صحيح معاوية بـن عامر يف النومة الثانية من قوله
«فليقض ذلك اليوم عقوبة»(٢)، وما تضمنته مجلة من نصوص عدم قضاء الصالة عىل 
املغمى عليه من قوهلمA: «كلام غلب اهللا عليه فاهللا أوىل بالعذر»(٣). وال ينايف ذلك 
عـدم بطـالن احلج حتى مع تعمد لبـس القميص حال اإلحرام، إلمـكان تعدد اجلهة 

املقتضية لعدم القضاء.
اللهـم إال أن يقـال: ملـا كان تطبيـق احلديـث عىل القضـاء مبنياً عىل التوسـع، 
 بتنزيلـه منزلة التبعة، فالالزم االقتصار فيه عـىل مورده، وهو قضاء احلج، وال يتعد
منه لغريه. ولذا مل يعرف منهم البناء عىل عدم القضاء يف سـائر موارد اإلخالل باجلزء 

أو الرشط للجهل باحلكم. فالعمدة املوثق.
نعـم خيتـص ذلك بـام إذا اعتقد املكلـف ـ ولو غفلـة ـ عدم املفطريـة، دون ما 
إذا كان مـرتدداً حـني الفعل، الختصاص املوثق باألول، وألنـه الظاهر أو املتيقن من 
اجلهالـة يف صحيـح عبدالصمـد لو تم االسـتدالل به يف املقـام، لظهور البـاء يف قوله
A: «بجهالة» يف السـببية ال حمض املصاحبة واملعية، وال يكون اجلهل سـبباً للعمل 
إال مـع الغفلة أو اعتقاد الصواب، أما مع الشـك والـرتدد فاجلهل ال يقتيض اإلقدام، 
بل التوقف، واإلقدام معه يسـتند إىل أمر آخر من تسـامح وتفريط، أو أصل أو نحوه 

(١) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٤٥ من أبواب تروك اإلحرام حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:٤ من أبواب قضاء الصلوات، وج:٧ باب:٢٤ من أبواب من يصح منه 
الصوم، وباب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.



وإن كان ناسـياً للصوم فاسـتعمل املفطر مل يفطر(١) وكـذا إذا دخل جوفه 
قهراً بدون اختياره(٢).

(مسـألة ٢٤): إذا أفطر مكرهاً بطل صومه(٣)، وكذا إذا كان لتقية، 
مما يرجع إليه عند الشك يف مقام العمل.

(١) بـال إشـكال ظاهر، وعن املنتهى نفي اخلالف فيـه، ويف اخلالف والتذكرة 
دعو اإلمجاع عليه، وعن املستند أن عليه اإلمجاع املحقق.

والنصـوص به مسـتفيضة، كصحيح احللبـي عن أيب عبداهللاA: «أنه سـئل 
عـن رجـل نيس فـأكل ورشب ثم ذكـر. قال: ال يفطـر، إنام هو يشء رزقـه اهللا، فليتم 
صومـه»(١)، وموثـق عـامر: «أنه سـأل أبا عبداهللاA عـن الرجل ينسـى وهو صائم 

فجامع أهله، فقال: يغتسل، وال يشء عليه»(٢)، وغريمها.
(٢) بـال خـالف أجـده، كـام يف اجلواهـر. لعـدم العمـد الـذي تقـدم اعتباره 
 :Aيف املفطريـة. مؤيـداً بعمـوم التعليل يف خرب عمـر بن يزيد: «قلـت أليب عبداهللا
ألي علـة ال يفطر االحتالم الصائم، والنـكاح يفطر الصائم؟ قال: ألن النكاح فعله، 

واالحتالم مفعول به»(٣).
بـل ال يبعد قصور إطالق مفطريـة املفطرات عنه، الختصاصهـا أو انرصافها 
إىل مـا يكون فعالً للمكلف، بحيث ينسـب إليه. وحينئذٍ يكـون مقتىض األصل عدم 

مفطريته. 
(٣) كام يف املبسـوط واملسـالك واحلدائـق. إلطالق أدلة املفطـرات، املؤيد أو 
املعتضـد بام ورد يف اإلفطار تقية(٤) من الترصيح باإلفطار يف النصوص، بل يف بعضها 

(١) ، (٢) وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب ما يمسـك عنه الصائم ووقت اإلمسـاك حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

١٦٥ ............................................................................... حكم املفطر إكراهاً 
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الترصيـح بالقضاء(١)، ومـا ورد من حتمل الزوج الكفارة عـن زوجته إذا أكرهها عىل 
اجلامع(٢)، فإن حتمله الكفارة عنها يناسب إفطارها.

ورصح غري واحد بعدم اإلفطار بذلك، بل نسب لألكثر. لألصل بعد انرصاف 
دليل املفطرية عنه. وحلديث رفع اإلكراه.

لكـن االنرصاف ممنوع. وحديث رفع اإلكـراه ظاهر يف رفع املؤاخذة ونحوها 
مما هو من سنخ التبعة، وال يقتيض صحة الفعل الناقص، وال عدم القضاء املرتتب عىل 
ذلك. وما تقدم يف صورة اجلهل باحلكم، من ظهور بعض النصوص يف كونه من سنخ 
التبعـة توسـعاً، ال يكفي يف عموم حديث رفع اإلكراه له بعـد عدم ظهوره يف العموم 

بلحاظ التوسع املذكور.
هذا وقد يستدل لعدم وجوب القضاء بام ورد يف تعليل عدم قضاء الصالة عىل 
املغمـى عليـه من أن ما غلب اهللا عليه فاهللا أوىل بالعـذر(٣)، بدعو: أن مقتىض عموم 

التعليل عدم وجوب القضاء يف املقام.
: بعدم وضوح شموله لإلكراه الذي ال يرتفع به االختيار. لكنه يشكل أوالً

: بأن تطبيقه عىل قضاء الصالة، بتنزيلـه منزلة التبعة، التي ترتفع بالعذر  وثانيـاً
ملا كان عىل خالف القاعدة، فال جمال للتعدي منه لقضاء الصوم.

: بأن مفـاده عدم وجوب القضاء يف فرض تـرك العمل ـ وهو الصالة ـ  وثالثـاً
قهـراً، والظاهر عـدم بناء األصحاب عىل ذلك يف املقام،البتنـاء عدم وجوب القضاء 
عنـد القائلـني به عـىل صحة الصـوم وعدم فسـاده باسـتعامل املفطر إكراهـاً، ال عدم 

وجوب القضاء بعد فرض املفطرية وبطالن الصوم.
نعـم ال يبعـد اسـتثناء تعمد البقـاء عىل اجلنابـة وحدث احليـض والنفاس من 
ذلك، فيصح الصوم، وجيزي إذا كان ترك الغسل من جهة اإلكراه، كام يناسبه صحيح 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:٣ من أبواب قضاء الصلوات.



إذا كانـت التقيـة يف ترك الصـوم(١)، كـام إذا أفطر يف عيدهم تقيـة. أما لو 
كانت يف أداء الصوم ـ كاإلفطار قبل الغروب، واالرمتاس يف هنار الصوم ـ 

فالظاهر اإلجزاء وعدم وجوب القضاء(٢).
(مسألة ٢٥): إذا غلب عىل الصائم العطش وخاف الرضر من الصرب 

عليه أو كان حرجاً جاز أن يرشب بمقدار الرضورة(٣)،
حممد بن مسلم عن أحدمهاH: «سألته عن الرجل تصيبه اجلنابة يف شهر رمضان ثم 
ينام قبل أن يغتسـل. قال: يتم صومه ويقيض ذلك اليوم إال أن يسـتيقظ قبل أن يطلع 
الفجر، فإن انتظر ماء يسـخن أو يستسـقى فطلع الفجر فال يقيض صومه [يومه]»(١). 
وموثق أيب بصري عن أيب عبداهللاA قال: «إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن 

تغتسل يف رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم»(٢).
لظهـور األول يف عـدم مفطرية البقاء عـىل اجلنابة ملحذور، كـام لو خاف الربد 
عىل نفسـه، فانتظر تسخني املاء حتى طلع الفجر، وذلك جيري جمر اإلكراه. وظهور 

الثاين يف توقف فساد الصوم عىل التواين يف الغسل، وهو غري حاصل مع اإلكراه.
(١) لعني ما سبق يف اإلكراه.

(٢) عىل ما تقدم الكالم فيه يف املسألة التاسعة والعرشين من مباحث الوضوء.
(٣) لعمـوم رفـع االضطرار واحلـرج. وملوثق عامر عـن أيب عبداهللاA: «يف 
الرجـل يصيبـه العطش(٣)حتى خياف عىل نفسـه. قـال: يرشب بقدر ما يمسـك رمقه 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٣) روي بلفظ (العطاش) يف الكايف املطبوع حديثاً، ويف الوسائل عن الكليني. ورو بلفظ (العطش) يف الفقيه 
منه، ويف التهذيب عن الكليني، وفيه أيضاً بسـنده عن عامر، كام روي كذلك يف املدارك واجلواهر، وهو 
األظهر، لظهور قوله: «يصيبه» يف عدم استحكام العارض املذكور، والعطاش مرض مستحكم. وال أقل 
من كونه املروي يف الفقيه والتهذيب بسندمها املعترب عن عامر، مع سقوط رواية الكايف باختالف النقل عنه.

من غلب عليه العطش............................................................................ ١٦٧
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ويفسـد بذلـك صومه(١)، وجيب عليه اإلمسـاك يف بقية النهـار إذا كان يف 
وال يـرشب حتى يرو»(١). ومعترب املفضل بن عمر: «قلت أليب عبداهللاA: إن لنا 
فتيات وشباناً [فتياناً وبنات] ال يقدرون عىل الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. 

قال: فليرشبوا بقدر ما ترو به نفوسهم وما حيذرون»(٢). 
(١) كام يف العروة الوثقى، قال سـيدنا املصنفP يف مستمسكه: «الستعامل 

املفطر اختياراً، وأدلة رفع االضطرار ال تصلـح لتصحيح الصوم».
ويظهر من الوسـائل صحة الصـوم. وقال يف الدروس بعد أن أشـار للرواية: 

«وفيها داللة عىل بقاء الصوم، وعدم وجوب القضاء، كام اختاره الفاضل».
لّ مشكلة الصيام يف الفرض، والتخفيف عن  والوجه فيه: ظهور احلديثني يف حَ
الصائم برتخيصه برفع عطشـه حلفظ نفسه، ال التضييق عىل من حكمه اإلفطار بمنعه 
عام ال يضطر إليه مع وجوب القضاء عليه من أجل إفطاره. ولذا مل يتعرض فيه للمنع 
عـن سـائر املفطرات، ومل ينبه فيه للقضاء. فهو ظاهـر يف بيان الصوم االضطراري، ال 
ترشيع إفطار للعاجز مبني عىل التضييق عليه. فاملقام نظري ما إذا قال السائل: رجل ال 
يستطيع الوضوء من جرح يف يده، فورد اجلواب بغسل ما عدا موضع اجلرح من اليد، 
حيث ال ريب يف ظهوره يف ترشيع الوضوء االضطراري املجزي، ال يف وجوب الغسل 
 Pتعبداً من دون أن جيزي عن الوضوء. وبذلك خيرج عام أشار إليه سيدنا املصنف

من مقتىض القاعدة األولية فساد الصوم.
كـام يتعني االقتصار عىل مورد احلديثني، وهو العجز عن الصوم خلوف الرضر 
عـىل النفس. وعـدم االكتفاء باحلرج، لعـدم هنوض قاعدة نفي احلـرج باإلجزاء. بل 
مقتضاهـا عدم وجوب الصوم لوال ما هـو املعلوم من كثرة تعرض الصائم خصوصاً 
يف البالد احلارة ومع طول النهار للحرج بسـبب اجلوع والعطش، بنحو يكشـف عن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١، ٢.



شهر رمضان. وأما يف غريه من الواجب املوسع أو املعني فال جيب(١).
قصـور قاعدة نفي احلرج عن املقام من مورد عـدم القدرة عىل الصوم وعدم االكتفاء 

باحلرج، لعدم هنوض قاعدة نفي احلرج باإلجزاء.
(١) ملا كان احلكم الذي تضمنه احلديثان خمالفاً للقاعدة لزم االقتصار فيه عىل 
مفادمها، وحيث مل يتضمن األول فرض الصوم، وإنام اسـتفيد من سياقه، فاملتيقن منه 
صـوم شـهر رمضان، ألنه الفـرد الظاهر من الصوم الذي يشـيع االبتـالء به، وملا هو 

املعلوم من حرمة شهر رمضان وأمهية صومه.
وأما الثاين فهو وإن تضمن عدم القدرة عىل الصيام، إال أن عدم التنبيه فيه عىل 
وجـوب الصـوم عليهم قد يوجب انرصافـه إىل خصوص صوم شـهر رمضان الذي 
ال حيتـاج وجوبه عىل املسـلم إىل تنبيه. وال أقل مـن كونه املتيقن بلحاظ أمهيته وثبوت 

احلرمة له، ومقتىض ذلك االقتصار يف وجوب اإلمساك مع بطالن الصوم عليه.
نعم بناء عىل ما ذكرنا من أن مفاد احلديثني االجتزاء بالصوم الناقص لالضطرار 
فاملناسـب عمومه لكل واجب مضيق، وال خيتص بصوم شـهر رمضان. بل قد يدعى 
أن أمهيـة صوم شـهر رمضان يقتـيض العموم لغريه مـن الواجب املضيـق باألولوية. 
اللهم إال أن تكون أمهية صوم شهر رمضان منشأ لالكتفاء بالصوم الناقص بعد تعذر 

. التام. فتأمل جيداً
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الفصل الثالث
جتب الكفارة بتعمد يشء من املفطرات(١)،

(١) الظاهـر عـدم اإلشـكال فيـه يف اجلملـة. ويقتضيـه النصـوص الكثـرية، 
كصحيـح عبداهللا بن سـنان عـن أيب عبـداهللاA: «يف رجل أفطر من شـهر رمضان 
متعمداً يوماً واحداً من غري عذر. قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعني أو يطعم 

...»(١)، وغريه. ستني مسكيناً
واإلفطار لغة وإن كان هو األكل والرشب، ومنه الفطور املقابل للسحور، إال 
أنه أطلق يف النصوص عىل مجلة من املفطرات، فإن كان اإلطالق املذكور حقيقياً كشف 
عن تبدل معنى اإلفطار رشعاً، وأن املراد به إفساد الصوم، فينزل اإلفطار يف نصوص 
الكفارة عىل املعنى املذكور، النرصاف االستعامل يف كالم الشارع للمعنى الرشعي مع 
وجوده. وإن كان جمازياً تنزيلياً كان مقتىض التنزيل ثبوت حكم اإلفطار له، ومنه ثبوت 
الكفارة. ومن ثم ال أثر مهم للكالم يف ثبوت املعنى الرشعي املذكور لإلفطار وعدمه.
نعـم قـد يظهر أثـره فيام مل يطلق عليه عنوان املفطر مما يفسـد الصـوم، فإن قيل 
بثبـوت املعنـى الرشعي لزم البناء عىل وجوب الكفارة بفعـل األمر املذكور، وإن قيل 

بعدم ثبوته تعني البناء عىل عدم وجوهبا به.
ودعـو: أن املعنى الرشعـي لو كان ثابتاً فال طريق إلثباتـه إال إطالق عنوان 
املفطر عىل غري األكل والرشب من مفسدات الصوم. وحينئذٍ ال جمال إلحراز عمومه 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

١٧١ ................................................................................. الكالم يف الكفارة
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لكل مفسـد، بـل املتيقن منه مـا خيتص بام ثبت إطـالق املفطر عليه يف كالم الشـارع. 
وحينئذٍ ال يظهر األثر لثبوت املعنى الرشعي للمفطر.

مدفوعـة: بأنـه حيـث ال جامع عريف بـني األمور املذكـورة إال إفسـاد الصوم 
تعني كون املستكشـف من اإلطالقات املذكورة هو الوضع لكل ما يفسـد الصوم، ال 

خلصوص ما أطلق عليه املفطر. ومن هنا كان الظاهر ثبوت الثمرة املذكورة.
اللهـم إال أن يقـال: إطالق النصوص املتضمنة لثبـوت الكفارة باإلفطار إن مل 
ينرصف خلصوص األكل والرشب فالالزم محله عليهام، بقرينة معترب اهلروي اآليت يف 
أول املسألة الثانية والشارح ألدلة الكفارة، لقولهA فيه: «متى جامع الرجل حراماً 
أو أفطـر عـىل حرام يف شـهر رمضـان فعليه ثـالث كفـارات... وإن كان نكح حالالً 
أو أفطـر عىل حالل فعليه كفـارة واحدة»(١)، فإن عطف اإلفطـار عىل اجلامع وتعديته 
بـ(عىل) موجب لظهوره يف عدم إرادة مطلق اسـتعامل ما يفسد الصوم، بل خصوص 
األكل والـرشب، وتعميـم احلكـم للجـامع ونحوه إلحلاقه بـه، ال لدخولـه يف عنوان 

املفطر، بمعنى ما يفسد الصوم.
ويؤيـد ذلك حديث حممد بن جعفر األسـدي فيام ورد عليه عن احلجة (عجل 
اهللا فرجـه): «فيمـن أفطر يوماً من شـهر رمضـان متعمداً بجامع حمرم عليـه أو بطعام 
حمرم عليه أن عليه ثالث كفارات»(٢). القتصاره يف بيان موضوع الكفارة عىل الطعام 
واجلامع، وعدم االكتفاء فيه بعنوان املفطر، بمعنى ما يفسـد الصوم، غاية األمر إحلاق 

الرشاب بالطعام، ألنه من سنخه. فتأمل.
نعم يف مضمر سليامن ـ الذي سبق عند الكالم يف مفطرية الغبار اعتباره ـ: «إذا 
متضمض الصائم يف شهر رمضان، أو استنشق متعمداً، أو شم رائحة غليظة، أو كنس 
بيتـاً فدخـل يف أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شـهرين متتابعني، فـإن ذلك مفطر مثل 
األكل والـرشب والنـكاح»(٣)، فإن مقتـىض تعليل وجوب الكفـارة بأنه مفطر عموم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.



وجوب الكفارة لكل مفطر.
(إن قلت): تقدم عدم العمل باحلديث املذكور يف إثبات مفطرية ما تضمنه.

(قلـت): عدم العمـل به يف إثبات مفطرية ما تضمنـه ال ينايف حجيته يف إثبات 
املالزمة املذكورة بني املفطرية ووجوب الكفارة.

اللهـم إال أن يقـال: مل يتضـح من املضمـر التعليـل بمجرد املفطريـة، بل لعل 
العلـة هي املفطريـة املامثلة ملفطرية األكل والـرشب والنكاح، بأن يكـون قوله: «مثل 
األكل...» صفة لـ(مفطر) وقيداً له، ال خرباً ثانياً لـ(إن)، والسيام بمالحظة أن األمور 

التي اشتمل عليها ملحقة باألكل والرشب عرفاً، ومن أفرادمها اخلفية.
ومـن هنا ال جمال للبناء عىل عموم وجـوب الكفارة بكل مفطر، ليبتني الكالم 
يف املقـام عىل ثبوت املعنى الرشعي للمفطر وعدمـه. وحينئذٍ حيتاج إثبات الكفارة يف 

كل واحد ممايفسد الصوم للدليل، فنقول:
الريب يف ثبوت الكفارة يف األكل والرشب، ألهنام املتيقن من املفطر. وكذا يف 
النـكاح وما أحلـق به من تعمد البقاء عىل اجلنابة، وإنـزال املني بفعل ما يوجب ذلك، 

لداللة النصوص الكثرية عىل وجوب الكفارة فيها. 
وأمـا البقـاء عىل حدث احليـض والنفاس فـال خيلو عن إشـكال، لعدم ثبوت 

مساواهتام للجنابة عىل ما أرشنا إليه يف املسألة السابعة. 
وينبغي النظر يف باقي املفطرات.

األول: الكـذب عىل اهللا تعاىل وعىل رسـوله7 واألئمـةA، واملعروف بني 
من قال بمفطريته ـ كام يف اجلواهر ـ وجوب الكفارة به. ولعله إلطالق املفطر عليه يف 

النصوص(١). بل يف بعضها سوقه يف ذلك يف سياق األكل والرشب والنكاح.
لكـن عرفـت اإلشـكال يف كفايـة ذلـك يف ثبوت الكفـارة. بل مقتـىض معترب 
اهلروي عدمه. مضافاً إىل موثق سـامعة: «سألته عن رجل كذب يف رمضان. فقال: قد 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

الكالم فيام يوجب الكفارة من املفطرات........................................................... ١٧٣
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أفطر، وعليه قضاؤه. فقلت: فام كذبته؟ قال: يكذب عىل اهللا وعىل رسوله7»(١). إذ 
من الظاهر عدم سـوقه ملجـرد بيان املفطرية، بل للتنفري عن الكـذب زائداً عىل ذلك، 
فاالقتصـار فيـه عىل وجـوب القضاء مـن دون تنبيه للكفـارة مع أهنا أشـد يف التنفري 

موجب لقوة ظهوره يف عدمها.
الثـاين: االرمتـاس يف املـاء بناء عـىل مفطريتـه، فقد رصح غري واحـد بوجوب 

الكفارة به. بل يف الغنية اإلمجاع عليه.
لكـن يظهر مـن بعضهم وجود اخلالف فيـه، بل يف الرشايـع والنافع وعن أيب 
الصـالح عدم وجوهبا. ويقتضيـه ـ مضافاً إىل األصل ـ معتـرب اهلروي. وجمرد احلكم 

بإفساد الصوم به ال ينهض بإثبات وجوب الكفارة به، ملاسبق.
. فقد رصح غري  الثالـث: إيصال الغبار الغليظ إىل اجلوف بناء عىل كونه مفطراً
واحد بوجوب الكفارة به، وهو املتعني للترصيح بذلك يف حديث سليامن املتقدم آنفاً 

الذي هو الدليل عىل مفطريته.
الرابـع: االحتقـان باملايـع. وظاهر الرشايع عـدم وجوب الكفـارة به، بل عن 

السيد اإلمجاع عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إلياألصل ـ معترب اهلروي بالتقريب املتقدم.
اخلامـس: تعمد القيء. ويف الرشايع والوسـيلة وغريمها عدم وجوب الكفارة 
به، بل عن رصيح اخلالف وظاهر غريه اإلمجاع عليه، بل يف اجلواهر: «مل نعرف القائل 

بوجوهبام معاً عليه منا». 
ويقتضيـه ـ مضافاً إىل األصل ومعتـرب اهلروي ـ االقتصار يف مجلة من نصوصه 
عىل القضاء من دون إشارة للكفارة. بل يف موثق مسعدة بن صدقة عن أيب عبداهللا عن 
أبيهH: «أنه قال: من تقيأ متعمداً وهو صائم فقد أفطر، وعليه اإلعادة، فإن [وإن] 
شـاء اهللا عذبـه، وإن شـاء غفر له»(٢). فـإن إناطة اخلروج عن تبعة الذنب بمشـيئة اهللا 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٦.



حتـى القـيء عـىل األحـوط إذا كان الصـوم ممـا جتب فيـه الكفارة كشـهر 
رمضـان(١)، وقضائـه بعد الـزوال(٢)، والصـوم املنذور املعـني(٣)، وال 
فـرق بني العامل باحلكـم واجلاهل به. نعم إذا كان يـر أنه حالل فال كفارة 
(٥)، بخـالف املـرتدد يف ذلك فـإن عليه  عليـه(٤). مقـرصاً كان أو قـارصاً

الكفارة(٦).
(مسـألة ١): كفارة إفطار يوم من شـهر رمضان خمـرية بني عتق رقبة 

 ،(٧) وصوم شهرين متابعني وإطعام ستني مسكيناً
تعاىل، من دون إشـارة للكفارة التي من شـأهنا تكفري الذنب، ظاهر يف عدم وجوهبا. 

واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) وهو مورد النصوص املتقدمة أو املتيقن منها.

(٢) ملـا كان دليـل الكفارة فيه خمتصـاً بالنكاح فغاية ما يمكـن هو التعدي منه 
لكل ما يوجب الكفارة يف شهر رمضان، دون بقية املفطرات.

(٣) حيث كان دليل الكفارة فيه هو دليل الكفارة يف النذر فمقتىض إطالقه العموم 
لـكل مبطل للصوم، ومناف للوفاء بالنذر وإن مل يكن مفطراً، كتعمد اإلخالل بالنية.
(٤) ملوثـق زرارة وأيب بصـري املتقدم عند الكالم يف فسـاد الصـوم بذلك، فإن 
نفـي الكفارة متيقن منه. وقد يدعى أن املنرصف منـه اجلهل باملفطرية مع نية الصوم، 
وال يعـم اجلهـل بوجوب الصوم وحرمة اإلفطار. لكنه لو تـم فمن القريب جداً فهم 
عـدم اخلصوصية لذلك، خصوصاً بلحاظ أن الكفارة من سـنخ العقوبة والتبعة التي 

ال تثبت مع عدم التمرد للبناء عىل احللية.
(٥) لإلطالق. وجمرد استحقاق العقاب يف املقرص ال ينافيه.

(٦) يظهر الوجه فيه مما تقدم يف القضاء.
(٧) كام هو املعروف من مذهب األصحاب ويف كالم غري واحد أنه املشـهور، 

١٧٥ ....................................................................... حتديد كفارة االفطار متعمداً
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بل يف االنتصار أنه مما ظن انفراد اإلمامية به.
 :Aويشهد له مجلة من النصوص، كصحيح عبداهللا بن سنان عن أيب عبداهللا
«يف رجل أفطر من شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غري عذر. قال: يعتق نسمة، أو 
. فإن مل يقدر تصدق بام يطيق»(١)، وغريه. يصوم شهرين متتابعني، أو يطعم ستني مسكيناً

وألجلها حيمل ما اقترص فيه عىل اإلطعام ـ كموثق سامعة اآليت ـ عىل بيان أحد 
. وإال فال قائل بذلك. كام حيمل ما اقترص فيه عىل العتق  أفراد التخيري، أو أيرسها غالباً
أو تضمـن الرتتيب عىل االسـتحباب، أو بيان أطراف التخيـري، بإلغاء مفهوم الرشط 
يف الصـوم والصدقـة، فإنه أقرب عرفاً من محـل (أو) يف النصوص األوىل عىل التنويع 
والتقسيم، بل هو بعيد جداً ال يناسب السؤال عن الوظيفة يف صحيح عبداهللا بن سنان 
وغريه، إذ ال يكفي يف جوابه بيان الوظيفة من دون تعرض ملحلها. ومنه يظهر ضعف 
مـا عن العـامين من الرتتيب، وحكي عن املرتىض يف أحد قوليه، وعن حمتمل اخلالف.
. فقال:  هذا ويف موثق سـامعة: «سـألته عن رجل أتى أهله يف رمضـان متعمداً
عليه عتق رقبة وإطعام سـتني مسـكيناً وصيام شـهرين متتابعني وقضـاء ذلك اليوم، 

وأنى [وأين] له مثل ذلك اليوم»(٢).
لكـن عـن نوادر أمحد بـن حممد بن عيسـى روايته هكـذا: «عليه عتـق رقبة أو 
إطعام سـتني مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعني، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل 
ذلك اليوم؟»(٣). بل ذكر يف الوسـائل أن الشـيخP رواه هكذا، وإن مل أعثر عليه يف 

التهذيبني وإنام املوجود فيهام األول ال غري.
وكيف كان فال جمال للتعويل عىل الوجه األول بعد ثبوت االختالف يف رواية 
احلديث، وعدم ظهور القائل به. ولو ثبت فالبد من محله عىل االستحباب، ألنه أقرب 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١٣.



 ،(١) لكل مسكني مدّ
عرفـاً ممـا يف التهذيبني من محل الـ(واو) فيه عىل التخيـري، أو محله عىل من أتى أهله يف 

حال حيرم إتياهنا، كحال احليض أو الظهار، كام لعله ظاهر.
(١) ففـي اجلواهـر أنـه املشـهور ـ خصوصـاً بـني املتأخرين ـ يف سـائر موارد 
اإلطعـام يف الكفـارة. للنصـوص الكثرية الـواردة يف املقام، كموثق سـامعة: «سـألته 
عـن رجل لـزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام سـتني مسـكيناً مدّ لكل مسـكني»(١)، 
وصحيـح عبدالرمحـن بـن أيب عبداهللا عـن أيب عبداهللاA: «سـألته عـن رجل أفطر 
يومـاً مـن شـهر رمضـان متعمـداً، قال: عليه مخسـة عـرش صاعـاً، لكل مسـكني مدّ 
، مثل الـذي صنع  بمـد النبـي7 أفضـل»(٢). ويف بعـض طرقـه: «لكل مسـكني مـدّ

رسول اهللا7».
ويف صحيح عبداملؤمن األنصاري الوارد يف قصة الرجل الذي أتى النبي7: 
«فأتى [فأيت. فقيه] النبي بعذق يف مكتل فيه مخسة عرش صاعاً من متر، فقال له النبي7: 
خذ هذا [خذها. فقيه] فتصدق هبا...»(٣)، وما ورد يف كفارة قتل اخلطأ(٤)، والنصوص 

الكثرية الواردة يف كفارة اليمني(٥)، بضميمة عدم الفصل املدعى يف املقام.
نعـم قـد اختلفت النصـوص يف حتديده بالصـاع، ففي صحيـح مجيل يف قصة 
الرجل الذي أتى النبي7: «فدخل رجل من الناس بمكتل من متر فيه عرشون صاعاً 
 ،(٧)« يكـون عرشة أصوع بصاعنا»(٦)، ويف معترب عبدالرمحن: «يتصدق بعرشين صاعاً
.(٨)« ويف صحيـح حممـد بن النعامن: «كفارتـه جريبان من طعام، وهو عـرشون صاعاً

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١٠، ٥.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٠ من أبواب الكفارات حديث:١.
(٥) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٢،١٤،٢٠ من أبواب الكفارات.

(٦) ، (٧) ، (٨) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢، ٤، ٦.

حتديد املد......................................................................................... ١٧٧
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إال أن الظاهـر ابتنـاؤه عىل اختالف قدر الصاع باختالف األعراف، كام يشـري 
إليـه يف اجلملـة صحيح مجيل املتقدم وغريه(١). وكيـف كان فهو غري مهم يف املقام بعد 

أن كان املأمور به يف املقام هو املد.
هذا ويف النهاية والتبيان والوسيلة وجممع البيان وعن اإلصباح أنه يطعم مدين، 
فـإن مل يقدر فمد. بل يف التبيان وجممع البيان نسـبته ألصحابنا، كام نسـب للمبسـوط 
واخلـالف أيضـاً مدعياً يف الثاين اإلمجـاع عليه لكن املوجود فيهـام ظاهر يف الرتدد بني 

الروايتني.
وكيف كان فيشهد هلم يف اجلملة صحيح أيب بصري عن أحدمهاA: «يف كفارة 
الظهار قال: تصدق عىل سـتني مسـكيناً ثالثني صاعاً، لكل مسـكني مدين مدين»(٢)، 
بدعـو اجلمـع بينه وبني نصوص املدّ بحمله عىل صـورة القدرة عىل املدين، ومحلهام 

عىل صورة العجز عنهام.
 . لكـن احلمـل املذكور بال شـاهد، بل هو بعيـد عن نصوص املـدّ الكثرية جداً
خصوصاً مثل صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «يف قول اهللا عزوجل [من أوسط 
مـا تطعمون أهليكـم] قال: هو كام يكون أن يكون يف البيت مـن يأكل املدّ ومنهم من 

. فبني ذلك...»(٣).  يأكل أكثر من املدّ ومنهم من يأكل أقل من املدّ
وحينئـذٍ فحيـث كان صحيح أيب بصـري وارداً يف كفارة الظهـار ـ كام هو مورد 
كالم بعـض مـن تقدمـ  فإن أمكن االقتصار عىل مـورده، لعدم املعارض له فيه، فهو، 
وإن تعـذر ذلك، لظهور عـدم الفصل عند األصحاب، تعني محله عىل االسـتحباب، 
مجعاً مع نصوص املدّ الكثرية، نظري ما تضمن إضافة احلفنة للمدّ يف صحيحي هشـام 

واحللبي(٤). فالحظ.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث:١.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٤ من أبواب الكفارات حديث:٦، ٣، ٤، ١٠.



وهو يساوي ثالثة أرباع الكيلو تقريباً (١). 
(١) تقـدم يف مسـتحبات الوضـوء تسـامل األصحاب(رضـوان اهللا عليهـم) 
عـىل أن املـدّ ربـع الصـاع. ويقتضيـه بعـض النصـوص املتقدمـة هنـاك. وصحيـح 
بصـاع.  ويغتسـل  بمـدّ  يتوضـأ  اهللا7  رسـول  «كان   :Aجعفـر أيب  عـن  زرارة 
واملـدّ رطـل ونصـف والصـاع سـتة أرطـال»(١)، وزاد املحقـق P فيـه: «بأرطـال 
أربعـة  احللبـي: «والصـاع  وصحيـح  بالعراقـي»(٢)،  أرطـال  تسـعة  يكـون  املدينـة 
أمـداد»(٣). وقريـب منه معتـرب الفضل ابن شـاذان عن الرضـاA(٤)، وغريها. وما 

تضمن غري ذلك مؤول أو مطروح.
كـام أن الصاع عبارة عن سـتة أرطال باملدين وتسـعة أرطـال بالعراقي، فيكون 
املـد رطالً ونصف باملـدين ورطلني وربعاً بالعراقي، كام هـو املعروف بني األصحاب 
املـرصح بـه يف صحيح زرارة املتقدم عىل رواية املعتـرب، ويف حديث جعفر بن إبراهيم 
ابن حممد اهلمداين ـ الذي ال خيلو عن اعتبار يلحقه باحلسـان، عىل ما تقدم يف مبحث 
: «كتبت إىل أيب احلسـنA عىل يدي أيب: جعلـت فداك إن أصحابنا اختلفوا  الكـرـ 
يف الصـاع... فكتـب إيل: الصاع بسـتة أرطال باملدين وتسـعة أرطـال بالعراقي. قال: 

. عيون]»(٥). وأخربين أنه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعني وزنة[درمهاً
 : ـ  ومكاتبـة إبراهيـم أبيـهـ  التـي ال ختلو عـن اعتبار عىل مـا تقدم هنـاك أيضاً
«الفطـرة عليك وعىل الناس كلهم... تدفعه وزناً سـتة أرطـال برطل املدينة. والرطل 
»(٦)، ويف خرب مائة ومخسـة وتسـعون درمهاً، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسـبعني درمهـاً
عـيل بـن بـالل: «كتبـت إىل الرجـلA أسـأله عـن الفطـرة، وكـم تدفـع؟ قـال:

فكتبA: ستة أرطال من متر باملدين، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي»(٧).
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥٠ من أبواب الوضوء حديث:١.

(٢) املعترب ص:٢٦٨.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث:١٢، ١٨.

(٥) ، (٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث:١، ٤، ٢.

حتديد املد......................................................................................... ١٧٩
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وكفارة إفطار قضاء شـهر رمضان بعد الزوال(١) إطعام عرشة مسـاكني، 
ومـن املكاتبتني املتقدمتني يظهـر أن الصاع ألف ومائة وسـبعون درمهاً، واملدّ 
مائتان واثنان وتسـعون درمهاً ونصف، والرطل املدين مائة ومخسـة وتسـعون درمهاً، 

 . والرطل العراقي مائة وثالثون درمهاً
وقـد تقـدم يف مباحث الكر أن كل عرشة دراهم سـبعة مثاقيـل فيكون الصاع 
، واملد مائتني ومخسـة مثاقيل إال ربعاً، والرطل املدين مائة  ثامنامئة وتسـعة عرش مثقاالً

. وستة وثالثني مثقاالً ونصفاً، والرطل العراقي واحداً وتسعني مثقاالً
كـام تقدم أن املثقال أربع غرامـات وربع تقريباً، فيكون الرطل املدين مخسـامئة 
وثامنـني وأقل من ربـع الغرام والرطل العراقـي ثالثامئة وثالثة وثامنـون غراماً تقريباً 
. واملد ثامنامئة وسـبعني  والصـاع ثالثـة آالف وأربعامئـة وواحد وثامنون غرامـاً تقريباً

. غراماً وربعاً تقريباً
(١) أماحرمةاإلفطـار بعـد الـزوال فالظاهر التسـامل عليه بينهـم، كاميظهر من 
كالمهـم يف وجـوب الكفـارة بـه، ويف املـدارك أنه مذهـب األصحـاب، ال أعلم فيه 
. والنصوص به كثرية، منها نصوص الكفـارة اآلتية. ومنها موثق عامر عن أيب  خالفـاً
عبداهللاA: «عن الرجل يكون عليه أيام من شـهر رمضان، ويريد أن يقضيها، متى 
يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو باخليار إىل أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن 

كان نو الصوم فليصم، وإن كان نو اإلفطار فليفطر...»(١)، وغريه.
هـذا ويف ذيـل املوثق املذكور: «سـئل فإن نـو الصوم ثم أفطر بعـد ما زالت 
الشـمس؟ قـال: قـد أسـاء، وليـس عليـه يشء إال قضـاء ذلك اليـوم الـذي أراد أن 
يقضيـه»(٢)، ويف موثـق أيب بصـري: «سـألت أبـا عبـداهللاA عـن املرأة تقيض شـهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١٠.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٤.



رمضـان، فيكرهها زوجهـا علياإلفطار، فقال: الينبغي له أن يكرهها بعد الزوال»(١). 
وربام يدعى ظهور األول يف عدم احلرمة، كام قد يناسـبه ما عن التهذيب من محله عىل 

نفي العقاب، وظهور الثاين يف الكراهة.
لكنه يف غاية املنع، غاية األمر عدم رصاحتهام يف احلرمة، إلمكان محل اإلساءة 
يف األول عـىل الكراهـة، وكذا محـل: «ال ينبغي» عليها. وأما قولـه يف األول: «وليس 
عليـه يشء» فمـن القريب محله عىل نفي الكفارة، فيعـارض نصوصها، ال نفي احلرمة 

والعقاب، كام تقدم عن الشيخ، خصوصاً بعد قوله: «قد أساء». فالحظ.
هـذا وعن ابن أيب عقيـل وأيب الصالح عدم جواز اإلفطـار حتى قبل الزوال. 
ويـدل عليـه صحيح عبدالرمحن بن احلجاج: «سـألت عن الرجـل يقيض رمضان أله 
أن يفطـر بعـد مـا يصبح قبل الـزوال إذا بدا له؟ فقـال: إذا كان نو ذلـك من الليل، 
وكان مـن قضـاء رمضان، فال يفطر، ويتـم صومه»(٢). لكن ال جمـال للخروج به عن 

النصوص السابقة. فليحمل عىل كراهة اإلفطار، أو يطرح.
وأمـا الكفـارة فاملعـروف منهم وجوهبـا، وجعلـه يف االنتصار مـن متفردات 
اإلماميـة، ويف اخلـالف والغنيـة اإلمجاع عليـه، للنصوص اآلتية. ومل ينسـب اخلالف 
فيـه إال للعـامين. ويشـهد له موثق عامر املتقـدم. حيث يكون مقتـىض اجلمع بينه وبني 

نصوص الكفارة احلمل عىل االستحباب.
وأما ما ذكره بعض مشاخينا من تعذر اجلمع املذكور، للتناقض عرفاً بني ثبوت 
الكفارة ونفيها. والسيام وأن استحباب الكفارة ال يناسب حرمة اإلفطار. فهو غريب 
جداً، فإن محل األمر بالكفارة عىل اسـتحباهبا غري عزيز، وال مالزمة بني حرمة العمل 
. وقد التزم هو وغريه بنظري اجلمع املذكور  ، وال عرفاً ووجوب الكفارة عليه، ال عقالً
بني نصوص الكفارة يف وطء احلائض املتسـامل عـىل حرمته، وما أكثر املوارد التي محل 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٦.

١٨١ .......................................................................... كفارة اإلفطار يف القضاء
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لكل مسكني مد، فإن مل يتمكن صام ثالثة أيام(١)
فيها األمر بالكفارة عىل االستحباب.

فالعمدة يف وهن املوثق ظهور إعراض األصحاب عنه، وشـذوذ القول عندنا 
بمضمونه. وربام حيمل عىل التقية، ملوافقته للعامة.

وأمـا اجلمع بينه وبـني نصوص الكفارة بحمله عىل غـري النكاح الختصاصها 
به. فيشكل بظهور مفروغيتهم عن عدم الفرق بني النكاح وغريه من املفطرات.

(١) كام يف النهاية، ونسب للمشهور، ويف االنتصار أنه مما انفردت به اإلمامية. 
لصحيح هشـام بن سـامل: «قلت أليب عبـداهللاA: رجل وقع عـىل أهله وهو يقيض 
شـهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صالة العرص فال يشء عليه، يصوم يوماً 
بدل يوم، وإن فعل بعد العرص صام ذلك اليوم وأطعم عرشة مسـاكني، فإن مل يمكنه 
صـام ثالثة أيام كفارة لذلك»(١)، وخرب بريـد عن أيب جعفرA: «يف رجل أتى أهله 
يف يـوم يقضيه من شـهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشـمس فال يشء 
عليـه، إال يـوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشـمس فإن عليه أن يتصدق 
عـىل عرشة مسـاكني، فإن مل يقدر عليه صـام يوماً مكان يوم، وصـام ثالثة أيام كفارة

ملا صنع»(٢).
واشـتامل األول عـىل التحديـد بالعـرص مـع عـدم القائـل بذلـك ال يمنع من 
االسـتدالل بـه يف حتديـد الكفـارة، إذ ال مانـع مـن التفكيـك يف احلجية بـني فقرات 
احلديث الواحد. والسـيام مع قرب وقوع السـهو يف لفظ العرص. كام أن اشتامل الثاين 
عـىل احلارث بن حممـد الذي ال نص عىل توثيقه ال يقـدح يف احلجية بعد ظهور اعتامد 
األصحـاب عىل احلديـث، لكثرة من يفتي بمضمونه مقترصاً عليـه أو بعد اجلمع بينه 

وبني غريه من نصوص املقام.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٢، ١.



هذا ويف موثق زرارة: «سـألت أبا جعفرA عن رجل صام قضاء من شـهر 
رمضـان، فأتى النسـاء. قال: عليه من الكفارة ما عىل الذي أصاب يف شـهر رمضان، 
ألن ذلـك اليوم عند اهللا من أيام رمضان»(١)، ويف مرسـل حفـص: «عليه من الكفارة 
مثـل ما عىل الذي جامع يف شـهر رمضان»(٢). وإطالقهام مقيـد بام تضمن اختصاص 

احلرمة والكفارة بام بعد الزوال.
والطعـن يف األول بـأن مبنى احلكـم فيه عىل تنزيله اليوم منزلة شـهر رمضان، 
وحيـث ال يمكـن االلتزام بذلك، ألن مقتضاه عدم الفـرق بني ما قبل الزوال وبعده، 

فال جمال لالستدالل به فلم يبق إال الثاين الذي ال جمال لالستدالل به بعد إرساله.
مدفـوع بإمـكان محـل التنزيل املذكـور يف األول عىل خصـوص حال وجوب 
االسـتمرار يف الصوم الذي هو بعد الزوال بقرينة بقية النصوص. ومن ثم كان ظاهر 
الصـدوق يف املقنـع والفقيه العمـل بالطائفتني معـاً الراجع للتخيري بـني املضمونني، 

ونحوه حكي عن رسالة والده.
واحتمل الشيخ يف النهاية والتهذيبني محل الثانية عىل اإلفطار مع االستخفاف. 
وبه أفتى يف الوسـيلة. لكنه بال شـاهد، ولذا كان األقرب احلمل عىل التخيري مع كون 

الثاين أفضل، كام عن الشيخ.
 هـذا ويف الغنيـة خـري يف الكفارة يف املقام بـني صيام ثالثة أيـام وإطعام عرشة 
مسـاكني. وبـه أفتى يف الوسـيلة يف غري املسـتخف. وكأنـه حلمل الطائفـة األوىل عىل 

التخيري، وهو كام تر، فإهنا كالرصحية يف الرتتيب.
وأشكل من ذلك ما يف املراسم وحكي عن مجاعة من أهنا كفارة يمني: عتق رقبة 
أو إطعام عرشة مساكني أو كسوهتم. فإنه بال شاهد، وخمالف جلميع النصوص املتقدمة.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.

١٨٣ .......................................................................... كفارة اإلفطار يف القضاء
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وكفـارة إفطـار الصـوم املنذور املعني كفـارة يمني(١)، وهي عتـق رقبة أو 
، أو كسـوة عرشة مساكني، فإن عجز  إطعام عرشة مسـاكني لكل واحد مدّ

صام ثالثة أيام.
(١) ألن ذلك هو كفارة النذر مطلقاً، كام يف الرشايع ـ يف كتاب النذرـ والنافع 
واملسـالك وحـكاه عن الصـدوق. كام حكي عـن العالمـة يف التحريـر ومجاعة، ويف 
الرشايـع أنه األشـهر. لصحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «قـال: إن قلت: هللا عيل، 
فكفـارة يمـني»(١)، وحديث حفص بن غيـاث أوموثقه عنهA: «سـألته عن كفارة 

النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمني...»(٢).
وصحيـح ابن مهزيار: «كتـب بندار موىل إدريس: يا سـيدي نذرت أن أصوم 
كل يوم سبت، فإن أنا مل أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه ـ وقرأته ـ: ال ترتكه 
إال مـن علة. وليس عليك صومه يف سـفر وال مـرض، إال أن تكون نويت ذلك. وإن 
كنت أفطرت فيه من غري علة فتصدق بعدد كل يوم عىل سـبعة مسـاكني»(٣)، بناء عىل 
أن سـبعة حمرفـة عن عرشة، كام يناسـبه ما يف الفقيه من التعبـري بمضمون احلديث مع 

إبدال سبعة بعرشة، وكذا ما يف إحد نسختي املقنع املطبوع.
بل يف املسالك أنه املوجود يف املقنع، قال: «هو عندي بخطه الرشيف»، وحيث 
كان إطعـام عرشة مسـاكني أحـد أطراف التخيـري يف كفارة اليمـني يصلـح الصحيح 

شاهداً هلا يف قبال مايأيت.
وعن الشيخني وأتباعهام والعالمة يف املختلف وأكثر املتأخرين أهنا كفارة إفطار 
شـهر رمضان، وجعله يف االنتصار من متفردات اإلمامية، مدعياً ـ كالغنية ـ إمجاعهم 
عليـه. لصحيح مجيل عن عبدامللك بن عمـر عن أيب عبداهللاA: «قال: من جعل هللا 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٣ من أبواب الكفارات حديث:١، ٤.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:٤.



عليه أن ال يركب حمرماً فركبه، قال: وال أعلمه إال قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين 
»(١). وال يقدح ضعف سـندهـ  حيث ال نص منهم  متتابعني، أو ليطعم سـتني مسـكيناً

عىل وثاقة عبدامللك بن عمر ـ بعد انجباره بعمل من عرفت.
نعم قد يشكل:

تـارة: بظهور حال الرواي يف عدم جزمه بجواب اإلمامA بالوجه املذكور، 
بل قد تكون النصوص األول قرينة عىل خطئه يف اعتقاده أن اجلواب كذلك. 

وأخر: بقرب اجلمع بينه وبني النصوص األول إما باالقتصار فيه عىل مورده 
من النذر عىل ترك احلرام، ملناسـبته للتغليظ يف الكفارة، وإما بحمله عىل أفضل فردي 

الكفارة.
ويظهر من االسـتبصار اجلمع بينها وبني هذا احلديث بحمل هذا احلديث عىل 
القادر ومحل تلك النصوص عىل العاجز، بقرينة خرب مجيل ابن صالـح عن أيب احلسن 
موسـىA: «أنه قال: كل من عجز عن نذر نرذه فكفارته كفارة يمني»(٢). لكنه بال 
شـاهد. وخـرب مجيل بن صالـحـ  مع ضعفهـ  ظاهـر يف العجز عن أداء النذر املانع من 
انتقـاده، ال العجز عـن كفارته مع انعقاده وخمالفته وال جمال للعمل به، فالبد من محله 

عىل التقية أو االستحباب.
ويف النافـع وظاهـر الرشايـع وعـن املرتـىض وابن إدريـس والعالمـة فيام عدا 
املختلـف التفصيـل بني نـذر الصـوم ونذر غـريه، فكفـارة األول كفارة إفطار شـهر 
رمضـان، وكفـارة الثاين كفارة اليمني، مجعاً بني الطائفتني بذلك. لكنه بال شـاهد، بل 

هو ال يناسب صحيح ابن مهزيار املتقدم.
واسـتدل هلم يف املسالك بام تضمن األمر فيه بعتق رقبة، كصحيح ابن مهزيار: 
«وكتب إليه يسـأله يا سـيدي رجل نذر أن يصوم يوماً، فوقع ذلك اليوم عىل أهله، ما 
(١) االسـتبصار ج:٤ ص:٥٣، واللفظ له. التهذيب ج:٨ ص:٣١٤. وسـائل الشـيعة ج:١٥ باب:٢٣ من 

أبواب الكفارات حديث:٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٣ من أبواب الكفارات حديث:٥.

١٨٥ ................................................................... كفارة اإلفطار يف الصيام املنذور
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(مسـألة ٢): تتكرر الكفارة بتكـرر املوجب يف يومني (١)، ال يف يوم 
واحد(٢)، 

عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم، وحترير رقبة مؤمنة»(١)، وغريه(٢). 
وفيـه: أن العتـق أحـد خصال كل مـن كفارة إفطار شـهر رمضان وكفـارة النذر، فال 

ينهض ذكره بتعيني إحدامها.
هـذا ويف املراسـم وعن الكراجكي أن كفـارة حنث النذر كفـارة ظهار، وهي 
. وكأنه لظهور صحيح ابن مهزيار  مرتبة، العتق، ثم الصيام، ثم إطعام سـتني مسـكيناً
، مع إلغاء خصوصية الصوم،  املتقـدم وغـريه مما تضمن األمر بالعتق يف وجوبه تعيينـاً

والتعميم جلميع موارد حنث النذر.
لكن البد من رفع اليد عن ظهور األمر يف الوجوب التعييني بقرينة النصوص 
األخـر الرصحيـة يف التخيري، فليحمـل األمر به عىل أنـه من أجل كونـه أحد اخلصال 

الواجبة أو أفضلها.
وقـد حتصـل من مجيع ما سـبق: أنـه ال خصوصية للصـوم املنـذور املعني، بل 
كفـارة اإلفطـار فيه هي كفارة حنث النذر يف سـائر املوارد، وهي كفـارة اليمني عمالً 

بالنصوص السابقة من دون خمرج عنها.
(١) إمجاعـاً حـكاه غـري واحد.إلطـالق أدلة الكفـارة، بضميمـة أصالة عدم 
التداخـل املعـول عليها، والتي تم منا االسـتدالل عليها يف لواحـق الكالم يف مفهوم 

الرشط من األصول.
(٢) كـام عـن مجاعة، بل هـو املشـهور. الختصاص أدلـة الكفارة بـام إذا كان 

مفطراً، إما رصحياً أو انرصافاً، كام يناسبه األمر بالقضاء يف مجلة منها.

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٣ من أبواب الكفارات حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:٢،٣.



مضافاً إىل أن النصوص عىل طائفتني :
األوىل: ما تضمن عنوان اإلفطار .

الثانيـة: ما تضمن عناوين خاصة من األكل والرشب والنكاح وغريها. فإبقاء 
كل من الطائفتني عىل ظاهره مستلزم لكون كل من العنوانني موجباً للكفارة املستلزم 
لتعدد الكفارة لو حتقق اإلفطار بفعل واحد من تلك األمور اخلاصة، وحيث ال يمكن 
البنـاء عىل ذلك تعني اجلمع بينهام بتنزيل إحدامها عىل األخر، إما بإلغاء خصوصية 

اإلفطار أو بإلغاء خصوصية العناوين اخلاصة، وال ريب يف تعني الثاين.
ومـن هنـا ال جمال السـتفادة التكـرار من اإلطـالق، كام عن املحقـق الثاين يف 

حوايش الرشايع، ويف املسالك أنه األصح إن مل يكن سبق باإلمجاع عىل خالفه.
وأشـكل مـن ذلك مـا يف جامع املقاصـد حيث عقـب عىل مـا يف القواعد من 
وجوب اإلمسـاك عىل من أفطر متعمداً تشـبهاً بالصائمني بقوله: «ظاهره أنه حيث ال 
. ويف عدة من األخبار ما يدل عىل أنه صوم. ومن ثم  يكون الصوم جمزئاً ال يعد صوماً

تتعدد الكفارة بتعدد املفطر».
إذ فيـه: أن مقتـىض اجلمود عىل ظاهـر التعبري بالصوم يف النصـوص املذكورة 
. ومرجع ذلك إىل عدم كـون األمور املذكورة  عـدم بطالن الصـوم وإن مل يكن جمزئـاً
مفطـرات، ملـا هـو املعلوم مـن التنايف بـني الصـوم واإلفطـار ، وال يظن بأحـد البناء

عىل ذلك.
عـىل أنه لو تم فإطالق مـا دل عىل وجوب الكفارة باملفطـرات بعناوينها ـ من 
األكل واجلـامع ونحومهـاـ  يقتيض تعدد الكفارة بتعددمهـا وإن مل يكن املكلف صائامً، 
وال يتوقف عىل كون اإلمسـاك صوماً حقيقياً، كام يظهر من كالمه السـابق. كام أن ما 
دل عىل وجوب الكفارة باإلفطار البد من تنزيله حينئذٍ عىل وجوهبا بفعل هذه األمور 
بعناوينهـا أيضاً ال بعنوان كوهنا مفطـرات، فيكون مقتىض إطالقه أيضاً تعدد الكفارة 

بتعددها وإن مل يكن املكلف صائامً، خالفاً ملا يظهر منه. فالحظ.

الكالم يف تكرر الكفارة ........................................................................... ١٨٧
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. ومـن عجز عـن اخلصال  إال يف اجلـامع فتكـرر(١) عـىل األحـوط وجوبـاً
الثـالث ختـري بـني صـوم ثامنية عـرش يوماً وبـني أن يتصـدق بـام يطيق(٢)
(١) كام عن السيد املرتىض واملستند. إما لإلطالقات التي عرفت الكالم فيها. 
أو لروايـة الفتـح بن يزيـد اجلرجاين: «أنه كتب إىل أيب احلسـنA يسـأله عن رجل 
واقـع امرأة يف شـهر رمضـان من حالل أو حرام يف يوم عرش مـرات. قال: عليه عرش 
كفارات، لكل مرة كفارة. فإن أكل أو رشب فكفارة يوم واحد»(١). ونحوها يف تعدد 

الكفارة بتعدد الوطء مرسلتان أخريان(٢) لعلهام عينها.
ولكـن ضعفها مانـع من التعويل عليهـا، خصوصاً مع عـدم إيداعها يف كتب 
احلديث املشـهورة التي عليها مـدار الفتو، وإنام ذكرت يف اخلصـال والعيون، ومع 
عدم حكاية مضموهنا عن األصحاب عدا املرتىضP، فإن مثل هذا احلكم املخالف 

للقاعدة والذي هو مورد لالبتالء لو كان ثابتاً لشاع بينهم التعرض له.
(٢) كـام عن املختلف والدروس، بل نسـب التعبري بذلك لألكثر. للجمع بني 

نصوص املسألة، فإهنا طائفتان:
األوىل: مـا تضمـن بدليـة صـوم الثامنية عرش يومـاً، وهو معتـرب أيب بصري عن 
أيب عبداهللاA: «سـألته عـن رجل كان عليه صيام شـهرين متتابعني، فلم يقدر عىل 
الصيـام، ومل يقـدر عىل العتق، ومل يقدر عـىل الصدقة. قال: فليصـم ثامنية عرش يوماً، 
عـن كل عرشة مسـاكني ثالثة أيـام»(٣)، ورواه يف االسـتبصار عن أيب بصري وسـامعة
عنهA. وموثق أيب بصري: «سـألت أبا عبداهللاA عـن رجل ظاهر من امرأته فلم 
جيـد ما يعتـق، وال ما يتصدق، وال يقو عـىل الصيام. قال: يصـوم ثامنية عرش يوماً، 

لكل عرشة مساكني ثالثة أيام»(٤).

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٢، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٨ من أبواب الكفارات حديث:١.



 :Aالثانية: ما تضمن بدلية الصدقة بام يطيق، كصحيح عبداهللا بن سنان عنه
«يف رجل أفطر من شـهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غري عذر. قال: يعتق نسـمة 
. فإن مل يقدر تصدق بام يطيق»(١)،  أو يصوم شـهرين متتابعني، أو يطعم سـتني مسكيناً
وصحيحه اآلخر عنهA: «يف رجل وقع عىل أهله يف شهر رمضان فلم جيد مايتصدق 

به عىل ستني مسكيناً، قال: يتصدق بقدر ما يطيق»(٢).
وحينئـذٍ يكـون مقتىض اجلمع بـني الطائفتني رفع اليد عن ظهـور كل منهام يف 
الوجوب التعييني، ومحلهام عىل بيان املجزي، بعد ظهور كل منهام يف عدم وجوب ما 

زاد عليه، بنحو يتعذر اجلمع بينهام بوجوب اجلمع بني األمرين.
لكنه ـ لو تم يف نفسـه ـ موقوف عىل وحدة موضوع الطائفتني، وال جمال له يف 
املقام بعد اختصاص الثانية بكفارة إفطار شـهر رمضـان، واختصاص احلديث الثاين 
مـن األوىل بكفارة الظهـار، كام ال يبعد ظهور األول منها يف الكفـارة املرتبة التي منها 
كفارة الظهار، بقرينة ما تضمنه من بدلية ثالثة أيام عن كل عرشة مساكني، لظهوره يف 
تعني اإلطعام، وبدلية الصوم عنه، ال عن متام خصال الكفارة املخرية. ولو فرض فيه 

العموم لزم اجلمع بينه وبني الطائفة الثانية بحمله عىل غري كفارة شهر رمضان.
هذا ويف صحيح أيب بصري عن أيب عبداهللاA: «قال: كل من عجز عن الكفارة 
التي جتب عليه من صوم أو عتق أو صدقة يف يمني أو نذر أو قتل أو غري ذلك مما جيب 
عىل صاحبه فيه الكفارة فاالستغفار له كفارة، ما خال يمني الظهار»(٣). وظاهره بدلية 

االستغفار عن الكفارة الواجبة باألصل يف عرض األبدال املتقدمة.
ومحله عىل األعم منها ومن الواجبة بدالً عن الكفارة. بعيد جداً ال يناسب ذكر 
خصال الكفارة الثالث فيه. نعم قد يتجه ذلك يف خرب داود بن فرقد عنهA أنه قال 
يف حديـث: «وإال اسـتغفر اهللا وال يعود، فإن االسـتغفار توبة وكفـارة لكل من مل جيد 

(١)، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٦ من أبواب الكفارات حديث:١.

الكالم يف تكرر الكفارة ........................................................................... ١٨٩
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. واألحوط اختيار الثاين. ويلزم التكفري عند التمكن(١) عىل األحوط وجوباً
السبيل إىل يشء من الكفارة»(١).

عىل أنه لو أمكن يف صحيح أيب بصري أيضاً فال جمال له يف صحيح عيل بن جعفر: 
«سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم يف رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق 
رقبة، فإن مل جيد فصيام شـهرين متتابعني، فإن مل يسـتطع فإطعام ستني مسكيناً، فإن مل 
جيد فليسـتغفر اهللا»(٢). لقوة ظهوره يف عدم وجدان إطعام الستني، ال مطلق اإلطعام. 

وحينئذٍ يكون مقتىض اجلمع بينه وبني صحيحي بن سنان محلهام عىل االستحباب.
ودعـو: أن مقتـىض اجلمـع بينها البناء عـىل وجوب األمريـن. ممنوعة: لقوة 

ظهور الطائفتني يف بيان متام الواجب املجزي عن الكفارة.
ومنـه يظهـر ضعف األقوال األخر يف املقام، ومنها ما نسـبه يف التذكرة لعلامئنا 
مـن وجـوب الثامنية عرش يوماً، فإن مل يقدر تصدق بام وجد وصام ما اسـتطاع، فإن مل 

يتمكن استغفر، وغري ذلك.
(١) كأنـه إلطـالق دليل وجـوب الكفارة بعـد عدم كونه مـن املوقت، حيث 
يكفـي يف التكليـف فيه القدرة عليه يف متام العمر مـع محل دليل البدلية عىل خصوص 
العجز املسـتمر، كام هـو األصل يف األبدال االضطرارية، حيـث اليتحقق موضوعها 
إال بالعجز املسـتمر، فينكشـف عـدم املوضوع هلا وعـدم مرشوعيتها بتجـدد القدرة 

وإجزاؤها بعد فرض عدم مرشوعيتها خالف األصل.
لكـن ذلـك خـالف ظاهـر نصـوص البدليـة املتقدمـة، لغلبـة تعـذر العلـم 
بالعجز املسـتمر، فيبعـد محل النصوص املتقدمـة عليه. ومحلها عـىل العجز الظاهري 
لالسـتصحاب ـ بناء عىل ما هو الظاهر من جريانه يف األمور االسـتقبالية ـ بعيد جداً 

(١) التهذيب ج:٨ ص:٣٢١. واللفظ له. وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٦ من أبواب الكفارات حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٩.



عن مساقها.
نعم يف مصحح إسـحاق: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه 
وينوي أن ال يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد 

السبيل إىل ما يكفر يوماً من األيام فليكفر»(١).
قال سـيدنا املصنـفP: «ومـورده وإن كان الظهار، لكن ال يبعد اسـتفادة 
احلكم يف غريه منه، كام يساعده االرتكاز العريف. والسيام مع البناء عىل وجوبه [يعني: 
االسـتغفار] مع فعل الكفارة، كام يظهر من بعض نصوص قصة األعرايب الذي واقع 
أهله يف شـهر رمضان. وعىل هذا فاملسـقط للكفارة عدم الوجدان، ال فعل االستغفار 

ألنه بدل».
لكـن ال جمـال للتعدي من الظهـار لغريه بعد ما سـبق يف صحيح أيب بصري من 
خصوصيـة يمـني الظهار يف عدم كون االسـتغفار كفـارة له عند العجز عـن كفارته، 
حيـث يتعني محل االسـتغفار يف املصحح عىل قيامه مقام الكفارة يف مسـوغية الوطء، 
مـن دون أن يكـون بـدالً عنها يف مقـام االمتثال. واألمر باالسـتغفار مـع الكفارة يف 
صحيـح مجيـل(٢) الوارد يف القصة التي أشـار إليهاP ظاهرـ  بسـبب اجلمع فيه بني 
االستغفار والتصدقـ  يف االستغفار الالزم من كل ذنب، ال االستغفار الذي تضمنت 

النصوص بدليته عن الكفارة، الذي هو حمل الكالم.
ومـن ثـم كان األقـو عـدم وجـوب الكفارة بتجـدد القـدرة عليهـا إذا كان 
املكلـف قد اسـتغفر عنها قبل جتـدد القدرة عليهـا. نعم البد يف بدلية االسـتغفار من 
صـدق العجز عن الكفارة عرفاً، فال يكفي العجز عنها مدة قليلة يعلم أو يتوقع جتدد 

القدرة بعدها.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب الكفارات حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.

الكالم يف تكرر الكفارة ........................................................................... ١٩١
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(مسـألة ٣): جيب يف اإلفطار عىل احلرام اجلمـع بني اخلصال الثالث 
املتقدمة(١).

(١) كـام هـو رصيـح الفقيـه وظاهـر التهذيبني وعـن اجلامع ومجلـة من كتب 
العالمة والشهيدين وغريهم. ولعله إليه يرجع ما يف الوسيلة من أن من أفطر باملحرم 
عليـه ثـالث كفارات. ملعترب اهلـروي: «قلت للرضاA: يا ابن رسـول اهللا قد روي 
عن آبائك(عليهم السـالم) فيمن جامع يف شـهر رمضان أو أفطر فيه ثالث كفارات، 
وروي عنهـم أيضاً كفارة واحـدة، فبأي احلديثني نأخذ؟ قال: هبـام مجيعاً، متى جامع 
الرجـل حرامـاً أو أفطر عىل حرام يف شـهر رمضان فعليه ثالث كفـارات: عتق رقبة، 
وصيام شـهرين متتابعني، وإطعام سـتني مسـكيناً، وقضاء ذلك اليوم. وإن كان نكح 

حالالً أو أفطر عىل حالل فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسياً فال يشء عليه»(١).
وما رواه الصدوق يف الفقيه عن أيب احلسني حممد بن جعفر األسدي فيام ورد عليه 
من الشيخ أيب جعفر حممد بن عثامن العمري (يعني: عن املهدي): «فيمن أفطر يوماً من 
شهر رمضان متعمداً بجامع حمرم عليه أو بطعام حمرم عليه أن عليه ثالث كفارات»(٢).

وال جمال لإلشكال يف سند األول باشتامله عىل عبدالواحد بن حممدبن عبدوس 
وعـيل بن حممد بـن قتيبة اللذين مل ينص أحد عىل وثاقتهام ـ كام ذكره بعض مشـاخينا ـ 

وعىل عبدالسالم بن صالـح اهلروي الذي ذكر الشيخ أنه عامي.
الندفاعه بأن عبدالواحد من مشايخ الصدوق املعتربين حيث أكثر الرواية عنه 
مرتضيـاً عليه. وأما عيل بن حممد بن قتيبة فقد قال الشـيخ يف حقه: «تلميذ الفضل بن 
شـاذان نيسـابوري فاضل»، وقال النجايش يف حقه: «عليه اعتمد أبو عمرو الكيش يف 

كتاب الرجال صاحب الفضل شاذان وراوية كتبه».
ودعو: أن توصيف الشيخ له بأنه فاضل ال يدل عىل الوثاقة، كاعتامد الكيش 

(١)، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣.



عليه، ملا ذكره النجايش من أن الكيش قد أكثر الرواية عن الضعفاء.
مدفوعـة: بـأن التنبيه عـىل فضيلة الراوي من دون قدح فيـه ظاهر يف مدحه بام 
، بنحو يناسـب االعتامد عليه. وبالفرق الواضح بني رواية الكيش عن شخص  هو راوٍ
واعتامده عليه، إذ االعتامد عىل الشـخص يتوقف ـ مع حسـن النظر املناسب للفضيلة 

التي ذكرها الشيخ ـ عىل الوثاقة، وإال فكيف يعتمد عىل من ليس بثقة؟!
مضافـاً إىل أن الصـدوقP رو يف كتاب عيـون أخبار الرضاA حديث 
حمض اإلسالم الذي كتب به اإلمام الرضاA للمأمون عن عبدالواحد بن حممد بن 
عبدوس عن عيل بن حممد بن قتيبة عن الفضل بن شـاذان عن اإلمام الرضاA، ثم 
رواه بطريـق آخر فيه يشء من االختالف، ثم قال: «وحديث عبدالواحد بن حممد بن 

عبدوس عندي أصح، وال قوة إال باهللا»(١).
ومـن الظاهر أنه ال منشـأ لتصحيحه احلديث املذكـور وترجيحه عىل احلديث 
اآلخـر إال بلحـاظ وثاقة رجال سـنده، ولو لكوهنم أوثق من رجال سـند اآلخر، مع 

وثاقة الكل.
وأما عبد السـالم بن صالـح فهو أبو الصلت اهلروي الثقة العني الذي هو من 

. خواص اإلمام الرضاA. وال ينبغي التأمل يف خطأ الشيخ يف دعو كونه عامياً
ومثله ما ذكره بعض مشـاخيناP من اإلشـكال يف سند الثاين بإرساله، لعدم 
ذكر الواسـطة بني الصدوق وحممد بن جعفر األسـدي. مع عدم كونه من مشاخيه، بل 

لعله مل يدركه.
الندفاعـه أيضـاً بقـرب عرص الصـدوق من عـرص حممد بن جعفـر، وال يبعد 
اطالعـه عىل نسـبة مثل هـذه الروايـة لصاحبها حسـاً، لكوهنا مكاتبة غـري مترصمة. 
: أن  قـال يف الفقيـه: «وأما اخلرب الذي روي فيمن أفطر يوماً من شـهر رمضان متعمداً
عليـه ثالث كفارات، فـإين أفتي به فيمن أفطر بجامع حمرم عليـه أو بطعام حمرم عليه، 

(١) عيون أخبار الرضا ج:٢ ص:١٢٦.

١٩٣ ......................................................................... كفارة اإلفطار عىل املحرم
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(مسـألة ٤): إذا أكـره زوجته عىل اجلامع يف صـوم رمضان كان عليه 
كفارتان، وتعزيران: مخسـون سـوطاً، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير(١).

لوجودي ذلك يف روايات أيب احلسـن األسـدي (رضوان اهللا عليه) فيام ورد عليه من 
الشيخ أيب جعفر حممد بن عثامن العمري(قدس اهللا روحه»)(١). 

عىل أنهP ذكر يف مشيخة الفقيه سنده إىل أيب احلسن األسدي املذكور، قال: 
«وما كان فيه عن أيب احلسني حممد بن جعفر األسدي(رضوان اهللا عليه) فقد رويته عن 
عيل بن أمحد بن موسى وحممد بن أمحد السناين واحلسني بن إبراهيم بن أمحدبن هشام 
املؤذن [املؤدب] عن أيب احلسن حممد بن جعفر األسدي الكويف(رضوان اهللا عليه)»(٢).

والرجـال الثالثـة من مشـاخيهP الذين رو عنهـم مرتضيـاً عليهم، وهو 
مناسب جداً لوثاقتهم. وال أقل من الوثوق باخلرب الذي جيتمعون عليه، كهذا اخلرب.

نعم قد يظهر من مكاتبة اجلرجاين املتقدمة يف املسألة السابقة عدم تعدد الكفارة 
باإلفطار عىل احلرام.

لكـن ضعف سـندها مانع من اخلـروج هبا عن احلديثني املتقدمـني. عىل أنه لو 
غض النظر عن ذلك فاألقرب اجلمع بينهام وبينها بحملها عىل وحدة الكفارة يف مقابل 
. وال  تكررها، ال عىل كوهنا خمرية يف مقابل كفارة اجلمع، بل ذلك هو الظاهر منها بدواً

جمال مع ذلك لرفع اليد هبا عن ظاهر احلديثني املتقدمني، ومحلهام عىل االستحباب.
(١) إمجاعـاً كـام عـن مجاعـة. ويقتضيـه حديـث املفضـل بـن عمـر عـن أيب
عبداهللاA: «يف رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها 
فعليـه كفارتـان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفـارة، وإن كان أكرهها فعليه 
رضب مخسـني سـوطاً نصف احلد، وإن كان طاوعته رضب مخسـة وعرشين سـوطاً، 

(١) من ال حيرضه الفقيه ج:٢ ص:٧٣،٧٤.
(٢) من ال حيرضه الفقيه ج:٤ ص:٧٦ من رشح مشيخة الفقيه.



وال فرق يف الزوجة بني الدائمة واملنقطعة(١)، وال تلحق هبا األمة(٢)، كام 
ال تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها عىل ذلك(٣).

(مسـألة ٥): إذا علـم أنه أتى بام يوجب فسـاد الصـوم، وتردد بني ما 
يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه، مل جتب عليه(٤).

.(١)« ورضبت مخسة وعرشين سوطاً
قـال يف املعتـرب: «الرواية يف غاية الضعف. لكـن علامؤنا ادعوا عىل ذلك إمجاع 

اإلمامية. ومع ظهور القول هبا، ونسبته لألئمة، جيب العمل هبا...».
 ومـا ذكـره من انجبار ضعف احلديـث بعمل األصحـاب وإن كان صحيحاً، 
إال أن الظاهـر صحة سـند هذا احلديث، ألنه وإن رواه الكليني بسـند فيه إبراهيم بن 
إسـحاق األمحر، الذي مل يوثق، بل ضعف، إال أنه رواه الصدوق بسـنده عن املفضل 
ابن عمر، وليس يف سنده إليه من يطعن فيه إال حممد بن سنان الذي هو ـ كاملفضل بن 
عمرـ  ثقة عىل األظهر، عىل ما تقدم مفصالً يف مسألة حتديد مساحة الكر من مباحث املياه.

(١) كام نسب لنص األصحاب. إلطالق النص.
(٢) خلروجهـا عن موضـوع النص، ألن امرأة الرجل عرفاً زوجته، ال كل من 
. بل قد  حيـل لـه وطؤها. لكن اإلنصاف أن فهم عدم اخلصوصيـة للزوجة قريب جداً
يدعى إحلاق األجنبية، بل الغالم. لكنه ال خيلو عن إشـكال، إلمكان تداخل العقوبة 

. فالحظ. واندكاكها بعقوبة احلدّ
(٣) خلروجـه عـن مورد النـص. وال جمال لفهـم عدم اخلصوصيـة، أو تنقيح 
املنـاط، إلمكان الفـرق بضعف الزوجة أمام الزوج نوعاً، دون العكس. كام يمكن أن 

يكون ضعفها سبباً يف ختفيف عقوبتها.
(٤) لألصل.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

١٩٥ ....................................................... إذا تردد بني ما يوجب الكفارة وما اليوجبها
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وإذا علم أنه أفطر أياماً ومل يدر عددها اقترص يف الكفارة عىل القدر املعلوم(١)، 
وإذا شك يف أنه أفطر باملحلل أو املحرم كفاه إحد اخلصال(٢)، وإذا شك 
يف أن اليوم الذي أفطره كان من شـهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر 
قبـل الـزوال مل جتب عليه الكفـارة(٣). وإن كان قد أفطر بعـد الزوال كفاه 

(٤) وله االكتفاء بعرشة مساكني(٥). إطعام ستني مسكيناً
. وأما القضاء فيأيت الكالم فيه يف املسألة الثانية من الفصل السابع. (١) لألصل أيضاً
إىل  مضافـاً  باألصـل.  مدفـوع  تكليـف  زيـادة  اجلمـع  وجـوب  يف  ألن   (٢)
اسـتصحاب عدم اإلفطـار عىل احلـرام، كأكل امليتة. وال يعارض باسـتصحاب عدم 
اإلفطار عىل احلالل. إذ لو أريد باالستصحاب املذكور نفي وجوب الكفارة الواحدة 

. ولو أريد به إثبات وجوب اجلمع فهو من األصل املثبت. فهي واجبة قطعاً
(٣) ألصالـة الـرباءة من وجـوب الكفارة بعد عدم العلم هبـا، ال تفصيالً وال 
 . ، وإنام يعلم تفصيالً بوجوب قضاء يوم عليه، ويشـك يف وجوب الكفارة بدواً إمجاالً
بل مقتىض اسـتصحاب عدم إفطار يوم من شـهر رمضان عدم وجوب الكفارة. وال 
يعارض باسـتصحاب عدم إفطـار يوم من القضاء، لعدم األثر لـه، بعد جواز إفطاره 

قبل الزوال، وال كفارة فيه.
(٤) قطعاً، إما ألنه متام الواجب، أو لزيادته عليه.

(٥) قالP يف مستمسـكه: «إذ الشك املذكور يوجب العلم إمجاالً بوجوب 
التصدق عىل عرشة مسـاكني تعييناً، أو بوجوب الصدقة عىل سـتني مسكيناً ختيرياً بينه 
وبـني العتق وصوم شـهرين متتابعني، فالتصدق عىل عرشة مسـاكني ممـا يعلم بتعلق 
الطلب به املردد بني التعيني والتخيري، وألجل ذلك يعلم بتحقق االمتثال به، ويشـك 

يف وجوب الزائد عليه، فريجع فيه إىل أصل الرباءة».
لكنه يشـكل بأن الشك املذكور يستلزم العلم اإلمجايل بالتكليف والتضييق إما 



(مسـألة ٦): إذا أفطـر عمـداً ثـم سـافر قبـل الـزوال مل تسـقط عنـه 
الكفارة(١).

بعدم االجتزاء بالعتق والصيام أو بعدم االجتزاء بإطعام العرشة. فكام ال جيتزأ بالعتق 
والصيام من أجل العلم اإلمجايل املذكور كذلك ال جيتزأ بالعرشة من أجله.

نعـم ال جمـال لذلـك مع تعـذر العتـق والصيـام، إذ ال أثر للتضييـق باإلضافة 
إليهام، بل يعلم حينئذٍ بوجوب اإلطعام ال غري، ويرتدد بني األقل واألكثر، فقد يتوجه 

الرجوع ألصالة الرباءة يف نفي الزائد.
اللهـم إال أن يقـال: عـىل تقديـر إفطـار رمضـان فالواجب ليس هـو اإلطعام 
مـع االنحصار، ألن تعذر بقية أطـراف الواجب التخيريي إنـام يقتيض تعني االمتثال 
، من دون أن يكون مكلفاً به تعييناً رشعاً، لعدم كون التعذر موجباً  باملقدور منها عقالً
. وحينئذٍ المتيقن يف  لتبـدل حال التكليف يف مقـام اجلعل، بل يبقى التكليف ختيرييـاً
البـني، بـل التكليف مردد بني وجهني من دون قدر مشـرتك بينهام يكـون التكليف به 
متيقنـاً، ويشـك يف الزائد، وال حيـرز الفراغ عن التكليف املذكور إال بإطعام السـتني، 

فيتعني بمقتىض قاعدة االشتغال.
(١) وكـذا احلال يف بقية األعذار، كاملرض واحليض، كام ذكره الشـيخ وحكي 
عـن ابن اجلنيد، بل نسـب لألكثر، ويف اخلالف اإلمجاع عليـه. ويف الرشايع والتذكرة 
واملختلف أن هناك قوالً بسـقوط الكفـارة، واختاره يف املختلف والقواعد والتذكرة، 
ونسـبه يف اجلواهر جلملة من كتب العالمة. نعم اسـتثنى يف التذكرة واملختلف السـفر 
املقصود به إسقاط الكفارة، ويف القواعد كل سفر اختياري، قال: «ولو كان اضطراراً 

سقطت عىل رأي».
وكيف كان فمبنى الكالم يف املسألة أن عروض العذر مبطل للصوم من حينه، 
مع مرشوعيته من أول األمر، أو كاشـف عن بطالنه وعدم مرشوعيته من أول األمر، 

نظري قيام البينة يف أثناء النهار برؤية هالل العيد يف الليلة املاضية.

١٩٧ ................................................................................. من أفطر ثم سافر
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وال ينبغـي التأمـل ـ بعد النظـر يف األدلـة والرجوع للمرتكـزات ـ يف األول، 
فتـرشع نيـة الصوم بـل جتب مع العزم عىل السـفر يف أثنـاء النهار والعلـم به، ويصح 
الصوم لو اتفق عدم السفر، كام ال جيوز اإلفطار بمجرد العلم بتحقق السفر، بل البد 
من الرشوع يف السفر والوصول حلد الرتخص. كام تضمنت النصوص أن املرأة تفطر 

حني تطمث(١)، ال أن الطمث كاشف عن عدم صحة صومها من أول األمر.
ودعـو: أن ذلـك ليس صوماً حقيقياً، بل إمسـاكاً تأدبياً، كإمسـاك من أبطل 
صومـه. يف غايـة املنع، إذ ال موضوع للتأدب مع عـدم رشعية الصوم وعدم التكليف 

به، كام هو احلال بعد السفر أو بعد احليض ونحوه من موانع الصوم.
وال ينـايف ذلـك كون الصوم هو اإلمسـاك يف متـام النهار بالـرشوط املعهودةـ  
مـن احلـرض واخللـوّ من احليـض ونحوهـا ـ بنحـو االرتباطيـة. إذ ال يـراد بذلك إال 
عـدم مرشوعيـة الصوم بعـض النهار، مـع كون الـرشوط املعهودة رشوطـاً يف البقاء 
عـىل الصـوم، ال يف أصل حدوثـه، بحيث ال يرشع إال بواجديتهـا يف متام النهار. ومع 
مرشوعية الصوم يكون موضوعاً حلرمة اإلفطار، ولوجوب الكفارة به، وال دليل عىل 
مسـقطية حدوث العذر هلا بعد أن مل يكن كاشـفاً عن عدم مرشوعية الصوم من أول 

األمر، بحيث ال يتحقق معه اإلفطار الذي هو موضوع للحرمة ولوجوب الكفارة.
نظـري صحة الصالة قبل عروض املبطل هلا بحيث ترتتب عليها اآلثار، فيصح 
االئتامم واقعاً، بحيث للمأموم نقل االئتامم لشخص آخر بعد عروض املبطل لصالة اإلمام، 
وتبطل صالة اجلمعة املتأخرة مع عدم ختلل املسـافة املعتربة بني اجلمعتني وغري ذلك.

ويؤكد ذلك أمران:
 األول: أن طروء العذر لو كان موجباً لسقوط الكفارة لكثر السؤال عن ذلك 
وعن فروعه، لشيوع االبتالء بذلك وشدة احلاجة لبيانه، خروجاً عام هو املرتكز بدواً 
من عدم السقوط، فالسكوت عن ذلك يف النصوص شاهد بجريان األمر عىل مقتىض 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم.



(مسـألة ٧): إذا كان الـزوج مفطـراً لعـذر فأكره زوجتـه الصائمة مل 
يتحمل عنها الكفارة(١)،

املرتكزات القاضية بعدم السقوط.
الثـاين: صحيـح زرارة وحممـد بـن مسـلم الـوارد فيمـن هيـب املـال الزكوي 
للتخلص من الزكاة، حيث تضمن أن من وهب املال بعد احلول مل تسقط عنه الزكاة، 
وقـالA: «إنام هذا بمنزلة رجل أفطر يف شـهر رمضان يومـاً يف إقامته، ثم خيرج يف 
آخر النهار يف سـفر، فأراد بسـفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه... ولكنه لو 

كان وهبها قبل ذلك جلاز ومل يكن عليه يشء، بمنزلة من خرج ثم أفطر...»(١).
فـإن السـفر يف آخر النهـار وإن مل يكـن عذراً مسـوغاً لإلفطار، إال أن مسـاق 
الكالم يناسـب إلغـاء خصوصية كونه يف آخر النهار، وأن املقصود بيان عدم سـقوط 
التكليـف الثابـت بفقد الرشط بعد ثبوته. ولعل التعبري بآخـر النهار غفلة من الراوي 
بسـبب النقل باملعنى.عليأن قولـهA يف ذيله:«بمنزلة من خرج ثـم أفطر» ظاهر يف 

انحصار التخلص من الكفارة باإلفطار بعد السفر.
هذا وأما االستثناء املتقدم من التذكرة واملختلف والقواعد فلم يتضح وجهه. 
نعم قال يف التذكرة: «وإال لزم إسـقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره، واإلقدام عىل 

املحرمات».
وهوـ  كام ترـ  اليرجع إىل حمصل ينهض باخلروج عن دليل اإلسقاط، لو تم.
(١) لقصور النص السـابق عنه، وعدم وضـوح إحلاقه بعد احتامل خصوصية 
كونـه صائامً يف تغليظ العقوبة عليـه، حيث يكون بفعله منتهكاً لـحرمتني. ومنه يظهر 
اإلشـكال يف عمـوم احلكم ملـا إذا كان مفطـراً ال لعذر، ألنه ال يكـون بجامعه منتهكاً 
لـحرمتـني، حيـث قد انتهك إحدامها قبله. نعم لو قلنا بأن اجلامع من املفطر بغري عذر 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

إذا أكره الزوج املفطر زوجته الصائمة.............................................................. ١٩٩
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وإن كان آثامً بذلك(١).
(مسألة ٨): جيوز التربع بالكفارة عن امليت صوماً كانت أو غريه(٢)، 
ويف جوازه عن احلي إشكال(٣)، واألحوط العدم خصوصاً يف الصوم، وإن 

كان األقو اجلواز يف غري الصوم واملنع فيه.
موجب للكفارة فقد يتجه اإللـحاق. وإن مل خيل عن إشكال.

(١) ألن اإلكراه ملا مل يكن رافعاً ملالك حرمة اإلفطار، بل لفعلية احلرمة يف حق 
املبـارش ال غري، كانت حرمته مقتىض املرتكزات املترشعية، نظري حرمة التشـجيع عىل 
احلرام املسـتفادة باألولوية العرفية مما دل عىل وجوب إنكار املنكر، ملا فيها من انتهاك 
. مضافاً إىل أن ذلك مقتىض قاعدة سـلطنة املرأة عىل نفسـها بعد  حرمـة املـوىل ارتكازاً

قصور حق الزوج يف االستمتاع عن منعها عن أداء الواجبات الرشعية.
(٢) بـال إشـكال ظاهـر، وال خـالف يعتد بـه. ويقتضيـه النصـوص الكثرية 
املتضمنـة للحـث عىل صلة امليت بوجوه الرب من األعـامل البدنية، كالصالة والصوم، 

واملالية، كالزكاة والصدقة ووفاء الدين(١).
(٣) كأنه لظهور األدلة يف اعتبار املبارشة املسـتفاد من نسـبة الفعل للمكلف، 

ولذا اعتربت املبارشة يف كثري من الواجبات، واحتاج االجتزاء بعمل الغري للدليل.
لكن الظاهر بناء العرف عىل االجتزاء بفعل الغري إذا كان الغرض من التكليف 
عرفـاً حمض حتقق الفعل يف اخلارج بلحاظ منفعته، سـواء كان مالياً أم بدنياً، فإذا ألزم 
السـلطان أو املوىل شـخصاً ببذل مال أو عمل لالنتفاع بـه، أو تعاقد مجاعة بينهم عىل 
قيام كل منهم بعمل ألجل ذلك، أمكن تربع الغري عنه بذلك، حتى لو مل يوكله فيه ومل 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب االحتضار، و ج:٥ باب:١٢ من ابواب قضاء الصلوات، 
و ج:٦ باب:٢٢ من أبواب املستحقني للزكاة، و ج:٨ كثري من أبواب النيابة يف احلج، و ج:٩ باب:٥١ من 
أبـواب الطـواف، و ج:١٣ باب:٣٠ من أبواب الدين والقرض، وكثري من أبواب الوصايا، وغري ذلك.



يستأذن إال مع النص عىل اعتبار املبارشة فيه. 
وكـذا إذا مل يتحقـق غـرض العمـل بفعـل الغري ارتـكازاً، لكـون الغرض منه 

ترويض النفس، كام يف العبادات البدنية كالصالة والصوم.
ومـن ثم يتجه التفصيل الـذي يف املتن، وجر عليـه يف الرشايع، ألن مقتىض 
اإلطالقـات املقامية جريان االمتثال املسـقط للتكليف عىل مـا عليه عمل العرف نبعاً 

ملرتكزاهتم.
ولوال ما ذكرنا أشكل االكتفاء يف الواجبات املالية ـ كالعتق والصدقة يف املقام 
وغريمها ـ بالتوكيل إذا أريد به إيقاعها من مال الوكيل من دون ضامن املوكل، وبقيام 
املكلـف هبا من مال الغري إذا مل يبتن عىل متلكـه له قبل إيقاعهام، أو ضامنه له بإيقاعها، 

النرصاف اخلطاب بالواجبات واملستحبات املالية إىل القيام هبا من مال املكلف.
ولـذا يكون التكليف هبـا مالياً يقتيض خسـارته بنظر العـرف، ال بدنياً متوقفاً 
عـىل املـال، كالصالة التي قـد تتوقف عىل بذله. كام يكون املعيـار يف القدرة عليها ويف 
التكليـف هبـا واجديته للامل، فتسـقط بفقره، كام تـرشع أبداهلـا االضطرارية به، وال 
يكفـي يف التكليـف هبا جمرد قدرته عليها، ولـو بالطلب من الغري بأن يقوم هبا أو يبذل 

املال من أجلها.
فظهـور مفروغيتهـم عن جواز القيام هبا من مال الغـري يبتني عىل ما ذكرنا من 

مرشوعية التربع فيها.
مضافاً إىل أنه املستفاد من قولهA يف موثق أيب بصري الوارد يف كفارة الظهار: 
«فقال رسول اهللا7: أنا أتصدق عنك، فأعطاه متراً إلطعام ستني مسكيناً، قال: اذهب 
فتصـدق هبا»(١). لظهوره يف أن من عليه الكفارة وكيل عن النبي7 يف التصدق عنه، 

تبعاً لظهور قوله7: «أنا أتصدق عنك» يف تربعه7 عنه بالتصدق.

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢ من أبواب الكفارات حديث:١.

التربع بالكفارة عن احلي وامليت................................................................... ٢٠١
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(مسـألة ٩): يف كـون وجـوب الكفارة موسـعاً إشـكال. واألحوط 
املبادرة إليها(١).

 ،  (١) عللـهP بأن مقتىض كوهنـا كفارة للذنب وجوب املبـادرة إليها عقالً
نظري وجوب املبادرة إىل التوبة، حيث قد يكون ذلك منشأ النرصاف األدلة للفورية.
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP من عـدم كون الكفارة مـن التوبة يف يشء، 
وإن أومهه تسـميتها بالكفارة، بل التوبة بالندم والعزم عىل عدم العود، ولذا ال جتزي 

الكفارة عنها.
فهو ال يناسب عنوان الكفارة الذي شاع إطالقه عليها يف الكتاب والنصوص 

وعند املترشعة. كام ال يناسب ما تضمن أن االستغفار كفارة، أو أفضل الكفارة(١).
مضافـاً إىل أن رصيح مجلة من النصوص أهنا متممة للتوبة واخلالص من تبعة 

الذنب أو رشط فيها، حيث ذكرت جواباً عن السؤال عن التوبة.
ففـي مكاتبة حممد بن احلسـن: «رجـل حلف بالرباءة من اهللا ورسـوله فحنث 
، ويستغفر اهللا  ما توبته وكفارته؟ فوقعA: يطعم عرشة مسـاكني، لكل مسـكني مدّ

عزوجل»(٢)، وقريب منه صحيح عبداهللا بن سنان(٣)، وحديث احلرضمي(٤).
ويف صحيح ابن سنان الوارد يف قتل العمد: «فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم 
الديـة، وأعتـق نسـمة، وصام شـهرين متتابعني، وأطعم سـتني مسـكيناً، توبة إىل اهللا 
عزوجـل»(٥)، ويف صحيـح احللبي فيمن قتل مملوكـه: «يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم 

شهرين متتابعني ويطعم ستني مسكيناً، ثم تكون التوبة بعد ذلك»(٦).
نعم قد ال يناسب ذلك ثبوت الكفارة يف غري مورد الذنب، كقتل اخلطأ، وصيد 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٦، ١٢ من أبواب الكفارات.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٠ من أبواب الكفارات حديث:١.

(٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٨ من أبواب الكفارات حديث:٣، ٤، ١.
(٦) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٩ من أبواب الكفارات حديث:١.



(مسألة ١٠): مرصف كفارة اإلطعام الفقراء(١). إما بإشباعهم(٢)
املحرم خطأ. إال أنه البد من محل إطالق الكفارة عليه عىل املجاز للمشـاكلة، أو ألهنا 
ترفـع احلزازة احلاصلة من الفعل وإن مل تكن من سـنخ التبعـة والعقاب، من دون أن 

خيرج بذلك عام ذكرنا يف كفارة الذنب. فالحظ.
(١) بال خالف معتد به، بل ظاهر مجلة من كلامهتم املفروغية عنه. فإن الكتاب 
املجيد والسنة الرشيفة وإن اشتملت عىل عنوان املسكني، إال أن الظاهر املفروغية عن 

أنه مع إفراد أحد العنوانني ـ من الفقري واملسكني ـ يدخل فيه اآلخر.
وهـو املدعى عليه اإلمجاع رصحياً وظاهـراً فيام عثرنا عليه، وحكي عن مجاعة. 
وهو املناسـب التفاق النص والفتو عىل رصف سـهم املساكني من اخلمس يف فقراء 
بني هاشـم. ويناسـبه يف املقام صحيح إسحاق: «قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا 

حمتاجني؟ قال: نعم»(١).
فـام عن القواعد من اإلشـكال يف إجـزاء اإلعطاء للفقري يف غـري حمله. عىل أنه 
حمجوج باألصل، إلمجال املسـكني بنحو حيتمل كونه أسـوأ حاالً من الفقري، وحيتمل 
كونه أحسـن منه، وحيتمل مساواته له، ومقتىض األصل عدم اعتبار ما زاد عىل الفقر. 

بل مقتضاه ـ بناء عىل ذلك ـ االجتزاء بام دون الفقر، لوال ماسبق.
(٢) الظاهر عدم اإلشـكال وال اخلالف فيه، كام يظهر من اجلواهر. واملشـهور 
ـ كـام يف اجلواهـر ـ االكتفاء باملـرة، كام هو ظاهـر اإلطالق يف املتن وغـريه. ويقتضيه 
صحيـح أيب بصـري: «سـألت أبـا جعفـرA عـن [أوسـط مـا تطعمـون أهليكـم]
قالA: نعم ما تقوتون به عيالكم من أوسـط ذلك. قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: 

اخلل والزيت والتمر واخلبز، يشبعهم به مرة واحدة...»(٢).

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٨ من أبواب الكفارات حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٤ من أبواب الكفارات حديث:٥.

مرصف الكفارة................................................................................... ٢٠٣
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، واألحوط مدان(١). وجيزي مطلق الطعام  وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدّ
.(٢) من التمـر واحلنطة والدقيـق واألرز واملاش وغريها مما يسـمى طعاماً

ويف املقنعة ـ يف كفارة اليمني ـ وعن مجاعة اعتبار اإلشباع يف متام اليوم. ويشهد 
 :Aيف تفسري اآلية املتقدمة، قال Aله مرسـل العيايش عن سـامعة عن أيب عبداهللا
. »(١). لكنهـ  مع ضعفهـ  حممول عىل االستحباب مجعاً «ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً

. وكأنـه للجمع بني دلييل  ويف املراسـم أن أدنـى مـا يطعم الواحد يف اليـوم مدّ
اإلشباع واملدّ بالتقييد. لكن الظاهر اجلمع بالتخيري. ولذا ال إشكال ظاهراً يف االجتزاء 

. بدفع املدّ
وعن ابن اجلنيد أنه يشبعهم يف غدائهم وعشائهم. ومل نعثر عىل دليله.

(١) عـىل ما تقدم الكالم فيه يف املسـألة األوىل من هـذا الفصل عند الكالم يف 
كفارة إفطار شهر رمضان.

(٢) كـام ذكـره غري واحد، وادعـى يف اخلالف اإلمجاع عليـه إلطالق اإلطعام 
الذي يراد به دفع الطعام.

لكـن اعتـرب غـري واحد أن يطعم من أوسـط ما يطعـم أهله، أو مـا يغلب عىل 
قوت البلد أو ما يغلب عىل قوته، أو غري ذلك. وعن ابن إدريس والعالمة يف التحرير 
التفصيـل بني كفارة اليمني وغريها، فيجـزي يف غريها كل طعام، وأما فيها فال جيزي 

إال ما يطعم أهله.
واألول هو املناسـب لإلطالق يف آية الظهار ويف نصوص الكفارات، حيث ال 

إشارة فيها للتقييد املذكور ومحلها عىل كفارة اليمني خال عن الدليل.
وأما يف كفارة اليمني فاآلية الكريمة وإن تضمنت التقييد بأوسـط ما تطعمون 
أهليكم، إال أن النصوص قد اختلفت يف اجلهة امللحوظ فيها الوسـطية. ففي صحيح 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٢ من أبواب الكفارات حديث:١.



أيب بصري املتقدم دليالً عىل اإلشباع أهنا الوسطية من حيثية اجلنس، وأنه اخللّ والزيت 
والتمر واخلبز، يشبعهم مرة واحدة، ونحوه يف اجلملة غريه. ويف غريمها أهنا الوسطية 
، كصحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «يف قول اهللا عزوجل [من  يف املقدار، وأنه املدّ
، ومنهم  أوسط ما تطعمون أهليكم] قال: هو كام يكون أن يكون يف البيت من يأكل املدّ
، فبني ذلك. وإن شئت جعلت هلم  ، ومنهم من يأكل أقل من املدّ من يأكل أكثر من املدّ
أدماً، واألدم أدناه ملح، وأوسـطه اخلل والزيـت، وأرفعه اللحم»(١)، ونحوه صحيح 
عبداهللا بن سـنان املروي يف نوادر أمحد بن حممد بن عيسـى، عىل ما يف هامش الوسائل 

يف تعقيب صحيح احللبي. فالحظه.
أما الثاين فال ينايف اإلطالق املتقدم. وكذا األول، الختصاصه باإلشـباع، دون 
التصدق باملدّ الذي هو حمل الكالم. كام أنه يف اإلشباع قد حدد باخللّ والزيت واخلبز 
والتمـر. واملنـرصف منه التحديد لألدنى، فيجوز اإلشـباع باألفضـل. والظاهر عدم 
اإلشـكال فيـه بينهـم. غاية األمر أنه ال جيـزي اإلدام األدنى، وهو امللـح، كام تقدم يف 
صحيـح احللبـي. وال مانع من االلتزام بذلك. بل اليبعـد التعدي لبقية الكفارات إذا 

اختري اإلشباع، لفهم عدم اخلصوصية بعد تعارف اإلدام يف اإلشباع.
ومما تقدم يظهر اإلشـكال فيام ذكره سـيدنا املصنفP من لزوم محل التقييد 
باألوسط من حيثية نوع الطعام عىل االستحباب، بقرينة قولهA يف صحيح احللبي: 
«وإن شـئت» الظاهر يف نفي الوجوب. وجه اإلشـكال: أن صحيـح احللبي ظاهر يف 
استحباب دفع اإلدام مع املدّ يف الصدقة، من دون تقييد له باألوسط، بل مع الترصيح 
بكفايـة األدنـى، وهو امللح. وهو ال ينايف وجوب األوسـط يف اإلشـباع الذي تضمنه 

صحيحا أيب بصري وعبداهللا بن سنان.
هذا وقد قال يف اجلواهر: «قد يقو يف النظر االجتزاء بكل ما يؤكل ويسـمى 
طعامـاً لو كان االمتثال باإلشـباع، إلطالق النصوص االكتفاء بإشـباعهم بام يسـمى 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٤ من أبواب الكفارات حديث:٣.
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نعـم، األحوط يف كفارة اليمني االقتصار عىل احلنطة ودقيقها وخبزها(١).
طعامـاً، الذي قد عرفـت أن يف اللغة الطعام لكل ما يؤكل، فضالً عن اإلطعام، الذي 
هو يف العرف كذلك أيضاً، فيصدق حينئذٍ باإلشباع من الفواكه واملربيات وغريها مما 

هو أعىل منها أو أدنى».
لكن الرجوع للعرف واللغة يشـهد باختالف معنى كل من اإلطعام والطعام، 

بنحو ال يمكن اجلزم بأن مقتىض اإلطالق ما ذكره.
ومثلـه مـا يظهر من بعض مشـاخيناP مـن أن اإلطعام لغة هو اإلشـباع، إذ 
يصعب إثبات ذلك من العرف واللغة، بل اليبعد كون اإلشـباع هو اإلطعام األكمل 

 . الذي قد يراد من اإلطعام يف بعض االستعامالت ولو جمازاً
هذا مضافاً إىل أمرين:

األول: أن املفهوم عرفاً رجوع اإلشـباع والتصدق لقدر جامع واحد، قد أريد 
يف أدلـة الكفـارة، وذلك يقتيض محل اإلشـباع عىل اإلشـباع بالطعـام باملعنى اخلاص 
املقابـل لـإلدام، ألن ذلك هو املـراد بالتصدق، كام اختاره هـوP تبعاً لألصحاب، 

.« وهو املناسب لقولهA يف صحيح احللبي املتقدم: «وإن شئت جعلت هلم أدماً
الثـاين: أن دليل اإلشـباع ينحرص بصحيـح أيب بصري املتقـدم، وهو قد تضمن 
اخلبز والتمر. غاية األمر التعدي عرفاً لغريمها من أنواع الطعام، وال جمال للتعدي إىل 

مطلق املطعوم.
، إال أن  (١) للتقييـد يف نصوصهـا، فإن مجلة من نصوصهـا وإن أطلق فيها املدّ
مجلة أخر منها قد اشتملت عىل التقييد، ففي صحيح هشام بن احلكم عن أيب عبداهللا

A: «يف كفارة اليمني مدّ مدّ من حنطة وحفنة، لتكون احلفنة يف طحنه وحطبه»(١)، 
] من حنطة لكل  ويف صحيح البزنطي عن أيب مجيلة عنهA فيها: «والصدقة مدّ [مدّ

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٤ من أبواب الكفارات حديث:٤.



مسـكني»(١)، ويف خرب ابن سـنان عنهA فيهـا: «مدّ من حنطـة...»(٢)، ويف صحيح 
احللبـي عنهA فيها: «لكل مسـكني مـدّ من حنطة أو مدّ من دقيـق وحفنة»(٣)، ويف 
اً دقيق  اً مدّ صحيـح أيب محـزة الثاميل عنهA فيها: «كفارته إطعام عرشة مسـاكني مـدّ

أو حنطة...»(٤).
ومحلهـا عـىل التمثيـل مع إلغـاء خصوصية ما تضمنتـه خال عن الشـاهد، بل 
الظاهـر اجلمع بينها وبني املطلقات بالتقييد. والسـيام وأن غالـب املطلقات قد أطلق 
اً رصفه بقرينة نصوص التقييد إىل التحديد من  ، ومن القريب جدّ فيه املدّ أو إطعام املدّ

حيثية الكم من دون نظر للنوع.
نعم عن نوادر أمحد بن حممد بن عيسى بسنده الصحيح عن حممد بن مسلم عن 
أيب جعفـرA يف كفارة اليمني: «قال: أطعم رسـول اهللاA عرشة مسـاكني، لكل 
مسـكني مـدّ من طعام يف أمر ماريـة»(٥)، حيث أطلق فيه الطعـام. لكنه وارد يف قضية 
خارجيـة ال إطـالق هلا، ويف التكفري عن اليمني قبـل خمالفته حيث جيوز خمالفته، ال يف 

كفارة حنث اليمني حيث حترم خمالفته التي هي حمل الكالم.
وكيـف كان فال ينبغي التأمل يف لزوم العمـل بالتقييد املذكور، واخلروج به يف 

كفارة اليمني عن إطالق اإلطعام والتصدق باملدّ يف بقية الكفارات.
بـل عن املختلف التقييـد باحلنطة والدقيق يف مجيع الكفارات، وعن هناية املرام 
والكفايـة أن األوىل االقتصـار عليهـام. وكأنه لعدم الفصل عنـد األصحاب بني مجيع 
الكفـارات. أو إللغـاء خصوصيـة كفـارة اليمـني يف النصوص املذكـورة، ومحل بقية 

الكفارات عليها.
لكـن جمـرد عدم ظهـور الفصل بني مـن تصد لتحريـر الفتاو بغري ألسـنة 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٤ من أبواب الكفارات حديث:٢ ، ٨.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٢ من أبواب الكفارات حديث:١، ٤.

(٥) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٤ من أبواب الكفارات حديث:٣.
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(مسـألة ١١): ال جيزي يف الكفارة إشـباع شـخص واحـد مرتني أو 
(١). إال مع تعذر  أكثـر، أو إعطائه مدين أو أكثر، بل البد من سـتني نفسـاً
النصوص ال يسـتلزم اإلمجاع احلجة عىل عدم الفصل. والسيام مع اضطراب كلامهتم 
. والسـيام  . كام أن إلغـاء خصوصية كفارة اليمني عرفاً ممنوع جداً يف الكفـارات كثـرياً
مع اشـتامل مجلة من النصوص الواردة يف إفطار شـهر رمضان(١)، وصحيح أيب بصري 

الوارد يف كفارة الظهار(٢) عىل التصدق بالتمر.
بقي يف املقام أمران:

 األول: أن نصوص التقييد السابقة بني ما اقترص فيه عىل احلنطة، وما مجع فيها 
بينهـا وبني الدقيق. والظاهر اجلمع بينها بحمل األوىل عىل إرادة جنس احلنطة، ومحل 
الدقيق يف الثانية عىل خصوص دقيق احلنطة، ألنه أقرب عرفاً من رفع اليد عن ظهور 
األوىل يف تعـني احلنطة مع إبقاء الدقيق عىل إطالقه، بنحو يشـمل دقيق غريها. وعليه 

جيزي غري الدقيق مما أصله حنطة، كاخلبز والربغل، ونحو ذلك.
الثاين: أن التقييد يف كفارة اليمني إنام يتم يف التصدق واإلعطاء، دون اإلشباع. 
الختصـاص نصوص التقييد باإلعطاء. وملا تقـدم يف صحيح أيب بصري من ذكر التمر 

مع اخلبز يف اإلشباع.
(١) بـال إشـكال ظاهر، وظاهـر اجلواهر اإلمجـاع عليه. ويقتضيـه ظاهر ذكر 
العدد يف األدلة، ورصيح صحيح إسحاق: «سألت أبا إبراهيمA عن إطعام عرشة 
مسـاكني أو إطعام سـتني مسـكيناً أجيمع ذلك إلنسـان واحد يعطاه؟ قال: ال، ولكن 

يعطي إنساناً إنساناً، كام قال اهللا تعاىل...»(٣).

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢ ، ٥، ٧ ، ٨.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢ من أبواب الكفارات حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٦ من أبواب الكفارات حديث:٢.



العدد فيجزي التكرار(١).
(مسـألة ١٢): إذا كان للفقري عيال فقراء جاز اعطاؤهم بعددهم إذا 
كان وليـاً عليهـم أو وكيالً عنهـم يف القبض(٢)، فإذا قبض شـيئاً من ذلك 
كان ملـكاً هلـم، وال جيوز الترصف فيه إال بإذهنم إذا كانوا كباراً، وإذا كانوا 

صغاراً رصفه يف مصاحلهم كسائر أمواهلم.
(مسألة ١٣): زوجة الفقري إذا كان باذالً لنفقتها عىل النحو املتعارف 
ال تكون فقرية(٣)، وال جيوز اعطاؤها من الكفارة، إال إذا كانت حمتاجة إىل 

نفقة غري الزمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
(١) يف املشـهور، بـل مل أقف فيه عىل خمالف رصيح معتـد به. كذا يف اجلواهر. 
ملوثق السكوين عن أيب عبداهللاA: «قال: قال أمري املؤمننيA: إن مل جيد يف الكفارة 
إال الرجل والرجلني فيكرر عليهم حتى يستكمل العرشة، يعطيهم اليوم، ثم يعطيهم 

. »(١). وهو وإن ورد يف كفارة اليمني. إال أن خصوصيتها ملغية عرفاً غداً
نعـم ظاهره لزوم التفريق عىل األيام، فيلـزم العمل عىل ذلك، وقوفاً عىل مفاد 
النـص يف اخلـروج عن ظاهر األدلـة األولية. مـن دون فرق بني اإلعطاء واإلشـباع. 
ومحل املوثق عىل اإلشباع ال شاهد له. بل مورده اإلعطاء، ومحل اإلشباع عليه إنام هو 

إللغاء خصوصيته.
(٢) عمالً بمقتىض الوالية والوكالة.

(٣) ألهنا متلك نفقتها عىل الزوج، فتكون غنية بملكها. غاية األمر أنه البد من 
بذل الزوج للنفقة أو قدرهتا عىل حتصيلها منه من دون حرج. ألن جمرد امللك ال يكفي 
يف الغنى وعدم الفقر، الذي هو موضوع األدلة، بل البد من القدرة معه بالنحو الرافع 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٦ من أبواب الكفارات حديث:١.
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(مسـألة ١٤): تربأ ذمة املكفر بمجرد ملك املسكني(١)، وال تتوقف 
الرباءة عىل أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه، وعىل غريه(٢). 

(مسـألة ١٥): جتـزي حقة النجـف التي هي ثالث حقق إسـالمبول 
وثلث عن ستة أمداد(٣).

(مسألة ١٦): يف التكفري بنحو التمليك يعطى الصغري والكبري سواء، 
.(٤) كل واحد مدّ

للحاجة.ومثلها يف ذلك زوجة الغني.
(١) هـذا يف اإلعطـاء لإلطـالق. وال جمـال لذلـك يف اإلشـباع. بـل تشـكل 
مرشوعية متليكهم ومتلكهم له، لعدم وضوح نسـبة اإلشباع معه للدافع. اللهم إال أن 

يكون األكل والشبع رشطاً يف التمليك. فتأمل.
(٢) لعموم سلطنته أو سلطنة وليه عىل ملكه.

(٣) تقدم يف املسـألة األوىل من هذا الفصل حتديد املدّ بثامنامئة وسـبعني غراماً 
تقريباً، فتكون السـتة أمداد مخسـة كيلوات ومائتني وعرشين غراماً تقريباً، وهي أكثر 

من حقة النجف األرشف بكثري.
(٤) لإلطـالق، وخصوص صحيح يونس عن أيب احلسـنA: «سـألته عن 
رجـل عليه كفـارة إطعام عرشة مسـاكني، أيعطـى الصغار والكبار سـواء، والنسـاء 
والرجال، أو تفضل الكبار عىل الصغار، والرجال عىل النساء؟ فقال: كلهم سواء»(١)، 

هذا يف اإلعطاء.
A قال:  وأما يف اإلشـباع ففي موثق السـكوين عن جعفر عن أبيه: «أن علياً
من أطعم يف كفارة اليمني صغاراً وكباراً، فليزود الصغري بقدر ما أكل الكبري»(٢)، ويف 
موثـق غياث بن إبراهيم عن أيب عبداهللاA، قال: «ال جيزي إطعام الصغري يف كفارة 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٧ من أبواب الكفارات حديث:٣، ٢.



(مسألة ١٧): جيب القضاء دون الكفارة يف موارد: 
أحدها: ما مرّ من النوم الثاين والثالث. 

الثاين: إذا أبطل صومه باإلخالل بالنية(١)
اليمني، ولكن صغريين بكبري»(١).

واليبعد محل األول عىل ما إذا علم بقدر أكل كل من الصغري والكبري، والثاين 
عـىل ما إذا جهـل مقدار أكلهـام أو أكل أحدمها. ومها وإن اختصا بكفـارة اليمني وما 

. أحلق هبا، إال أن التعدي عنها لبقية الكفارات قريب جداً
(١) أما بناء عىل ما سـبق منا مـن اختصاص الكفارة ببعض املفطرات فظاهر. 
وأما بناء عىل عمومها لكل مفطر فلعدم وضوح صدق اإلفطار بمجرد اإلخالل بالنية.
بل كام كان ظاهر بعض النصوص صدقه بمجرد عدم نية الصوم أو نية عدمه، 
كقولـهA يف موثـق عامر الوارد يف النية: «فإذا زالت الشـمس فإن كان نو الصوم 
فليصـم، وإن كان نـو اإلفطـار فليفطـر»(٢)، وقولهA يف حديث عيسـى: «ومن 
أصبـح ومل ينـو الصيام من الليل فهو باخليار إىل أن تزول الشـمس إن شـاء صام وإن 

شاء أفطر»(٣).
كذلـك ظاهر بعضهـا أن اإلفطار إنام يكون باسـتعامل املفطـر، كقولهA يف 
، ثم ذكر الصيام قبل  صحيـح حممد بن قيس: «إذا مل يفرض الرجل عىل نفسـه صيامـاً
أن يطعم طعاماً أو يرشب رشاباً ومل يفطر فهو باخليار...»(٤). والسيام مع ظهور بعض 
نصوص الكفارة يف ترتبها عىل نفس مقارفة املفطر، ال عىل النية السابقة عليه. وأظهر 
مـن ذلك ما إذا كان اإلخالل برشوط النية، كالتقـرب، وكام لو حتقق الرياء، حيث ال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٧ من أبواب الكفارات حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١٠.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٥.
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من دون استعامل املفطر(١).
الثالث: إذا نيس غسل اجلنابة يوماً أو أكثر(٢). 

الرابـع: مـن اسـتعمل املفطـر بعد طلـوع الفجر بـدون مراعـاة(٣) 
. ، بل الصوم وإن كان باطالً إشكال يف عدم صدق اإلفطار حينئذٍ

 بـل ذكـر ذلك بعض مشـاخيناP فيمـن مل ينو الصـوم ومل يسـتعمل املفطر، 
فادعى أنه يصدق يف حقه أنه صائم وإن بطل صومه.

لكنـه إنـام يتم بناء عىل صدق الصوم بمجرد ترك املفطـر من دون حاجة للنية، 
وهو ال يناسـب ماسـبق منـه عند الـكالم يف أول وقت النية من توقـف صدق عنوان 
العمل عىل نيته حتى يف التوصليات، وما سبق منا هناك من تقوم عنوان الصوم بالنية، 

ال برتك املفطر. فراجع. فالعمدة ما سبق.
، وال يمنع من صدقه  (١) أما لو اسـتعمله فال إشكال يف صدق اإلفطار حينئذٍ
عدم نية الصوم. بل لعله متيقن من نصوص الكفارة، ملالزمة تعمد استعامل املفطرات 

لعدم نية الصوم قبله.
(٢) فقـد تقـدم يف املسـألة السـابعة مـن فصـل املفطـرات وجـود القـول بني 
األصحاب ببطالن الصوم ووجوب القضاء بذلك، للنصوص اخلاصة، وإن تقدم منا 

اإلشكال يف ذلك، لوجود املعارض لتلك النصوص.
وكيف كان فالنصوص املذكورة قد اقترص فيها عىل القضاء، وقد يسـتظهر من 
ذلـك نفي الكفـارة مؤيداً بام يف حديث املرشقي املتقدم عند الكالم يف اعتبار العمد يف 
املفطرية من إناطة وجوب القضاء والكفارة معاً بالعمد. وبانرصاف نصوص الكفارة 
إىل كوهنا من سنخ العقوبة التي تناسب معذرية النسيان. وال أقل من كون نفي الكفارة 

مقتىض أصالة الرباءة. ومن ثم كان الظاهر عدم اخلالف يف ذلك.
(٣) أمـا وجـوب القضاء فهـو املعروف بـني األصحـاب، ويف اجلواهر: «بال 

خالف أجده فيه»، ويف االنتصار واخلالف والغنية اإلمجاع عليه.



وهـو الذي تقتضيه القاعدة األولية من عدم إجزاء العمل مع انكشـاف اخللل 
فيـه، ألن الصوم هو اإلمسـاك عـن املفطرات يف متـام النهار، فمع انكشـاف حصول 

بعضها يف جزء منه يتعني بطالنه.
اللهم إال أن خيرج عن ذلك بام يسـتفاد من بعض النصوص من صحة الصوم 
مـع اسـتعامل املفطـر قبل العلـم بالفجـر، كمعترب إسـحاق بـن عـامر(١): «قلت أليب

عبـداهللاA: آكل يف شـهر رمضان بالليل حتى أشـك. قال: كل حتى التشـك»(٢)، 
فإنه وإن ورد لبيان احلكم الظاهري غري املستلزم لإلجزاء. إال أنه يستفاد منه اإلجزاء 
تبعاً، الهتامم السـائل باإلجزاء، وغفلته عن التفريق بني جواز اسـتعامل املفطر ظاهراً 
واإلجـزاء لو انكشـف اخلالف، فعـدم التنبيه لعدم اإلجزاء لو انكشـف وقوع األكل 

هناراً موجب لظهوره يف اإلجزاء.
مؤيـداً ذلك أو معتضداً بتعليل القضاء يف صورة عدم املراعاة يف موثق سـامعة 
املتقدم بأنه بدأ باألكل قبل النظر، حيث يستفاد منه أن علة القضاء هو التفريط والتسامح 
يف تـرك النظر، ال أن أكله قد صادف النهار واقعاً، كام علل بذلك يف صوم القضاء(٣).

فالعمـدة يف وجـوب القضاء النصـوص اخلاصة الواردة يف املسـألة، كصحيح 
احللبي عن أيب عبداهللاA: «أنه سـئل عن رجل تسـحر، ثم خرج من بيته وقد طلع 
الفجـر وتبـني. فقـال: يتم صومه ذلـك، ثـم ليقضـه»(٤)، املحمول عىل صـورة عدم 
املراعاة، مجعاً مع مثل موثق سـامعة: «سألته عن رجل أكل ورشب بعد ما طلع الفجر 
يف شهر رمضان. قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر، فأكل ثم عاد فرأ الفجر، فليتم 
صومه وال إعادة عليه، وإن كان قام فأكل ورشب ثم نظر إىل الفجر فرأ أنه قد طلع 

(١) بنـاء عـىل مـا هـو الظاهـر مـن وثاقـة كل مـن رو عنـه حممـد بـن عـيل بـن حمبوب ممـن اسـمه أمحد.
(منه عفي عنه).

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
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الفجـر فليتم صومه، ويقيض يوماً آخـر، ألنه بدأ باألكل قبل النظر فعليه اإلعادة»(١).
نعـم يسـتثنى من ذلك اسـتعامل املفطر يف أوائـل طلوع الفجر باملقـدار الالزم 
عنـد االسـتمرار يف األكل حتى يؤذن املـؤذن العارف، الذي رصح بجـوازه يف موثق 
زرارة عن أيب عبداهللاA: «قال: أذن ابن أُم مكتوم لصالة الغداة، ومرّ رجل برسول 
اهللا8 وهـو يتسـحر، فدعـاه أن يـأكل معه. فقال: يا رسـول اهللا قـد أذن املؤذن 
للفجـر. فقـال: إن هـذا ابـن أُم مكتوم، وهو يـؤذن بليل، فـإذا أذن بـالل فعند ذلك 

فأمسك»(٢)، ونحوه يف ذلك صحيح احللبي(٣) وغريه.
كـام يـدل عليه صحيح عيـص بن القاسـم اآليت يف مجاعة يتسـحرون أخربهم 
شـخص بطلوع الفجـر، فكف بعضهم، وظن بعضهم أنه يسـخر فـأكل، لظهوره يف 
عـدم وجـوب القضاء عىل من كفّ عن األكل، مع أنه قد اسـتمر يف األكل حتى أخرب 

بطلوع الفجر، بنحو يستلزم وقوع يشء من أكله بعد الفجر.
وعليه جرت السرية، كام رتب الفقهاء عليه أن من فجأه الفجر مل جيز له ابتالع 
. فإن مقتىض ذلك وقوع يشء  الطعام الذي يف فمه، كام جيب عليه النزع إذا كان جمامعاً
مـن املفطـر يف أول طلوع الفجر لوضـوح أن املؤذن العارف ال يـؤذن حتى يتضح له 
 ، الفجر، وال يمسك من يريد الصوم حتى يلتفت إىل أذانه، وهو يكون بعد الفجر قليالً

فلو كان ذلك مبطالً للصوم لوقع اهلرج واملرج، واحتيج للسؤال وظهر احلال.
بل ذلك هو الظاهر من صحيح العيص بن القاسم اآليت، لالقتصار فيه يف احلكم 
بوجوب القضاء عىل من استمر يف األكل بعد اإلخبار بطلوع الفجر دون من أمسك.

هـذا وال موضوع للمراعاة مع تعذر االطالع عىل الفجر، كام يف الليايل املقمرة 
ونحوهـا، وحينئذٍ قـد يدعى لزوم البناء عىل املفطرية لو صـادف طلوع الفجر، عمالً 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.



وال حجـة عـىل طلوعـه. أمـا إذا قامـت حجة عـىل طلوعه وجـب القضاء 
والكفـارة(١) وإذا كان مـع املراعـاة فال قضاء وال كفارة. سـواء أخرب(٢) 
بإطالق مثل صحيح احللبي الشـامل لصورة عـدم املراعاة، لعدم املوضوع. وكذا مع 

.تعذر املراعاة حلبس ونحوه، كام مال إليه يف اجلواهر، وعن املستند أنه األقو
ويشـكل بأن ظاهـر التعليـل يف ذيل موثق سـامعة أن وجوب القضاء بسـبب 
التفريـط يف ترك املراعاة والتسـامح يف النظر، فيقرص عـن الصورتني املذكورتني. عىل 
أن ثبوت اإلطالق ملثل صحيح احللبي بنحو يشـمل الصورتني يف غاية اإلشكال، كام 

يظهر بالتأمل. 
نعم يتجه اإلطالق يف خرب عيل بن أيب محزة عن أيب إبراهيمA: «وسألته عن 
رجل رشب بعد ما طلع الفجر وهو ال يعلم يف شهر رمضان، قال: يصوم يومه ذلك، 

ويقيض يوماً آخر...»(١). 
لكنـهـ  لـو كان حجة يف نفسـهـ  ال ينهـض يف قبال التعليل املذكـور، بل يتعني 
محلـه عىل صورة التفريط برتك املراعاة. ولعله لـذا كان املعروف بني األصحاب عدم 

وجوب القضاء عىل العاجز، بل يف الرياض واجلواهر نفي وجدان اخلالف فيه.
هـذا وأما عدم وجـوب الكفارة فالظاهر االتفاق عليـه. ويقتضيه األصل. بل 

اليبعد استفادته من األدلة، لنظري ما تقدم يف سابقه.
(١) إذ بعـد إحـراز النهار بقيام احلجة يكون من تعمـد اإلفطار يف النهار. نعم 
لو انكشـف خطأ احلجة فال قضـاء وال كفارة، لعدم املوضوع. غاية األمر اسـتحقاق 

العقاب بسبب التجري.
(٢) هذا راجع إىل قوله: «من استعمل املفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة». 

فهو لبيان عموم وجوب القضاء مع عدم املراعاة للصور اآلتية.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٣.
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خمـرب ببقاء الليـل(١)، أو أخرب بطلـوع الفجر واعتقد سـخريته(١) أم ال . 
هـذا إذا كان صـوم رمضان، ويف إحلاق الواجب املعني به(٢) إشـكال(٣)، 
(١) كام هو مورد صحيح معاوية بن عامر: «قلت أليب عبداهللاA: آمر اجلارية 
تنظر الفجر، فتقول: مل يطلع بعد، فآكل، ثم أنظر فأجد قد كان طلع حني نظرت. قال: 

اقضه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت مل يكن عليك يشء»(١).
من دون فرق يف ذلك بني حجية اخلرب وعدمه، ألن حجية اخلربـ  كاستصحاب 
بقـاء الليل ـ إنـام تقتيض املعذرية يف تناول املفطر، من دون أن ينايف وجوب القضاء لو 
انكشـف طلوع الفجر، الذي هو مقتىض النصوص املحمولة عىل صورة عدم املراعاة 

أو املختصة هبا.
ومنه يظهر ضعف ما يف جامع املقاصد واملسالك واملدارك من عدم القضاء مع 

قيام احلجة ـ كالبينة ـ عىل عدم طلوع الفجر.
وأضعف منه ما عن غريها من االكتفاء يف سقوط القضاء بخرب العدل الواحد، 
الختصاص صحيح إسحاق باجلارية. إذ فيه: أن ظاهر اجلواب فيه أن املدار يف نفي القضاء 
عىل املراعاة، وهو مقتىض إطالق بقية النصوص يف املقام. ولوال ذلك لكان املناسـب 
. ، لقصور صحيح إسـحاق عنه أيضاً االكتفاء بخرب الرجل الواحد وإن مل يكن عادالً
(١) كام هو مورد صحيح عيص بن القاسم: «سألت أبا عبداهللاA عن رجل 
خرج يف شـهر رمضان وأصحابه يتسـحرون يف بيت، فنظر إىل الفجـر فناداهم أنه قد 
طلع الفجر، فكفّ بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم [صومه] ويقيض»(٢).

(٢) يعني: يف صحة الصوم مع املراعاة.
(٣) واألظهر عدم اإللـحاق، فيبطل الصوم حتى مع املراعاة، كام عن العالمة 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.



وغـريه. إلطالق قولهA يف ذيل صحيح احللبي املتقدم: «فإن تسـحر يف غري شـهر 
رمضان بعد الفجر أفطر»(١). بعد قصور دليل الصحة مع املراعاة عن غري شهر رمضان.

أما موثق سـامعة فظاهر. وأما صحيح معاوية فيمن أخربته اجلارية ببقاء الليل 
فألنه وإن رواه يف الفقيه كام سبق: «أقضه. أما لو كنت أنت الذي نظرت مل يكن عليك 
يشء»، إال أنـه رواه يف الـكايف هكذا: «تتم يومك، ثم تقضيـه. أما لو كنت أنت الذي 

نظرت ما كان عليك قضاؤه».
فإن ترجح الثاين ألن الكايف أضبطـ  كام قيلـ  فهو خمتص بشهر رمضان، لألمر 

فيه بإمتام الصوم، وإال فال طريق إلحراز صحة األول، كي يتجه التمسك بإطالقه.
ودعـو: أن األمر بإمتام الصوم اليقتيض االختصاص بصوم شـهر رمضان، 
بـل جيري يف مطلق الواجب املعني. مدفوعة: بأنه ال منشـأ الحتامل وجوب اإلمتام يف 
غـري صوم شـهر رمضان الذي ثبت حرمته يف نفسـه، وتظافـرت النصوص بوجوب 
االمتام فيه مع إبطال الصوم عمداً أو خطأ. وال أقل من كون ذلك موجباً لكون شـهر 
رمضـان هو املتيقن مـن املوثق، ومانعاً من انعقاد اإلطالق له بنحو يشـمل غري صوم 

شهر رمضان من الواجب املعني.
عـىل أن األمـر فيه ـ عـىل كلتا الروايتـني ـ بالقضاء مـن دون تقييـد للصوم بام 
جيب قضاؤه قد يوجب انرصافه لشـهر رمضان، ألنه الصوم املعهود وجوب قضائه، 

واملنذور املعني وإن ورد وجوب قضائه إال أنه مغفول عنه.
هذامضافـاً إىل إطـالق مـاورد يف قضـاء شـهر رمضان،كمعتـرب إسـحاق بن 
عامر: «قلت أليب إبراهيمA يكون عيلَّ اليوم واليومان من شـهر رمضان فأتسـحر 
مصبحـاً، أفطر ذلك اليوم وأقيض مكان ذلـك يوماً آخر، أو أتم عىل صوم ذلك اليوم 
وأقـيض يوماً آخر؟ فقال:ال، بل تفطر ذلك اليوم، ألنـك أكلت مصبحاً وتقيض يوماً 
آخر»(٢)، وغريه. فإن إطالقها شامل ملا إذا تعني القضاء بضيق الوقت. وال إشكال يف 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣.
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واألحـوط فيـه اإلمتـام(١) والقضـاء إن كان مما فيـه القضـاء. واألقو يف 
الواجب غري املعني واملندوب البطالن(٢).

اخلامس: اإلفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ومل يكن يف 
السامء غيم، بل األحوط إن مل يكن أقو وجوب الكفارة(٣).

أن ظهوره يف اإلطالق أقو من ظهور صحيح معاوية بن عامر فيه. والسـيام بلحاظ 
عمـوم التعليـل يف معترب إسـحاق. ومن ذلك يظهـر ضعف ما يف املـدارك من إحلاق 

الصوم الواجب املعني بصوم شهر رمضان.
(١) بنيـة الصـوم رجـاء، الحتامل صحـة الصـوم، حتقيقاً لالحتياط املناسـب 
لإلشـكال املتقـدم منهP. وليس مـراده اإلمتام تأدباً، كام يف صوم شـهر رمضان إذا 

بطل، لعدم مناسبته لإلشكال املذكور.
(٢) إلطـالق صحيـح احللبـي املتقـدم، وخصـوص مـا تقدم يف قضاء شـهر 
رمضـان(١)، مع قصـور ما تضمن صحة الصـوم مع املراعاة عـن الواجب غري املعني 

وعن املندوب، كام يظهر مما سبق.
(٣) لعـدم حجية الظن، وحيث كان مقتىض االسـتصحاب بقـاء الليل يكون 

فعل املفطر من تعمد اإلفطار يف النهار تعبداً، فيدخل يف عموم دليل الكفارة.
نعـم يف صحيـح زرارة أو موثقه عـن أيب جعفرA: «أنه قـال لرجل ظن أن 
الشـمس قـد غابت فأفطر، ثم أبرص الشـمس بعـد ذلك. قال: ليس عليـه قضاء»(٢)، 
ويف حديـث الكناين: «سـألت أبا عبداهللاA عن رجل صام ثم ظن أن الشـمس قد 
غابت ويف السـامء غيم، فأفطر، ثم إن السـحاب أنجىل فإذا الشمس مل تغب. فقال: قد 
تـم صومـه وال يقضيـه»(٣)، وقريب منه خرب زيد الشـحام(٤). وهي قد تنايف ماسـبق.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢، ٣ ، ٤.



لكـن الظاهر انرصافها إىل الظن الذي يرتتب عليه العمل بطبع اإلنسـان غفلة 
عـن كونه ظناً ليس بحجة، لظهوره يف املفروغية عن ترتب العمل عىل الظن يف املقام، 
من دون حتديد ملسـوغ العمل. بل ذلك يف احلقيقة قطع بدوي، بسـبب ذهول اإلنسان 
عن االحتامالت األخر. وال ينافيه التعبري عنه بالظن، لشيوع إطالقه يف اللغة والعرف 

عىل كل بناء ورأي بدوي ال يستند لدليل.
أبـو زرارة: «قـال  صحيـح  إطـالق  املذكـورة  النصـوص  يناسـب  وحينئـذٍ 

جعفـرA: وقت املغرب إذا غـاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت 
 ،(١)« الصـالة، ومـىض صومك. وتكـفّ عن الطعـام، إن كنت [قد] أصبت منه شـيئاً
فإن عدم التعرض فيه ملسـوغ العمل ظاهر يف إرادة كل ما يسـوغ معه العمل من قطع 
بدوي، أو برهاين، أو دليل رشعي. ومن هنا يتعني البناء يف مجيع ذلك عىل عدم القضاء 

ـ فضالً عن الكفارة ـ ولو مع عدم الغيم. إلطالق حديثي زرارة.
وأمـا مع االلتفـات حلال الظـن والرتدد حـني العمل فالنصـوص قارصة عن 
إثبـات جواز اإلفطـار ظاهراً، فضالً عن صحـة الصوم حينئذٍ لو صـادف بقاء النهار 
حتى مع الغيم، ملا ذكرنا من االنرصاف، فإنه جيري حتى يف النصوص املتضمنة لذكر 

الغيم لو تم سندها.
هـذا ويف صحيـح أيب بصـري وسـامعة عـن أيب عبـداهللاA: «يف قـوم صاموا 
شـهر رمضان، فغشيهم سحاب أسـود عند غروب الشـمس، فرأوا أنه الليل، فأفطر 
بعضهم، ثم إن السحاب انجىل فإذا الشمس. فقال: عىل الذي أفطر صيام ذلك اليوم، 
إن اهللا عزوجـل يقول: [وأمتوا الصيام إىل الليل]. فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه 
»(٢)، ومقتضاه بطـالن الصوم ووجـوب القضاء حتى مع  قضـاؤه، ألنه أكل متعمـداً

القطع بدخول الليل، فيعارض النصوص السابقة.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
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نعـم إذا كان غيـم فـال قضاء وال كفـارة(١). واألحوط اعتبـار املراعاة مع 
الغيـم أيضـاً يف ذلـك(٢). وأما العلة التي تكون يف السـامء غـري الغيم ففي 
وأمـا ماذكـره سـيدنا املصنفP من محله عـىل وجوب إمتام الصـوم يف بقية 
اليـوم بعد ظهور الشـمس. فهو بعيـد جداً، بل ذيله كالرصيح فيـام ذكرنا. ومثله محله 
عىل اسـتحباب القضاء، لعدم مناسـبته لالسـتدالل فيه باآلية الرشيفـة وللتعليل بأنه 

أكل متعمداً فالظاهر استحكام التعارض.
نعم ترتجح النصوص األول بالشـهرة يف الرواية، ألهنا أكثر عدداً، وبمخالفة 

العامة، حيث نسب هلم يف التذكرة وجوب القضاء.
(١) ممـا سـبق يظهر عـدم الفرق بني وجـود الغيم وعدمه سـواء محل الظن يف 

النصوص عىل أقوائية احتامل دخول الليل من احتامل عدمه 
ـ كام يظهر منهمـ  أم محل عىل القطع البدوي، كام سـبق منا. ألن اشـتامل بعض 
النصـوص عـىل الغيم ـ لو تم سـنده ـ ال يمنع مـن العمل بإطالق غـريه مما هو معترب 

السند. ويأيت متام الكالم يف ذلك.
(٢) غايـة مـا يسـتفاد منهP يف وجهـه أن عطف اإلفطـار يف صحيح زرارة 
وغـريه عـىل الظـن بـ(الفاء) الدالـة عىل الرتتيـب يصلــح أن يكون قرينة عـىل إرادة 
خصـوص الظن الذي جيوز التعويل عليه، والسـيام بمالحظـة أصالة الصحة يف فعل 
املسـلم، وحيـث مل يثبـت حجية مطلـق الظن عند تعـذر العلم فال يبعـد ختصيصه بام 
حيصل من املراعاة مع وجود علة يف السامء، قالP: «فإن جواز العمل به حينئذٍ إن 
مل يكن متيقناً من الفتاو فال أقل من كونه متيقناً من املصحح وغريه. وعليه فإطالق 

أدلة املفطرية يف غريه حمكم».
لكنـه يشـكل بأنـه ال إشـعار يف الصحيح وغريه بفـرض تعذر العلـم بدخول 
الوقـت، ولـو بالرجـوع إىل أهـل املعرفة. والرتتـب بني الظـن واإلفطـار خارجاً هو 
املصحـح للعطف بـ(الفـاء). وقاعدة الصحة يف فعل املسـلم ال تصلـح للقرينية عىل 



إحلاقها بالغيم يف ذلك إشكال(١) واألحوط وجوباً عدمه.
(مسألة ١٨): إذا شك يف دخول الليل مل جيز له اإلفطار(٢)، وإذا أفطر 
أثم وعليه القضاء(٣)، والكفارة(٤). إال أن يتبني أنه بعد دخول الليل(٥)، 
التقييـد بالوجـه املذكور الـذي يصعب إقامة الدليـل عليه، كام ال يلتفـت له عامة من 
يطلع عىل النصوص، ليستحصل الوظيفة منها. بل حيث كان املرتكز حينئذٍ االحتياط 
باالنتظار قليالً حتى يعلم بدخول الوقت. فإن مل يكن هذا االرتكاز قرينة عىل ماذكرنا 
ـ مـن محل الظن عىل العلم البدوي الذي ال موضوع معه لالحتياط املذكور ـ فاملتعني 
إبقـاء الظـن عىل إطالقه، من دون تقييـد له بصورة وجود الغيم، فضـالً عن املراعاة. 
والسـيام وأن للمراعـاة دخـل يف املعذريـة ارتكازاً، فاملناسـب التنبيه هلـا يف نصوص 

املقام، كام نبه يف بعضها للظن والغيم.
(١) مل يتضح وجه اإلشكال بعد ماسبق من إطالق بعض النصوص، مع عدم 

الفرق يف الوجه الذي ذكره العتبار املراعاة بني الغيم وغريه من العلل.
(٢) بـال إشـكال ظاهـر، بل الظاهر عـدم اخلالف فيـه. السـتصحاب النهار

وعدم الليل.
(٣) بـال إشـكال ظاهـر، ويف اخلـالف والغنيـة اإلمجـاع عليـه. إذ بضميمـة 

االستصحاب املذكور حيرز تعمد اإلفطار يف النهار.
(٤) لعـني ماسـبق يف القضـاء. لكـن رصيح غري واحـد وظاهـر آخرين عدم 
وجوهبـا، بل هو داخـل يف معقد إمجـاع الغنية.وكأنه لعدم تعمد اإلفطار مع الشـك. 
لكنـه وإن مل يتعمـده وجداناً، إال أنه متعمد له تعبداً بضميمة االسـتصحاب املذكور، 

وهو كافٍ يف التمرد املناسب لثبوت الكفارة، تبعاً إلطالق أدلتها.
.واحتـامل  القضاءوالكفارةحينئذٍ لوجـوب  املوضـوع  عـدم  النكشـاف   (٥)
وجـوب الكفـارة بتعمد اإلفطار يف هنار شـهر رمضان وإن مل يتحقـقـ  كام لو صادف 
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وكذا احلكم إذا قامت حجة عىل عدم دخوله فأفطر فتبني دخوله(١). أما إذا 
قامت حجة عىل دخوله أو قطع بدخوله فأفطر، فال إثم وال كفارة. ويف وجوب 
القضاء إذا تبني عدم دخوله إشـكال(٢). وإذا شك يف طلوع الفجر جاز له 
(٣)، وإذا تبني اخلطأ بعد استعامل املفطر فقد تقدم حكمه.  استعامل املفطر ظاهراً

العيد ـ خال عن الدليل.
(١) لعـني ما سـبق. ومثلـه ما إذا قطع بعـدم دخول الليل، فتنـاول املفطر، ثم 

انكشف أنه كان قد دخل.
(٢) كأن وجه اإلشكال وعدم اجلزم بسقوط القضاء قصور النصوص السابقة 
عنه، لظهور االقتصار عىل الظن فيها يف عدم قيام حجة غريه، وعدم حصول القطع. كام 
أن وجه عدم اجلزم بثبوت القضاء قوة احتامل استفادته من النصوص السابقة باألولوية. 
لكـن الظاهـر دخولـه يف إطـالق صحيـح زرارة األخـري، لعدم التعـرض فيه 
للظـن، وإنام اقترص فيه عىل فرض القيـام بوظيفة الليل يف فرض عدم غياب القرص. 
ومن القريب انرصافه للقيام هبا بوجه يعذر فيه من قطع بدوي أو برهاين أو قيام حجة 

رشعية ـ كام سبق منا محله عليه ـ فيشمل ما نحن فيه.
بل الينبغي اإلشـكال يف شـمول بقيـة النصوص لصورة مقارنـة احلجة للظن 
والغيم، مع املراعاة، أو بدوهنا، عىل الكالم السابق. إال أن تكون خارجة عن مفروض 
املتن. كام ال ينبغي التأمل يف استفادة حكم القطع من النصوص باألولوية العرفية. بل 
سـبق منا محلها عليه، دون الظن بمعنى أقوائية احتامل دخول الليل من احتامل عدمه، 
فتكـون نصـاً فيه. ويبقى حكم قيام احلجـة من دون قطع مسـتفاداً من صحيح زرارة 

األخري، ال غري. فالحظ.
(٣) لالسـتصحاب، وظاهر ذكر التبني يف اآلية الرشيفة، وملعترب إسـحاق ابن 
عـامر: «قلـت أليب عبداهللاA: آكل يف شـهر رمضـان بالليل حتى أشـك؟ قال: كل 



السـادس: إدخال املـاء إىل الفم بمضمضة وغريها، فيسـبق ويدخل 
اجلـوف، فإنه يوجب القضـاء(١) دون الكفارة(٢). وإن نـيس فابتلعه فال 

قضاء(٣). وكذا إذا كان يف مضمضة وضوء الفريضة(٤)،
حتى ال تشك»(١)، وغريه. ومنه يظهر ضعف ما يف اخلالف من احلكم بحرمة استعامل 

املفطر مع الشك يف طلوع الفجر.
(١) بـال إشـكال فيـه يف اجلملة وال خـالف، بل ادعـى اإلمجاع عليـه مجاعة. 
للنصوص، كموثق سـامعة: «سـألته عـن رجل عبث باملاء يتمضمـض به من عطش، 

فدخل حلقه. قال: عليه قضاؤه. وإن كان يف وضوء فال بأس به»(٢)، وغريه.
نعم يف موثق عامر: «سـألت أبا عبداهللاA عن الرجل يتمضمض فيدخل يف 
حلقـه املاء وهو صائـم. قال: ليس عليه يشء إذا مل يتعمـد ذلك. قلت: فإن متضمض 
الثانيـة فدخـل يف حلقه املاء؟ قال: ليس عليـه يشء. قلت: فإن متضمض الثالثة. قال: 

فقال: قد أساء ليس عليه يشء، وال قضاء»(٣).
لكـن البـد من محله عـىل املضمضة للوضوء، مجعـاً مع بقية نصوص املسـألة. 

خصوصاً مع مناسبة االقتصار فيه عىل الثالث لذلك.
(٢) ألصالة الرباءة. بل قد يستفاد من االقتصار يف النصوص املتقدمة عىل القضاء، 
كام تقدم يف نظائره. والسيام مع ماسبق غري مرة من مناسبة عدم التعمد لعدم الكفارة.

(٣) ملاسـبق من عدم بطالن الصوم مع النسـيان، وال ينافيه احلكم بالقضاء يف 
النصوص السابقة، لظهورها يف دخول املاء صدفة بسبب املضمضة، وال تشمل تعمد 

. ابتالعه نسياناً أو عصياناً
(٤) بال إشـكال، وهو املتيقن من دعو اإلمجاع ونفي اخلالف يف كالم مجاعة 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤، ٥.
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والتعدي إىل النافلة مشكل(١).
عـىل عـدم وجوبه يف الوضـوء أو الطهارة. ويشـهد به إطـالق موثق سـامعة املتقدم، 

وخصوص الصحيح اآليت.
(١) فإنـه وإن كان مقتـىض إطالق معقد اإلمجاع ونفـي اخلالف املتقدمني عىل 
عدم القضاء، إال أن يف صحيح محاد أو احللبي عن أيب عبداهللاA: «يف الصائم يتوضأ 
للصـالة فيدخل املاء حلقـه، فقال: إن كان وضوؤه لصـالة فريضة فليس عليه يشء، 
وإن كان وضـوؤه لصالة نافلة فعليه القضاء»(١)، ويناسـبه أيضـاً التفصيل يف حديث 
يونس بني املضمضة يف وقت الفريضة ويف غري وقتها: «قال: الصائم يف شهر رمضان 
يسـتاك متى شـاء. وإن متضمض يف وقت فريضة فدخل املاء حلقه فليس عليه يشء، 
وقـد تم صومـه. وإن متضمض يف غري وقت فريضة فدخل املـاء حلقه فعليه اإلعادة. 

واألفضل للصائم أن ال يتمضمض»(٢).
ودعـو: هجرها عند األصحاب غري ثابتة. والسـيام مع ظهور حال الكليني 
يف الفتو بذلك، بل قد يظهر من التهذيبني ذلك، بل يف اجلواهر أنه حكي عن مجاعة 

القول به أو امليل إليه.
اللهـم إال أن يقال: ظاهر الصحيح دخول املـاء بنفس الوضوء، ال باملضمضة 
اخلارجـة عنـه. ومحله عىل املضمضـةـ  كام يظهر من الكلينيـ  لعـدم ظهور القول بني 
األصحـاب بوجوب القضاء مع دخوله بنفس الوضوء، ليس عمالً به يف احلقيقة، بل 

هو راجع لإلعراض عنه.
ودعو: أنه إنام حيمل عىل ذلك لبعد دخول املاء بنفس الوضوء، حيث يكون 

ذلك قرينة عىل رصفه للمضمضة. 
ممنوعـة، فإن غسـل الوجه كثرياً ما يتعرض به اإلنسـان لدخـول املاء للجوف 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١، ٣.



، خصوصاً مع كثرة املاء. وابتالعه ذهوالً
ومثلهـا دعـو: لـزوم العمل به فيـام هو ظاهر فيـه وإن مل يظهر القـول به من 
األصحاب، مع استفادة حكم املضمضة منه باألولوية، ألن دخول املاء للحلق بسبب 
املضمضة التي هي من مستحبات الوضوء غري الرضورية أوىل بعدم العفو من دخوله 

بنفس الوضوء.
: بـام حقـق يف حملـه مـن سـقوط اخلرب عـن احلجيـة بإعراض  الندفاعهـا أوالً

األصحاب عنه.
: بأنه ال جمال السـتفادة حكم املضمضة منـه باألولوية، ألن دخول املاء  وثانيـاً
للحلـق بالوضوء يتوقف عىل مزيد من اإلمهال وعدم التحفظ، بخالفه يف املضمضة، 

فال مانع من وجوب القضاء يف األول عقوبة، ملزيد اإلمهال فيه، دون الثاين.
ـ  بناء عىل ماسـبق منا يف املسـألة  وأما حديث يونس فهو وإن كان معترباً سـنداً
الواحـدة والعرشيـن من مباحث املياه من التعويل عىل حديث سـهل بن زيادـ  إال أنه 
مل يتضـح أنـه مضمر من يونس يـروي فيه عن غريه، ليكون الظاهـر حكايته عن أحد 
 بل ظاهره أنه فتو ،Aغريهم حيث يكاد يقطع بعدم نقل مثله فتو Aاألئمـة
من يونس نفسه، كام يظهر من الدروس واستظهره يف اجلواهر، وهو غري مستكثر عليه.
وذكر الكليني له واسـتدالل الشـيخ بـه يف التهذيبني ال يكفـي يف اخلروج عن 
ظاهره، الحتامل خطئهام يف فهم كالم يونس، أو ذكرمها له استئناسـاً بفتو يونس بام 

يناسب النص.
فالعمـدة يف املقـام حديـث اجلعفريـات ـ بنـاء عىل مـا ذكرناه يف آخـر حديث 
مباحـث املكاسـب املحرمة عند الـكالم يف حرمة حلق اللحية من اعتبار سـنده ـ عن 
اإلمام الباقرA: «قال: من متضمض وهو صائم فذهب املاء يف بطنه فال قضاء عليه 
إذا كان وضـوؤه واجبـاً، وإذا كان تطوعـاً عليه القضاء»(١). وداللتـه وافية باملطلوب 

(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:١٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
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فاملتعني العمل عليه. ويؤيده مرسـل دعائم اإلسـالم عن اإلمـام الصادقA: «أنه 
سـئل عـن الصائم يتوضأ للصـالة فيتمضمض، فيسـبق املاء إىل حلقه. قـال: إذا كان 

وضوؤه للصالة املكتوبة فال يشء عليه، وإن كان لغري ذلك قىض ذلك اليوم»(١).
هـذا وحيـث كان الدليل هو حديـث اجلعفريـات فاملعيار عىل مـا تضمنه من 
إطـالق كـون الوضـوء واجبـاً وإن مل يكن لصـالة الفريضة، كـام لو نـذر الكون عىل 
الطهـارة. كـام أن الظاهر االكتفاء يف كـون الوضوء واجباً االتيان بـه لصالة الفريضة 
قبل دخول وقتها، لتعارف ذلك يف العصور السـابقة من أجل شـيوع االهتامم بصالة 

اجلامعة. فالحظ.
بقي يف املقام أمور:

األول: أن الظاهـر إحلاق غري املضمضة من وجوه إدخال املاء للفم باملضمضة 
. يف وجوب القضاء،لفهم عدم خصوصيتها عرفاً

الثاين: أن الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كانت املضمضة أو غريها من وجوه 
إدخـال املاء لغرض عقالئي مهم، كقطع الدم، كام يف اجلواهر لقصور النصوص عنه.
ودعو: منافاته للرشطية يف ذيل موثق سـامعة. مدفوعة بعدم ظهور الرشطية 
يف املفهوم، بل يف جمرد االستدراك من احلكم املبني يف الصدر ومنه يظهر عدم وجوب 
القضـاء إذا كانـت املضمضـة للغسـل، كام يظهـر من إطـالق مجاعة عـدم القضاء يف 

املضمضة للطهارة.
نعم حيث تضمنت النصوص وجوب القضاء يف مضمضة الوضوء املستحب 

فمن الصعب جداً البناء عىل عدم وجوبه يف مضمضة الغسل املستحب.
الثالـث: من الظاهر قصور النصوص عن دخـول املاء للجوف من غري طريق 

الفم، كام يف االستنشاق. 

(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:١٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٢.



(مسألة ١٩): الظاهر عموم احلكم املذكور لرمضان وغريه(١).
السابع: سبق املني باملالعبة ونحوها إذا مل يكن قاصداً وال من عادته، 
سواء أكان حيتمل ذلك احتامالً معتداً به أم ال، فإن األحوط وجوباً القضاء، 

كام تقدم. وال كفارة فيه(٢).
ودعـو: عموم صحيح احللبي أو محاد، بناء عىل كونه دليالً يف املقام. ممنوعة، 
لظهـور أن اجلمود عىل مفـاده يقتيض االختصـاص بالوضوء. غاية األمر أن يسـتفاد 
حكم املضمضة منه، إما بحمله عليها، ألهنا السبب املعهود لدخول املاء للجوف دون 
الوضوء نفسه، أو باألولوية لو متت. وكالمها ال جمال له يف االستنشاق بعد عدم كونه 

معرضاً عرفاً لدخول املاء بسببه للجوف كاملضمضة.
ومنـه يظهـر أنه ال جمـال إلحلاقه باملضمضة لفهـم عموم نصوصهـا هلا وإلغاء 
. وعـىل ذلـك ال جمال للبنـاء عىل وجـوب القضاء به، سـواءً كان  خصوصيتهـا عرفـاً

للوضوء، أم للغسل، أم لغريمها من موارد األمر به، أو من دون أمر به.
(١) ألن النصوص وإن كانت خمتصة أو منرصفة إىل صوم شهر رمضان، ألنه 
الصـوم املعهود عند املترشعة وجوب القضاء له، إال أن الظاهر إحلاق غريه به، إللغاء 

. خصوصيته عرفاً
(٢) بـل الظاهـر وجـوب القضاء يف مجيـع موارد قصـد التلذذ بالعمـل. وأما 
الكفـارة فهـي جتب أيضاً إال مع الوثوق بعدم اإلنزال، كام سـبق عند الكالم يف املفطر 

الثامن. فراجع. 
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الفصل الرابع
يف رشائط صحة الصوم

وهي أمور..
اإليامن(١)، 

(١) لإلمجـاع املحقق املدعى يف كالم مجاعـة من األصحاب عىل اعتبار اإليامن 
يف العبادات، وكفى به دليالً يف املقام.

وأما االسـتدالل عليـه بالنصوص الكثرية الدالة عىل عـدم قبول العمل بدون 
الواليـة، أو عـدم نفعـه، أو عـدم األجر عليه(١). فهـو ال خيلو عن إشـكال، ألن عدم 

القبول وعدم النفع واألجر أعم من البطالن وعدم اإلجزاء.
كام أن نفي العمل بدون واليتهمG يف مثل قوهلمG: «الناس سواد وأنتم 
احلاج»(٢)، وقوهلمG: «ال واهللا ما الـحج إال لكم...»(٣)، ظاهر يف نفي قبوله وترتب 

الثواب عليه.
نعـم قد يسـتفاد ذلك مـن بعض النصـوص.. منها: صحيح حممد بن مسـلم: 
«سـمعت أبا جعفرA يقول: كل من دان اهللا عزوجل بعبادة جيهد فيها نفسـه، وال 
إمـام لـه من اهللا، فسـعيه غري مقبول، وهو ضـال متحري، واهللا شـانئ ألعامله»(٤)، فإن 

بغض اهللا تعاىل للعمل ال يناسب عموم أدلة الترشيع له.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٧ ، ٩ ، ١.
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ومنهـا: معتـرب عبداحلميد بـن أيب العالء عن أيب عبـداهللاA يف حديث قال: 
«واهللا لـو أن إبليس سـجد هللا بعد املعصية والتكرب عمر الدنيـا ما نفعه ذلك، وال قبله 
اهللا عزوجل، ما مل يسـجد آلدم كام أمره اهللا عزوجل أن يسـجد له. وكذلك هذه األمة 
العاصيـة املفتونـة بعد نبيهـا7 وبعد تركهم اإلمـام الذي نصبه نبيهـم7 هلم، فلن 
يقبـل اهللا هلـم عمالً ولن يرفع هلم حسـنة، حتى يأتـوا اهللا من حيث أمرهـم، ويتولوا 
اإلمـام الذي أمـر بواليته، ويدخلوا مـن الباب الذي فتحه اهللا ورسـوله هلم»(١)، فإن
تشـبيههA حاهلـم بحال إبليس يناسـب خروج أعامهلـم عن عموم أدلـة الترشيع، 

كخروج سجود إبليس لغري آدم عنه.
ومنهـا: حديث جابر: «سـمعت أبا جعفرA يقـول: إنام يعرف اهللا عزوجل 
ويعبـده مـن عرف اهللا وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن ال يعرف اهللا عزوجل و[ال] 
»(٢)، فإن مقتىض  يعرف اإلمام منا أهل البيت فإنام يعرف ويعبد غري اهللا هكذا واهللا ضالالً
احلكـم عليه بأنه يعبد غري اهللا تعاىل بطالن عبادته وخروجها عن عموم أدلة الترشيع.
وقريـب منه يف ذلك حديـث أيب محزة: «قال يل أبو جعفرA إنام يعبد اهللا من 
، قلـت: جعلت فداك فام  يعـرف اهللا، فأمـا من ال يعـرف اهللا فإنام يعبـده هكذا ضالالً
 Aمعرفـة اهللا؟ قال: تصديق اهللا عزوجل، وتصديق رسـوله8 ومواالة عيل
واالئتامم به وبأئمة اهلدA والرباءة إىل اهللا عزوجل من عدوهم. هكذا يعرف اهللا 

عزوجل»(٣).
ومنها: خرب الكلبي عن أيب عبداهللاA يف حديث: «قال: أما واهللا ما حيج أحد 
هللا غريكـم»(٤)، حيـث ال يبعد كون الالم يف (هللا) للغاية وبيان الداعي، فيدل عىل عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٥.
(٢) الـكايف ج:١ ص:١٨١ بـاب: معرفـة اإلمام والـرد إليه حديث:٤، وذكر ذيله يف وسـائل الشـيعة ج:١ 

باب:٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٦.
(٣) الكايف ج:١ ص:١٨١ باب: معرفة اإلمام والرد إليه حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١٠.



صحة النية املقربة من غري املؤمن.
ومنهـا: خرب احلسـني بن زيد عن اإلمام الصادقA عـن آبائه، قال: «إن اهللا 
: الصالة والزكاة واحلج والصيام وواليتنا  ، ومل يفرتض إال حسـناً مجيالً افرتض مخسـاً
أهل البيت، فعمل الناس بأربع واسـتخفوا باخلامسـة، واهللا ال يستكملوا األربع حتى 
يستكملوها باخلامسة»(١). فإنه كالرصيح يف بطالن العمل وعدم متاميته مع عدم الوالية. 
وربام توجد هذه املضامني أو ما يقرب منها يف نصوص أخر، وال يسـعنا االسـتقصاء.
هذا ويسـتفاد من اإلمجاع والنصـوص املتقدمة بمفادها اللفظـي أو باألولوية 
اعتبار اإلسـالم يف صحة العمل. وأما االسـتدالل عليه بـام دل عىل إحباط الرشك أو 
الكفـر للعمل وعـدم قبوله معه، فيظهر ضعفه مما سـبق، ألن اإلحباط راجع إىل عدم 
قبول العمل وعدم ترتب الثواب عليه، وقد عرفت أنه أعم من بطالنه وعدم إجزائه.
ومثلـه ما ذكره بعض مشـاخيناP من وضوح ذلك بنـاء عىل خمتاره من عدم 
تكليـف الكفـار بالفـروع وخروجهـم عن عمومات أدلـة ترشيعها، حيـث ال أمر يف 

حقهم بالصوم ليمتثل.
إذ فيه: أنه لو تم عدم تكليف الكفار بالفروع وعدم األمر يف حقهم بالعبادات 
فهو ال ينايف صحة العبادات منهم ولو نيابة عن الغري، أو إلحراز مالكه يف حقهم، لو تم.

بقي يشء، وهو إن ما دل عىل بطالن صوم غري املؤمن يقتيض اعتبار اإلسـالم 
واإليامن يف متام النهار، فلو أسـلم الكافر أو اسـتبرص املخالف يف أثناء النهار مل يصح 
منه جتديد نية الصوم، إذا مل يكن قد تناول املفطر، كام يبطل صومه باالرتداد أو اخلروج 
بفتنة عن اإليامن يف أثناء النهار، ولو عاد مل يصح صومه بتجديد النية، كام رصح بذلك 

يف االرتداد مجاعة.
لكن يف املبسـوط أنه لو أسـلم الكافر قبل الزوال وجب عليـه جتديد النية. كام 
حكـي عنـه وعـن املحقق واحليل وحييى بن سـعيد أن املرتـد يف أثناء النهـار يصح منه 

(١) بحار األنوار ج:٢٣ ص:١٠٥ كتاب اإلمامة باب: ٧ حديث:٤.

٢٣١ ..................................................................... رشائط صحة الصوم ـ اإليامن
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والعقل(١)، 
الصوم إذا عاد لإلسالم يف يومه.

ويشكل بأن مقتىض رشطية اإلسالم واإليامن يف صحة العمل اعتبارمها يف متام 
هنـار الصـوم واالجتزاء بتجديد النية حيتـاج إىل دليل. وجمرد ثبوتـه يف بعض املوارد ـ 

كاملسافر إذا قدم قبل الزوال ـ ال يكفي يف عموم االجتزاء به وصحة العمل معه.
أبـا «سـألت  القاسـم:  بـن  العيـص  صحيـح  إطـالق  إىل  األول  يف  مضافـاً 

عبداهللاA عن قوم أسلموا يف شهر رمضان وقد مىض منه أيام، هل عليهم أن يصوموا 
ما مىض منه أو يومهم الذي أسـلموا فيـه؟ فقال: ليس عليهم قضاء، واليومهم الذي 
أسلموا فيه. إال أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»(١). فإن مقتىض إطالق ذيله عدم 

وجوب قضاء اليوم الذي أسلموا فيه حتى إذا كان إسالمهم قبل تناول املفطر.
نعم إذا كان الصوم مما يرشع فيه جتديد النية يف أثناء النهارـ  كصوم القضاء والصوم 
املنـدوب ـ اجتـه إمكان جتديد النية فيه إذا حصل اإلسـالم واإليـامن قبل فوت حملها.

كـام أنه حيث يـأيت يف آخر املسـألة األوىل من الفصل السـابع االجتـزاء بعمل 
املخالف وعدم وجوب القضاء عليهـ  تفضالً من اهللا تعاىلـ  فمن القريب االجتزاء منه 
بصوم بعض اليوم الذي يسـتبرص فيه، ووجوب إكامله عليه، حتى لو كان اسـتبصاره 

بعد الزوال. فالحظ.
(١) باملقـدار الذي تتوقف عليه النية املعتربة يف العبادات. وعدم قادحية النوم 
، للفرق بني  ال تسـتلزم عدم قادحية اجلنون وإن اشـرتكا يف عدم حتقق النية معهام فعالً

. النوم واجلنون ارتكازاً
وأمـا حديـث رفع القلم(٢) فهو إنـام يقتيض رفع املؤاخـذة والتبعة عىل العمل، 
وهـو أعـم من بطـالن العمل، عىل ما ذكرنـاه يف كتاب اخلمس عند الـكالم يف اعتبار 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١١، ١٢، وغريها.



واخللو من احليض والنفاس(١). فال يصح من غري املؤمن وال من املجنون 
وال من احلائض والنفساء.

البلوغ يف وجوبه، ويف كتاب البيع عند الكالم يف معامالت الصبي.
ولـذا يصـح الصوم من النائم والصبـي مع رفع القلم عنهـام. إال أن يدعى أن 
. ويأيت إن  صحتـه منهام لألدلة اخلاصـة، ختصيصاً حلديث رفع القلم. لكنـه بعيد جداً
شـاء اهللا تعاىل يف املسـألة العارشة عند الكالم يف صوم الصبي ما ينفع يف املقام. وكيف 

كان فالعمدة ماسبق من فقد النية.
هذا ويف املبسوط واخلالف الصحة مع نية الصوم قبالً فيه ويف اإلغامء، وزاد يف 
اخلالف احلكم بالصحة مع جتديد النية لو أفاق يف أثناء النهار. بل دعو اإلمجاع عىل 

ذلك. وهو يف غاية اإلشكال يف اجلنون، ملا ذكرنا.
نعـم إذا كان الصـوم مما يكفي فيـه جتديد النيـة يف أثناء النهار اختيـاراً اجته فيه 

التجديد الذي ذكره حتى من املجنون، إلطالق أدلته. 
(١) لإلمجـاع القطعـي والنصوص املسـتفيضة أو املتواترة املسـتفاد منها لزوم 
اخللـو منهـام يف متام النهـار، كصحيح احللبي عـن أيب عبداهللاA: «سـألته عن امرأة 
أصبحـت صائمـة، فلام ارتفع النهـار أو كان العـيش حاضت أتفطر؟ قـال: نعم وإن 
كان وقـت املغـرب فلتفطـر. قـال: وسـألته عـن امـرأة رأت الطهـر يف أول النهار يف 
شـهر رمضـان فتغتسـل [مل تغتسـل] ومل تطعم، فام تصنـع يف ذلك اليـوم؟ قال: تفطر 
ذلـك اليوم، فإنام فطرها مـن الدم»(١)، وصحيح عبدالرمحن بن احلجاج: «سـألت أبا

احلسـنA عن املرأة تلد بعد العرص، أتتم ذلك اليـوم أو تفطر؟ قال: تفطر وتقيض 
ذلك اليوم»(٢)، وغريمها.

نعم يف موثق أيب بصري عن أيب عبداهللاA: «إن عرض للمرأة الطمث يف شهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.

رشائط صحة الصوم ـ اخللو من احليض والنفاس.................................................. ٢٣٣
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فـإذا أسـلم أو اسـتبرص أو عقـل قبل الزوال وجـدد النية مل جيـز(١). وكذا 
إذا طهـرت احلائض والنفسـاء، وإذا حدث الكفـر أو اخلالف أو اجلنون أو 

احليض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
(مسـألة ١): يصح الصوم من النائم إذا سـبقت(٢) منه النية يف الليل 
رمضان قبل الزوال فهي يف سعة أن تأكل وترشب، وإن عرض هلا بعد زوال الشمس 
فلتغتسـل، ولتعتد بصوم ذلك اليوم، ما مل تـأكل وترشب»(١). وظاهره صحة صومها 

لو عرض هلا احليض بعد الزوال.
لكـن ال جمال للخروج به عامسـبق. والسـيام مـع تعليق االعتـداد بالصوم فيه 
عىل ما إذا مل تأكل وترشب حيث قد يظهر يف جواز األكل والرشب هلا. ومرجع ذلك 
إىل ختيريهـا بـني الصوم واإلفطـار، وهو ـ مع عـدم معهوديته يف الصوم ـ ال يناسـب

قولهA يف صدره: «فهي سـعة أن تأكل وترشب»، ألن مقتىض مفهومه أهنا ليسـت 
يف سـعة من األكل والرشب إن عرض هلا بعد الزوال، وهو راجع إىل نحو اضطراب 

يف متنه.
وكيف كان فالبد من طرحه أو محله عىل اسـتحباب اإلمساك هلا تأدباً، ويكون 
ذلـك هـو معنى االعتداد بالصوم. مع وجوب القضـاء عليها، كام تضمنه موثق حممد 
ابن مسـلم: «سـألت أبا جعفرA عن املرأة تر الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند 
الـزوال. قـال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العرص أو بعد الزوال، فلتمض عىل صومها، 

ولتقض ذلك اليوم»(٢).
(١) يظهر احلال فيه ويف ما بعده مما تقدم.

(٢) بال إشكال، حيث ال ريب بمالحظة النصوص والفتاو والسرية يف عدم 
منافاة النوم للصوم.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٤، ٣.



وإن استوعب متام النهار. ويف إحلاق السكران(١) واملغمى عليه به وجه(٢).

(ومنها): عدم اإلصباح جنباً أو عىل حدث احليض والنفاس كام تقدم.
(٣) (ومنها): أن ال يكون مسافراً

(١) يعنـي: إذا كان سـكره بحدّ ال تتحقق معه نيـة الصوم. أما إذا مل يبلغ ذلك 
فال إشكال يف صحة الصوم منه.

(٢) فقـد تقدم من اخلالف اإلمجاع عـىل صحته من املغمى عليه مع حتقق النية 
. وهو  املعتـربة قبـل اإلغامء أو بعده. كام يظهر من غريه أيضاً البنـاء عىل الصحة حينئذٍ
يف غاية اإلشكال بعد ماسبق من أن مقتىض األدلة اعتبار النية يف متام النهار. واخلروج 

عن ذلك يف النوم ال يكفي يف اخلروج عنه يف السكر واإلغامء.
اللهـم إال أن يقـال: عدم مبطلية النوم والغفلـة يف أثناء النهار للصوم ال يرجع 
عرفـاً إىل ختصيـص عموم اعتبار النية يف متام النهار يف الصوم، ليقترص فيه عليهام، وال 
يتعد ملا يشـبههام، اقتصاراً يف اخلروج عن العموم املذكور عىل املتيقن، بل إىل تفسري 
النيـة املعتـربة يف الصوم بـام ال خيل هبا النوم والغفلة. وذلـك حاصل يف كل ما هو من 

سنخهام، ومنه السكر واإلغامء.
ودعو: أنه يظهر من نصوص عدم قضاء املغمى عليه للصوم(١)، املفروغية عن 
منافاة اإلغامء للصوم، والسـيام مع شـمول إطالقها لإلغامء يف بعض اليوم. مدفوعة: 
بأنـه يكفـي يف املفروغية املذكـورة مانعية اإلغامء يف كثري من املـوارد من حصول النية 
بالعـزم عـىل الصوم، وال ينهض إطـالق النصوص املذكورة ببيـان مانعية اإلغامء من 

الصوم حتى مع سبق النية. ومن ثم يشكل البناء عىل بطالن الصوم مع ذلك.
(٣) إمجاعاً يف اجلملة، بل هو من رضوريات املذهب. والنصوص به مستفيضة، 

بل متواترة، بل تزيد عىل التواتر.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:٣ من أبواب قضاء الصلوات.

٢٣٥ ................................................................. رشائط صحة الصوم ـ عدم السفر
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سـفراً يوجب قـرص الصالة (١) مع العلم باحلكـم (٢) يف الصوم الواجب 
إال يف ثالثة مواضع: 

أحدها: الثالثة أيام التي هي بعض العرشة (٣) التي تكون بدل هدي 
التمتع ملن عجز عنه.

منهـا: مـا ورد يف مطلق الصوم مثـل قولهA يف موثق سـامعة: «ال صيام يف 
السـفر قد صام ناس عىل عهد رسـول اهللا7 فسامهم العصاة، فال صيام يف السفر إال 
الثالثة أيام التي قال اهللا عزوجل يف احلج»(١). ويف موثق عامر: «إذا سافر فليفطر، ألنه 

ال حيل له الصوم يف السفر فريضة كان أو غريه، والصوم يف السفر معصية»(٢).
ومنها: ما ورد يف صوم شهر رمضان ويف قضائه، ويف صوم النذر والكفارة(٣). 
ومنـه يظهـر ضعف ما عن املفيـد من إطالق جـواز الصوم الواجب غري صوم شـهر 
رمضان يف السفر. عىل إشكال يف النسبة، ألن كالمه يف املقنعة رصيح يف خالف ذلك.
(١) إلطـالق مادل عىل التـالزم بني اإلفطار والتقصري، ففـي صحيح معاوية 
بن وهب: «إذا قرصت أفطرت، وإذا أفطرت قرصت»(٤)، ويف موثق سـامعة: «وليس 

يفرتق التقصري واإلفطار، فمن قرص فليفطر»(٥).
(٢) عىل ما يأيت يف املسألة الثالثة إن شاء اهللا تعاىل.

(٣) لإلمجـاع املحكـي إن مل يكـن املحصل. كـذا يف اجلواهر. ويشـهد له قوله 
تعاىل: ﴿فإذا أمنتم فمن متتع بالعمرة إىل احلج فام استيرس من اهلدي فمن مل جيد فصيام 
ثالثـة أيام يف احلج وسـبعة إذا رجعتم تلك عرشة كاملـة﴾(٦)، بضميمة املفروغية عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٨.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ ، ٩ ،١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١، ٢.
(٦) سورة البقرة اآلية:١٩٦.



الثـاين: صوم الثامنية عرش يوماً التي هي بـدل البدنة كفارة ملن أفاض 
من عرفات قبل الغروب(١).

عـدم وجـوب نية إقامة عرشة أيـام يف أثناء احلج من أجل الصـوم املذكور. مضافاً إىل 
النصوص، ومنها موثق سامعة املتقدم. ومتام الكالم فيها يف حمله من كتاب احلج.

(١) كام يف الرشايع واملختلف والقواعد والدروس وغريها. لصحيح رضيس 
عن أيب جعفرA: «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس. قال: 
عليـه بدنة ينحرها يوم النحر. فإن مل يقدر صـام ثامنية عرش يوماً بمكة، أو يف الطريق، 

أو يف أهله»(١).
 لكن يظهر عدم مرشوعية ذلك من االقتصار يف االستثناء عىل غريه يف اجلمل 
واالقتصاد والنافع وعن سـالر والرواندي وابني محزة وزهرة. وكذا الشـيخP يف 
املبسـوط والنهاية. نعـم نبه يف كتاب احلج منهام عىل أن من عجـز عن البدنة املذكورة 
يصوم ثامنية عرش يوماً يف الطريق أو عند أهله. وربام كان للجري عىل عبارة الصحيح، 
مـن دون أن يتضـح محله عىل ترخيص الصوم يف السـفر. بل قد يظهـر ذلك أيضاً من 

الصدوق يف املقنع واهلداية والفقيه حيث نبه للصوم بدل هدي التمتع دون ذلك.
بل رصح يف املقنع ـ كام يأيت ـ بعدم جواز الصوم يف السفر إال يف صوم كفارات 
خاصة ليس هذا منها. ومن هنا ال يبعد انعقاد الشهرة عىل عدم مرشوعية الصوم املذكور. 
وأمـا الصحيـح فربام حيملـ  بقرينة ظهور املفروغيـة عن عدم جواز الصوم يف 
السـفرـ  عـىل التنبيه لعدم وجـوب املبادرة للصوم املذكـور كالً أو بعضاً يف احلج، كام 
جتب يف الصوم بدل اهلدي، من دون نظر إىل جواز إيقاعه حال السفر املوجب للقرص، 
فـال ينايف كونه مرشوطاً بتيرس نية اإلقامة املسـقطة حلكم السـفر. والسـيام بمالحظة 
االقتصار يف نصوص كثرية يف االسـتثناء من عدم الصوم يف السـفر عىل صوم الثالثة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٣ من أبواب إحرام احلج والوقوف بعرفة حديث:٣.

موارد صحة الصوم يف السفر...................................................................... ٢٣٧
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أيام بدل اهلدي.
بل يف صحيح رفاعة: «سـألت أبا عبداهللاA عن املتمتع ال جيد اهلدي، قال: 
يصـوم قبل الرتوية ويوم الرتوية ويوم عرفة. قلت: فإنه قدم يوم الرتوية، قال: يصوم 
ثالثـة أيـام بعد الترشيق... قلت: يصوم وهو مسـافر؟ قال: نعـم أليس هو يوم عرفة 
مسـافراً؟! إنـا أهـل بيت نقول ذلك لقـول اهللا عزوجل: [فصيام ثالثـة أيام يف احلج] 
يقول يف ذي احلجة»(١)، لظهوره يف خصوصية الثالثة املذكورة يف االسـتثناء من عدم 
الصوم يف السـفر، تبعاً لنص اهللا تعاىل عليها يف كتابه. ولعل هذا هو املنشـأ إلمهاله يف 

كالم من عرفت.
اللهـم إال أن يقال: التنبيه عىل جواز إيقاعه يف مكة ويف الطريق ظاهر ـ بلحاظ 
معهوديـة إرادة الصـوم يف السـفر من ذلك يف الصـوم بدل اهلـدي ـ يف املفروغية عن 
جـواز إيقـاع الصوم املذكور يف السـفر وإن مل يكن واجباً، كـام يف الصوم بدل اهلدي. 
والسيام مع ندرة حتقق اإلقامة املوجبة للتامم يف سفر احلج وإن كان يف بلوغ ذلك حداً 

يوجب وضوح احلكم إشكال. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
وأشكل من ذلك ما أطلقه يف املقنعة من جواز صوم السفر ملن كان عليه كفارة 
خيـرج عنها بالصيـام. لعدم الدليل عىل اإلطـالق املذكور. ومحله عـىل مورد صحيح 
رضيس ـ لو تم فيه ذلك ـ حيتاج إىل دليل. والسـيام مع قول أيب عبداهللاA يف موثق 
 Hحممد بن مسـلم: «وإن ظاهر وهو مسـافر أفطر حتى يقدم...»(٢). وقول أحدمها

يف صحيحه: «وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم...»(٣).
وأشـكل منه ما يف املقنع قال: «فال تصومن يف السـفر شـيئاً من فرض وال سنة 
وال تطوع إال الصوم الذي ذكرته يف أول الباب، من صوم كفارة صيد املحرم، وصوم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٤٦ من أبواب الذبح حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٤ من أبواب الكفارات حديث:١.



الثالث: صوم النذر(١) املرشوط إيقاعه يف السفر ولو مع احلرض.
كفارة اإلحالل من اإلحرام إن كان به أذ من رأسه، وصوم ثالثة أيام لطلب حاجة 
عنـد قـرب النبي7 ـ وهـو يوم األربعـاء واخلميـس واجلمعة ـ وصـوم االعتكاف يف 
املسـجد احلرام ويف مسـجد رسـول اهللا7 أو يف مسجد الكوفة أو مسـجد املدائن»، 
حيـث أمهل صوم الثالثة أيام بدل اهلدي وصوم كفـارة النفر قبل الغروب من عرفة، 
وذكـر صـوم كفاريت اإلحـرام وصوم االعتكاف مـع عدم ظهور نـص هبام. فالحظ.
، كام يف  (١) كـام هـو املعروف مـن مذهب األصحاب، بـل ال أجد فيه خالفـاً
اجلواهـر. بـل نفـاه يف حمكـي املنتهـى، ويف احلدائق دعـو االتفاق عليـه، وأما ما يف 
الرشايـع والنافـع من نسـبته للمشـهور فليس هو لوجـود املخالف فيـه، بل لضعف 

الرواية به عنده، كام رصح به يف املعترب.
وكيـف كان فيـدل عليـه صحيح عيل بن مهزيـار: «كتب بندار مـوىل إدريس: 
يـا سـيدي نذرت أن أصوم كل يوم سـبت، فإن أنـا مل أصمه ما يلزمنـي من الكفارة؟

فكتبA وقرأته: ال ترتكه إال من علة، وليس عليك صومه يف سفر وال مرض، إال 
أن تكـون نويـت ذلك. وإن كنت أفطرت منه من غـري علة فتصدق بقدر كل يوم عىل 
سـبعة مسـاكني...»(١). وبه خيرج عن إطالق النصوص الكثرية املانعة من صوم النذر 
يف السـفر، كموثق مسـعدة بن صدقة عن أيب عبداهللاA عـن آبائهG: «يف الرجل 
جيعل عىل نفسـه أياماً معدودة مسـامة يف كل شـهر، ثم يسـافر، فتمر به الشهور، إنه ال 

يصوم يف السفر، وال يقضيها إذا شهد»(٢)، وغريه.
وماسـبق مـن املعترب من ضعـف حديث ابن مهزيـار إن كان مـراده به ضعف 
سـنده، فال جمال له بعد اعتبار طريقه إىل ابن مهزيار الذي هو من األعيان. وال يقدح 
فيه جهالة بندار موىل إدريس بعد حكاية ابن مهزيار نفسـه للمكتابة من دون توسـط 

. بندار، إذ لعله اطلع عليها، وأخرب هبا عن حسّ
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١، ١٠.

موارد صحة الصوم يف السفر...................................................................... ٢٣٩
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(مسألة ٢): األقو عدم جواز الصوم املندوب يف السفر(١). 
وإن كان مراده به ضعف مضمونه، كام استظهره يف احلدائق، لظهوره يف جواز 
الصـوم حال املـرض مع نيته يف النذر. فهـو يندفع بأنه لو تم اإلمجـاع عىل عدم جواز 
ذلك، فاخلروج عن الصحيح فيه ال يسـتلزم اخلروج عنه يف السـفر. عىل أنه قد يكون 
اإلمجاع املذكور قرينة عىل محل قولهA: «إال أن تكون نويت ذلك». عىل خصوص 

الصوم يف السفر.
ومثله اإلشـكال فيام تضمنه من أن كفارة حنث النذر إطعام سـبعة مسـاكني. 
والسـيام مع احتامل كونه تصحيف عرشة، كامسـبق عند الكالم يف كفارة حنث النذر. 

. وباجلملة: ال ينبغي التوقف يف العمل باحلديث بعد متاميته داللة وسنداً
هـذا ويف صحيح إبراهيم بن عبداحلميد عن الرضاA : «سـألته عن الرجل 
جيعـل هللا عليـه صوم يوم مسـمى. قال: يصوم أبداً يف السـفر واحلـرض»(١)، ومقتضاه 
مرشوعيـة الصـوم املنذور يف السـفر مطلقـاً وإن مل ينـوه. ولعله لذا أطلق يف املراسـم 
مرشوعية صوم النذر إذا علقه بوقت صادف السفر، وربام حكي عن املفيد واملرتىض. 
لكـن الصحيـح املذكور معـارض بالنصوص الكثـرية املانعة منـه مطلقاً، فإن 
أمكن مجعه معها بحمله عىل خصوص ما نوي فيه السـفر بقرينة صحيح ابن مهزيار ـ 
كام ذكره غري واحد ـ فهو ، وإال تعني طرحه، لشذوذه يف قباهلا. والسيام وأن مضمونه 

أنسب بمذاهب العامة.
(١) كـام عن الصدوقـني وابني الرباج وإدريس ويف املقنعـة ـ بعد احلكم بعدم 
جواز الصوم يف السفر تطوعاً وال فرضاً، واستثناء صوم ثالثة أيام بدل اهلدي، وصوم 
الكفـارة، وصـوم النذر املتقـدم، وصوم الثالثة أيـام للحاجة الذي يـأيتـ  قال: «وقد 
روي حديث يف جواز التطوع يف السـفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك، وأنه 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٧.



ليـس من الرب الصوم يف السـفر، وهي أكثر، وعليها العمل عنـد فقهاء العصابة، فمن 
أخـذ باحلديـث مل يأثـم إذا كان أخذه من جهة االتباع، ومن عمـل عىل أكثر الروايات 
واعتمد عىل املشـهور منها يف اجتناب الصيام يف السـفر عىل كل وجه سو ما عددناه 

كان أوىل باحلق».
وكأن مراده بالروايات املشـهورة املطلقات الناهية عن الصوم يف السفر املتقدم 
بعضها، ومنها حسـن حممـد بن حكيم أو صحيحه: «سـمعت أبا عبداهللاA يقول: 
لـو أن رجـالً مات صائامً يف السـفر ما صليت عليه»(١)، واملرصحـة بالعموم للفريضة 
وغـريه، املتقـدم بعضهـا أيضـاً، واملتضمن أن الصوم يف السـفر معصيـة، وما اختص 
بالتطوع، كصحيح أمحد بن حممد: «سـألت أبا احلسـنA عن الصيام بمكة واملدينة 
ونحـن يف سـفر. قال: أفريضـة؟ فقلت: ال، ولكنه تطـوع كام يتطـوع بالصالة. قال: 

فقال: تقول اليوم وغداً؟ قلت: نعم. فقال: ال تصم»(٢).
وأمـا الروايـات املرخصـة فهـي صحيـح سـليامن اجلعفـري: «سـمعت أبـا
احلسـنA يقول: كان أيب يصوم عرفة يف اليوم احلار يف املوقف، ويأمر بظل مرتفع 
فيرضب له فيغتسـل مما يبلغ منه [من] احلر»(٣). ومرسـل إسـامعيل بن سـهل: «خرج 
أبو عبداهللاA من املدينة يف أيام بقني من شـهر شـعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه 
شـهر رمضان وهو يف السـفر فأفطر، فقيل له: تصوم شـعبان، وتفطر شـهر رمضان، 
فقـال: نعم شـعبان إيل إن شـئت صمت وإن شـئت ال، وشـهر رمضان عـزم من اهللا 
عزوجل عيلَّ اإلفطار»(٤)، وقريب منه مرسل احلسن بن بسام(٥)، ولعله ألجلها حكي 

عن األكثر احلكم بالكراهة. 
وقـد يرجـع إليه ما يف الوسـيلة من أنـه جائز من دون نـدب وال كراهة، ملا هو 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب ما يصح منه الصوم حديث:٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من أبواب ما يصح منه الصوم حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب الصوم املندوب حديث:٣.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من أبواب ما يصح منه الصوم حديث:٤، ٥.

الصوم املندوب يف السفر.......................................................................... ٢٤١
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إال الثالثة أيام للحاجة(١) 
املعروف بينهم من أن الكراهة عندهم بمعنى قلة الثواب. فتأمل.

لكن احلمل عىل الكراهة بمعنى قلة الثواب ال يناسـب النصوص املتضمنة أنه 
معصيـة، وبمعنى االشـتامل عىل حـزازة أهم من مصلحـة االسـتحباب ـ بناء عىل ما 
هـو الظاهـر من إمكان ذلـك يف العباداتـ  ال يناسـب فعلهمA لـه الذي تضمنته 

. النصوص املتقدمة، خصوصاً األول. ومن ثم كان اجلمع املذكور بعيداً جداً
نعـم صحيـح سـليامن حيـث كان وارداً يف واقعة خاصة أمكـن محله عىل كون 
الصوم املذكور منذوراً به السفر باخلصوص، والسيام مع عدم وروده لبيان مرشوعية 

الصوم يف السفر، بل لبيان مرشوعية صوم عرفة وأمهيته.
وأما املرسـالن فضعفهام مانع من رفع اليد هبام عن النصوص األول، والسـيام 
مـع كوهنام أنسـب بمذاهـب العامة. نعـم ال بـأس بالعمل عليهـام برجـاء املطلوبية، 

لنصوص من بلغه ثواب عىل عمل(١). ولعله عليه حيمل ما تقدم من املقنعة.
(١) بـال خـالف أجـده كـام يف اجلواهـر. لصحيـح معاويـة بـن عـامر عن أيب

عبـداهللاA: «قـال: إن كان لـك مقام باملدينة ثالثـة أيام صمت أول يـوم األربعاء، 
وتصـيل ليلـة األربعـاء عنـد اسـطوانة أيب لبابـة... وتصـوم يـوم اخلميـس، ثـم تأيت 
االسطوانة التي ييل مقام النبي7 ومصاله ليلة اجلمعة، فتصيل عندها ليلتك ويومك، 
وتصوم يوم اجلمعة...»(٢)، ونحوه أو عينه مرسـل ابن قولويه(٣). ويف صحيح احللبي

عنـهA : «قـال: إذا دخلـت املسـجد فـإن اسـتطعت أن تقيم ثالثـة أيـام األربعاء 
واخلميـس واجلمعة، فتصيل بني القرب واملنـرب... وتصوم تلك الثالثة األيام»(٤). وهي 
ـ كامتـر ـ خمتصة باأليام املذكورة يف عمل خاص، وال إطالق هلا يناسـب إطالق ما 

يف املتن وغريه. 
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:١٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:١١ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:١، ٥، ٣.



يف املدينة(١).
(مسألة ٣): يصح الصوم من املسافر اجلاهل باحلكم(٢) وإن علم يف 

األثناء بطل(٣)،
نعـم يف حديـث مـرازم: «قال أبو عبـداهللاA: الصيـام باملدينـة والقيام عند 
األسـاطني ليـس بمفروض، ولكن من شـاء فليصـم، فإنه خري لـه...»(١). لكنه وارد 
لبيـان عـدم وجوب الصيام املذكـور بعد الفراغ من مرشوعيته، مـن دون أن يكون له 

إطالق يف ذلك.
اللهم إال أن يكون مراد من أطلق أو بعضهم اإلشـارة إىل ذلك أيضاً من دون 
أن يريدوا اإلطالق، ألهنم بصدد اسـتثناء الصوم املذكور من حرمة الصوم يف السـفر 

من دون أن يكونوا بصدد رشحه.
(١) كـام هـو موضـوع كالم األصحاب. لكن أحلـق يف املقنعة بذلك مشـاهد 
األئمـةA. ومل يتضح وجهه بعد اختصاص النصوص باملدينة املنورة. والسـيام مع 
اشـتامهلا عـىل املقام عند االسـطوانات اخلاصة، حيث ال جمال مع ذلـك لدعو إلغاء 

. خصوصية املدينة عرفاً
(٢) إمجاعاً حمققاً، كام قيل. لغري واحد من النصوص، كصحيح احللبي: «قلت 
أليب عبـداهللاA: رجـل صام يف السـفر، فقـال: إن كان بلغه أن رسـول اهللا7 هنى 
عـن ذلـك فعليه القضاء، وإن مل يكن بلغه فال يشء عليـه ...»(٢)، وصحيح عيص بن 

القاسم عن أيب عبداهللاA: «من صام يف السفر بجهالة مل يقضه»(٣)، وغريمها.
وهي وان اختصت بصوم شـهر رمضان، أو بالصوم الذي يقىض، إال أن إلغاء 

خصوصيته عرفاً قريب جداً، ألن املستفاد منها أن مالك اإلجزاء معذرية اجلهل.
(٣) لقصور النصوص املتقدمة عنه، فريجع فيه للقاعدة القاضية بالبطالن.

(١) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:١١ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٣ ، ٥.

٢٤٣ .............................................................................. صوم املسافر اجلاهل
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وال يصح من النايس(١).
(مسـألة ٤): يصح الصوم من املسـافر الذي حكمه التامم(٢) كناوي 

اإلقامة واملسافر سفر معصية ونحومها.
(مسـألة ٥): ال يصح الصوم من املريض(٣) ـ ومنه األرمد ـ إذا كان 
. وجمرد مشـاركة النسـيان للجهل يف  (١) لقصور النصوص املتقدمة عنه أيضاً

املعذرية ال يكفي يف إحلاقه به ـ كام عن بعضهم ـ بعد خمالفة اإلجزاء للقاعدة.
(٢) ملا تقدم من اختصاص السفر املانع من الصوم بام يوجب قرص الصالة.

(٣) بال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه. كذا يف اجلواهر، وقد يستدل 
عليه بقوله تعاىل: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو عىل سـفر فعدة من أيام أخر﴾(١). لكن 
ملا كان املرض من سـنخ األعذار عرفاً نظري العجز، ولذا كان املنرصف منه ما يرض به 
الصـوم، فاملنـرصف من اآلية بدواً رفـع اإللزام بالصوم مـن دون أن تنايف مرشوعيته 
يف نفسـه، نظري ما ذكرناه يف االبدال االضطرارية. وبذلك خيرج عن قرينة سـياقه مع 

السفر الذي كان عدمه قيداً يف موضوع الصوم، بحيث ال يرشع الصوم معه.
بـل ربـام كانت قرينة السـياق ملزمة بحمل السـفر عىل ما يشـق معـه الصوم، 
ليكـون عـذراً كاملرض. نظري ما قـد يقال يف عدم وجوب الطهارة املائية عىل املسـافر، 

الذي استفيد من آيتي التيمم من محله عىل من ال يتيرس له حتصيل املاء.
نعـم تضمنـت النصوص املسـتفيضة أن سـقوط الصـوم مع املرض والسـفر 
 :Aعزيمـة ال رخصة، كصحيـح ابن أيب عمري عن بعض أصحابنـا عن أيب عبداهللا
«سمعته يقول: قال رسول اهللا7: إن اهللا عزوجل تصدق عىل مرىض أمتي ومسافرهيا 
بالتقصـري واإلفطار. أيرس أحدكم إذا تصدق بصدقـة أن ترد عليه؟!»(٢)، وقريب منه 

(١) سورة البقرة اآلية:١٨٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٤.



معترب اجلعفريات(١).
 قال رسول اهللا7: إن اهللا عزوجل أهد»:Hوموثق السكوين عنه عن أبيه
إيلّ وإىل أمتـي هديـة مل هيدهـا إىل أحد من األمم، كرامة من اهللا لنـا، قالوا: وما ذلك يا 
رسـول اهللا؟ قال: اإلفطار يف السـفر والتقصري يف الصالة. فمـن مل يفعل ذلك فقد ردّ 

عىل اهللا عزوجل هديته»(٢).
ويف موثق سامعة:«سألته ما حدّ املرض الذي جيب عىل صاحبه فيه اإلفطار كام 
جيب عليه يف السفر [من كان مريضاً أو عىل سفر]؟ قال: هو مؤمتن عليه مفوض إليه، 
فـإن وجـد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قـوة فليصمه، كان املرض مـا كان»(٣)، وغريها. 

وقد تقدم بعضها عند الكالم يف مانعية السفر من الصوم.
وهي كام تدل عىل عدم مرشوعية الصوم مع املرض، املالزم لبطالنه، تدل عىل 
. أن ذلك هو املراد باآلية الرشيفة فتصلح لتفسريها، واخلروج عام قد حتمل عليه بدواً
هـذا ويف معتـرب عقبـة بن خالد عـن أيب عبـداهللاA: «عن رجل صام شـهر 
رمضان وهو مريض، قال: يتم صومه واليعيد، جيزيه»(٤). وهو ينايف ماسـبق. وما يف 
التهذيـب مـن محله عىل املرض الذي اليرضه الصوم، خمالف لظاهره من دون شـاهد 
عليه. ومثله اجلمع بينه وبني ما تضمن سقوط الصوم عن املريض عىل الرخصة، فإنه 

. ال يناسب النصوص السابقة جداً
نعـم قـد حيمل عىل مـن صامه جهالً بسـقوط الصوم عـن املريـض، بقرينة ما 
هـو املعـروف عند الطائفـةـ  تبعاً لألدلة املتقدمةـ  من أن سـقوط الصوم عن املسـافر 
واملريض عزيمة ال رخصة. فإن تم ذلك، وإال تعني طرحه ورد علمه لقائلهA، أو 

محله عىل التقية، ملوافقته للمحكي عن العامة.
(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٩.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٢.
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يترضر به(١)، إلجيابه شـدته، أو طول برئه، أو شـدة أمله، كل ذلك باملقدار 
املعتد به(٢). وال فرق بني حصول اليقني بذلك والظن،

هذا وأما االستدالل عىل بطالن الصوم من املريض بتعذر نية القربة منه، حلرمة 
اإلرضار بالنفـس. فهو خمتص بالرضر الالزم الدفـع، دون مطلق الرضر احلاصل مع 

املرض، وبام إذا التفت حني الصوم لذلك. فالحظ.
ثـم إن املتيقـن مـن األدلة وإن كان هـو صوم رمضـان، إال أنـه ال يبعد عموم 
بعضها لغريه. وال أقل من هنوض قاعدة اإلحلاق بذلك، بل الظاهر مفروغيتهم عنه.

(١) ألنه هو املنرصف من اإلطالقات، وخلصوص بعض النصوص، كصحيح 
عيل بن جعفر عن أخيهA : «سألته عن حدّ ما جيب عىل املريض ترك الصوم، قال: 

كل يشء من املرض أرض به الصوم فهو يسعه ترك الصوم»(١).
(٢) كـام يناسـبه ما يف صحيـح ابن أذنية: «كتبت إىل أيب عبداهللاA أسـأله ما 
حد املرض الذي يفطر فيه صاحبه، واملرض الذي يدع صاحبه الصالة من قيام، قال: 
بل اإلنسـان عىل نفسـه بصرية. وقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسـه»(٢)، فإن السؤال ملا مل 
يكن عن طريق معرفة املرض يف مقام اإلثبات، بل عن املرض املسوغ لإلفطار يف مقام 

. الثبوت، فإيكال املكلف فيه إىل نفسه ظاهر يف أن املعيار عىل ما يعتد به عرفاً
وأما ما تقدم يف موثق سامعة من إيكال األمر إىل قوته عىل الصوم وضعفه عنه، 
فـال جمال حلمله عـىل وجود الطاقة للصـوم وعدمها، كيف وال إشـكال يف مرشوعية 
اإلفطـار مـع املرض الـذي يطاق معـه الصوم كالرمد وغـريه. بل البد مـن محله عىل 
التحديـد يف خصـوص املرض الذي من شـأنه إضعاف الطاقة عـن الصوم، ال مطلق 
املـرض املانع مـن مرشوعية الصوم، أو محل الطاقة فيه عـىل الطاقة من حيثية املرض، 
ومرجعه إىل أن املرض الذي يرشع معه اإلفطار هو الذي يرض به الصوم، فيناسب ما 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٩، ٥.



. تقدم يف صحيح ابن جعفر، الذي ينرصف اإلرضار فيه إىل ما يعتد به عرفاً
كام أنه املناسـب لالكتفاء فيه باخلوف ـ عىل ما يأيت ـ ألن اخلوف إنام يكون من 
حمـذور، ال مـن كل يشء. اللهـم إال أن يقال: ال إطالق يقتـيض االكتفاء باخلوف من 
الصوم، بل الدليل عليه خيتص باخلوف من الرمد، والتعدي منه لغري الرمد إنام يقتيض 
عمـوم االكتفـاء باخلـوف يف مقام اإلثبات، ال عمـوم املانعية من الصـوم لكل حمذور 

. يصدق معه اخلوف يف مقام الثبوت. فالعمدة ما ذكرناه أوالً
هـذا ويف موثق عامر عـن أيب عبداهللاA: «يف الرجل جيد يف رأسـه وجعاً من 
صـداع شـديد هل جيـوز له اإلفطار؟ قـال: إذا صدع صداعـاً شـديداً، وإذا حمّ محى 
شديدة، وإذا رمدت عيناه رمداً شديداً، فقد حلّ له اإلفطار»(١). وقد يظهر منه اعتبار 

الشدة يف املرض، لقرب سوق الوصف فيه للمفهوم. 
ـ  خصوصاً يف  اللهـم إال أن يقـال: األمـراض املذكورة يف املوثق متقومة عرفـاً
العصـور السـابقة ـ بأثر ظاهر حمسـوس جمهد، ومع عدم الشـدة يف أثرهـا ال يعتد هبا 
عرفـاً، لعـدم إجهادها، بل قد ال تعدّ مرضاً عرفاً، وذلك ال يسـتلزم اعتبار الشـدة يف 
كل مرض حتى ما كان حمذوراً يف نفسه من دون أن يتقوم باألثر املجهد حني الصوم، 

كمرض القلب والكىل وغريمها. مما قد تظهر آثاره عىل األمد البعيد.
كيف ويف صحيح بكر بن حممد األزدي عنهA: «سـأله أيب وأنا أسـمع عن 
حدّ املرض الذي يرتك اإلنسـان فيه الصوم، قال: إذا مل يسـتطع أن يتسـحر»(٢)، ومن 
الظاهـر أنه عبـارة عن ضعف املعدة بنحـو ال هيضم طعام اإلفطار معه عند السـحر، 
. بل ما تقـدم من إيـكال األمر للمكلـف، وأنه أعلم  وهـو ليـس مرضاً شـديداً عرفـاً

بنفسه، ال يناسب جداً اعتبار شدة املرض. فالحظ.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٦، ٢.
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واالحتامل املوجب لصدق اخلوف(١)،
(١) كام عن األكثر. ويقتضيه صحيح حريز عن أيب عبداهللاA: «قال: الصائم 
إذا خـاف عـىل عينه من الرمد أفطر»(١)، بإلغاء خصوصية مورده. كام قد يناسـبه ما يف 

موثق عامر من جواز التبلغ باملاء ملن يصيبه العطش حتى خياف عىل نفسه(٢).
بـل اهتامم الشـارع والعقالء بتجنـب الرضر يقتيض عرفـاً االحتياط بدفعه مع 
اخلـوف، حيث يكثر اجلهل برتتبه قبل التعرض ملا قد يسـببه، فلو مل يكف اخلوف لزم 
الوقوع فيه كثرياً، وهو ال يناسـب االهتامم بدفعه بحيث تسـقط ألجله الفريضة، ولذا 

اكتفى باخلوف يف كثري من املوارد.
هذا وحيث كان املستفاد من أدلة ترشيع اإلفطار مع املرض خصوصاً صحيح 
عـيل بن جعفر املتقـدم أن موضوع اإلفطار وهـو املرض الذي يرض بـه الصوم. فيقع 

الكالم يف مقتىض اجلمع بينه وبني ما تضمن االكتفاء باخلوف. 
واملحتمل بدواً يف ذلك وجوه.. 

األول: أن يكـون اخلـوف قيـداً يف الرضر الـذي هو موضوع سـقوط الصوم. 
فاملسقط للصوم واقعاً هو الرضر املخوف، دون غريه. وهو الذي يظهر من اجلواهر.

ويشكل بأن اخلوف ملا مل يكن يف نفسه طريقاً لألمر املخوف وحمرز له عرفاً، ومل 
يدل من اخلارج دليل عىل طريقيته له رشعاً، فام دل عىل مرشوعية اإلفطار خلوف الرضر 
إن محل عىل بيان طريقيته وإحرازه للرضر رشعاً فال جمال الستفادة كونه قيداً يف موضوع 
. مرشوعيـة اإلفطار واقعاً، بحيـث ال يكفي الرضر غري املخـوف يف مرشوعيته واقعاً
وإن محـل عـىل بيان كونه قيداً يف موضـوع مرشوعية اإلفطـار واقعاً، لزم عدم 
جـواز اإلفطـار مع خوف الرضر، لعـدم إحراز الرضر الذي هو جـزء املوضوع. وال 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.



جمال الستفادة األمرين معاً من الدليل املذكور، لتباينهام من دون أن يكون بينهام جامع 
عريف، يكون هو املراد من ذلك الدليل.

مضافـاً إىل أن الزم ذلـك وجـوب الكفـارة عـىل من يـرضه الصـوم إذا أفطر 
وهـو جاهـل بالرضر غـري خائف منه. وكذا القضاء حتى لو اسـتمر به طوال السـنة. 

. وهو بعيد جداً
الثاين: أن يكون اخلوف طريقاً ظاهرياً إلحراز الرضر ومرشوعية اإلفطار، مع 
كـون املوضـوع الواقعي لـه هو الرضر الواقعـي ال غري، فمع خـوف الرضر من دون 
رضر واقعـي يرشع اإلفطـار ظاهراً ال واقعاً، واألمر بالعكس مع وجود الرضر واقعاً 

. من دون أن يكون خموفاً
ويشـكل بـأن اجلمـع املذكور ليـس عرفيـاً، فإن اخلـوف ليس كالظـن واخلرب 
ونحومها مما يبتني عىل نحو من الكشـف عن األمر املخوف، لينرصف الدليل املذكور 

إىل بيان طريقيته له وحجيته عليه رشعاً تأسيساً، أو إمضاء ملا عليه العرف.
الثالث: أن يكون املوضوع احلقيقي األويل هو الرضر الواقعي، ويكون ترشيع 
اإلفطـار مع اخلـوف ملجرد االحتياط يف دفع الرضر، فهو من سـنخ العنـوان الثانوي 
الرافـع لوجوب الصوم عىل تقدير عدم الرضر واقعاً بمالك االحتياط. ومرجع ذلك 
إىل أن موضـوع مرشوعيـة اإلفطـار يف الواقـع هـو كل مـن الـرضر الواقعي وخوف 
الـرضر، إال أن األول هـو املوضـوع باألصل، والثـاين هو املوضوع بالتبـع حتفظاً من 

الرضر الواقعي واحتياطاً يف دفعه.
ودعـو: أنه يكفي يف االحتياط رفع اخلـوف للتكليف بالصوم ظاهراً بمالك 
دفـع الرضر املحتمل، مع كون رفعه واقعاً تابعـاً للرضر الواقعي ال غري. مدفوعة بأن 
الزم ذلـك وجـوب القضاء مع اسـتمرار اخلوف طول السـنة، ملاسـبق من عدم كون 
اخلـوف حمـرزاً ارتكازاً لألمـر املخوف، فال حمرز للـرضر ليحرز به سـقوط التكليف 
بالصـوم. والرتخيص ظاهراً يف تـرك الصوم عند احتامل الـرضر بمالك االحتياط ال 
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وكـذا ال يصـح من الصحيح إذا خـاف حدوث املـرض(١)، فضالً عام إذا 
علم ذلك، أما املريض الذي ال يترضر من الصوم فيجب عليه ويصح منه.

 ،(٢) (مسألة ٦): ال يكفي الضعف يف جواز اإلفطار ولو كان مفرطاً
ينايف وجوب القضاء اعتامداً عىل أصالة عدم الرضر املحرزة لوجوبه. وحيث ال جيب 
القضـاء حينئـذٍ قطعاً فالبد مـن كون رفع وجـوب الصوم مع اخلـوف واقعياً بمالك 

االحتياط، ال ظاهرياً باملالك املذكور. فالحظ.
وهذا الوجه قريب جداً، وقد تقدم منا نظريه يف املسألة احلادية عرشة من مباحث 
التيمم من كتاب الطهارة. ويأيت يف املسـألة السـابعة إن شاء اهللا تعاىل ما يتعلق باملقام.

(١) فإنـه وإن خـرج عن مفاد أكثر األدلة لو بني عىل اجلمود عىل مواردها، إال 
أن املناسـبات االرتكازيـة تقيض بحملها عىل ما يعمه، لفهـم عدم خصوصيتها عرفاً، 
بلحـاظ أن اهتامم الشـارع بتجنـب رضر املرض كـام يقتيض مرشوعيـة اإلفطار حال 

املرض، جتنباً لزيادته، يقتيض مرشوعيته حال عدم املرض، جتنباً حلدوثه.
مضافاً إىل صحيح حريز املتقدم، لظهوره يف أن املسوغ لإلفطار هو اخلوف من 
حصول الرمد بسـبب الصوم، ال من إرضاره بالعني مـع فرض حصوله قبل الصوم. 
عىل أن حدوث املرض بسـبب الصوم كثرياً ما يرجع إىل نقص يف البدن، ال يظهر أثره 

إال بالصوم ونحوه، وهو نحو من املرض اخلفي الذي ال يدركه إال أهل املعرفة.
(٢) إلطـالق أدلـة وجوب الصـوم ومرشوعيتـه بعد عدم صـدق املرض به. 
والسيام مع كثرة حصوله من الصوم، خصوصاً ملن صادف أن مل يتسحر، كام كان هو 
الغالـب يف أول ترشيع الصوم حـني كان النوم ليالً موجبـاً لتحريم الطعام والرشاب 
عىل الصائم، عىل ما تضمنته النصوص الواردة يف تفسـري قوله تعاىل: ﴿أحل لكم ليلة 
الصيـام الرفـث إىل نسـائكم...﴾(١). بل تضمنت هذه النصـوص أن بعض الصحابة 
(١) سـورة البقـرة اآليـة:١٨٧. راجـع النصوص املذكورة يف وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٤٣ مـن أبواب ما 

يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.



إال أن يكون حرجاً، فيجوز اإلفطار(١)،
كان يغشى عليه من اجلوع نتيجة لذلك، ومع ذلك مل يأمره النبي7 باإلفطار.

وأمـا قولهA يف موثق سـامعة املتقدم: «فإن وجد ضعفـاً فليفطر، وإن وجد 
قـوة فليصمـه...». فهـو وارد لتحديد املرض، ال لتحديد مسـوغ اإلفطار وإن مل يكن 
مـرض يف البـني، لينفع فيام نحـن فيه. ولو فـرض عمومه تعني اخلروج عنه بامسـبق، 

ومحله عىل ما ذكرنا من حتديد املرض.
ومثله صحيح حممد بن مسـلم: «قلت أليب عبداهللاA: ما حدّ املرض إذا نقه 
يف الصيام؟ فقال: ذلك إليه، هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم»(١)، حيث البد من محله 
عـىل القـوة من حيثية املرض، بمعنى أن ال خيشـى من الصـوم أن يمرض. ولو فرض 

تعذر احلمل املذكور تعني قرصه عىل مورده، وهو الناقه من املرض. فالحظ.
هـذا إذا كان الضعف مؤقتاً، أما إذا كان مسـتحكامً ال يزول بعد ميض الصوم، 
فالظاهـر أنه نحو مـن املرض أو ملحق به عرفاً، ألنه نقـص يف البدن كاملرض، بل قد 

يكون أهم.
(١) لقاعـدة نفـي احلرج. وأمـا قوله تعاىل: ﴿وعىل الذيـن يطيقونه فدية طعام 
مسـكني﴾(٢). فهو مفرس يف النصوص بالشـيخ والشـيخة وذي العطاش(٣)، فال جمال 

لالستدالل به يف غريهم ممن يكون الصوم حرجاً عليه. فالعمدة القاعدة املذكورة.
اللهـم إال أن يقـال: البد من اخلروج عـن عموم القاعـدة يف الضعف املوقت 
الناشـئ من الصوم للنصوص املشـار إليها آنفاً، الواردة يف تفسـري قوله تعاىل: [أحل 
لكـم ليلـة الصيام الرفـث إىل نسـائكم]. فإن حتمل اجلـوع الذي يصـل بصاحبه ألن 
يغشى عليه حرجي عادة، ومع ذلك مل يرخص له النبي7 باإلفطار. ومن ثم يشكل 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٣.
(٢) سورة البقرة اآلية: ١٨٤.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢٥١ ......................................................................... الضعف ال يسوغ اإلفطار
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وكـذا إذا أد الضعـف إىل العجـز عـن العمـل الـالزم للمعـاش مع عدم 
التمكـن مـن غـريه(١)، فإنـه جيـوز اإلفطـار. واألحـوط فيهـام االقتصار 
الزائـد، عـن  واإلمسـاك  الـرضورة(٢)  مقـدار  عـىل  والـرشب  األكل  يف 

االكتفاء باحلرج من هذه اجلهة.
وأشـكل مـن ذلك مـا إذا كان الضعـف بالوجـه املتعارف،  إال أن الشـخص 
بسـبب ترفه يصعب عليه حتمله ويضيق به بحيث يصري حرجياً يف حقه، ألن الغرض 
مـن التكليف بالصوم هو ترويـض النفس عىل حتمل اجلهد، فيكـون عموم التكليف 

بالصوم هو املخصص للقاعدة، بال حاجة للنصوص املذكورة. فالحظ.
(١) بحيـث ال يمكـن هتيئـة املعاش بدونـه ـ ولو باالسـتدانة أو االسـتيهاب 
، فيسـقط وجوبه  أو نحومهـا بوجـه غـري حرجيـ  حيث يكون الصـوم حرجياً حينئذٍ

بمقتىض القاعدة املذكورة، بعد عدم املخرج عنها يف ذلك.
(٢) كأنـه الحتامل إحلاقه بالصائم الذي يغلبه العطش، حيث تقدم يف املسـألة 
اخلامسة والعرشين من الفصل الثاين لزوم اقتصاره عىل رشب املاء بمقدار الرضورة، 
خصوصاً بناء عىل ما سبق منهP من فساد صومه ولزوم القضاء عليه، حيث يكون 
الوجـه يف اقتصاره عىل الرضورة حرمة شـهر رمضان، ويبعـد خصوصية العطش يف 

. ذلك جداً
لكن تقدم منا تقريب عدم فساد صومه بذلك، وعدم وجوب القضاء عليه اكتفاء 
من الشارع األقدس بامليسور، وحيث كان ذلك خمالفاً للقاعدة تعني االقتصار عىل مورده، 
والبناء عىل سـقوط وجوب الصوم يف املقام ـ لقاعدة نفي احلرج ـ ووجوب القضاء.
وحينئذٍ ال وجه القتصاره عىل مقدار الرضورة، لعدم البناء عىل ذلك يف سـائر 
موارد سقوط وجوب الصوم، وإنام ثبت ذلك يف موارد عدم سقوطه لو حتقق اإلفطار 

. جهالً أو عمداً



ثـم القضـاء(١). وإذا كان العامـل ال يتمكـن من االسـتمرار عـىل الصوم 
لغلبـة العطـش ونحوه تعني عليـه االقتصار عىل ما تندفع بـه الرضورة(٢) 

واالستمرار عىل اإلمساك عىل األحوط والقضاء بعد ذلك.
(مسـألة ٧): إذا صام العتقاد عـدم الرضر، فبان اخلالف، صح(٣)، 
نعـم لوكان الالزم خصوص العطش بمقدار خيشـى منه عـىل النفس دخل يف 

املسألة املذكورة التي عرفت صحة الصوم وعدم وجوب القضاء فيها.
(١) الظاهـر أن األمـر بالقضـاء ليس تتمة لالحتياط السـابق، بـل هو واجب 
بنحـو الفتو، ألنـه املتعني يف فرض اإلفطـار احلاصل يف املقام بعد ماسـبق من عدم 

الدليل عىل اكتفاء الشارع فيه بالصوم الناقص امليسور.
(٢) عرفت الفرق بني العطش الذي خيشى منه عىل النفس وغريه، وأن الالزم 

االقتصار عىل مقدار الرضورة يف األول من دون قضاء، ويف الثاين العكس.
(٣) إمـا ألن موضـوع اإلفطـار مقيد باخلـوف غري احلاصل يف املقـام، فيجب 
الصـوم واقعـاً، وال يـرشع اإلفطـار، كام يظهـر من اجلواهر، عـىل ما تقدم يف املسـألة 
اخلامسة. وإما ألن موضوعه وإن كان هو مطلق الرضر الواقعي إال أن ترشيع اإلفطار 
معـه ليس الرتفاع موضـوع الصوم وفقده املالك مع الرضر، بـل ملجرد مزامحة حفظ 
النفـس لوجوب الصوم، ورفعه له مع بقـاء مالكه، فيصح الصوم لواجديته للمالك، 

.Pكام قربه سيدنا املصنف
لكـن يظهر ضعف األول مما تقدم يف املسـألة اخلامسـة مـن أن ترشيع اإلفطار 
مـع خـوف الرضر ليـس لكون اخلـوف قيداً يف الـرضر الذي هو موضـوع مرشوعية 
اإلفطـار. بـل ملجـرد االحتياط للـرضر مع كـون املوضوع هـو الـرضر الواقعي عىل 
إطالقـه موضوعـاً ملرشوعيـة اإلفطار، فمـع تبني وجوده ينكشـف مرشوعيتـه واقعاً 

وعدم وجوب الصوم.

من صام معتقدا عدم الرضر....................................................................... ٢٥٣
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وإذا صام باعتقاد الرضر أو خوفه بطل، وإن بان اخلالف(١).
وأمـا الثاين فهـو وإن كان مقتىض الظهور األويل لدليـل مرشوعية اإلفطار مع 
املرض كسـائر أدلة الرفـع االمتناين، بمالك حتقق العذر،من حـرج ورضر ونحومها، 
إال أنه تقدم ظهور مجلة من نصوص املقام يف أن سـقوط الصوم عزيمة، كسـقوطه مع 
السفر، فيكون عدم املرض قيداً يف املوضوع، وال موضوع له معه، ليحرز مالكه. ومن 

ثم كان عدم اإلجزاء أنسب بالقواعد.
نعم حيث كان إرضار الصوم بالبدن جهالً به ـ بحيث ال يظهر إال بعد الصوم 
ـ ممـا يكثـر االبتالء به، فلـو كان البناء عىل بطـالن الصوم حينئذٍ لوقـع اهلرج واملرج، 
وكثر السـؤال عن ذلك، وعن فروعه، وحيث ال أثر لذلك يف النصوص كشـف عن 

إجزاء الصوم املذكور.
هذا مضافاً إىل ما قد يقال من أن ظاهر مجلة من النصوص ـ ومنها مرسـل ابن 
أيب عمـري املتقـدم ـ أن ترشيع اإلفطـار مع املرض ليس لعدم حتقق مـالك الصوم فيه، 
بـل هو تفضل منه تعاىل هدية هلذه األمة أو صدقـة عليها، وأن عدم مرشوعية الصوم 
حينئـذٍ لكونـه رداً هلديته تعـاىل وصدقته، وذلك يناسـب اختصاص عـدم مرشوعية 
الصـوم بصورة العلـم باملرض، وقصـوره عن صورة اجلهـل به، لعدم ابتنـاء الصوم 

حينئذٍ عىل ردّ هديته تعاىل وصدقته. 
لكـن مقتـىض ذلك صحـة الصـوم يف كل مورد ال يبتنـي عىل الـرد عليه تعاىل 
للجهـل باملوضوع أو احلكم أو نسـياهنام. بـل مقتىض ذلك صحة الصـوم واالمتام يف 
السـفر إذا كان كذلـك، لتضمن النصوص لذلـك فيهام أيضاً، ومنها موثق السـكوين 
املتقـدم. وهو وإن دلت عليه النصوص وأفتـى به األصحاب يف بعض املوارد، إال أن 

البناء عليه عموماً ال خيلو عن إشكال. والبد من التأمل والنظر.
(١) أما مع وجود الرضر واقعاً، فلخروجه عن موضوع األمر بالصوم بعد ما 
سبق من أن سقوط الصوم عن املريض ليس رخصة، بل عزيمة. ويؤيده حديث الزهري 



(مسـألة ٨): قـول الطبيـب إذا كان يوجـب الظن بالـرضر أو خوفه 
وجب ألجله اإلفطار، وإال فال جيوز(١).

عن اإلمام زين العابدينA قال: «فإن صام يف السفر أو يف حال املرض فعليه القضاء، 
فإن اهللا عزوجل يقول: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو عىل سفر فعدة من أيام أخر﴾»(١).

نعم لو فرض غفلته عن عدم مرشوعية الصوم حينئذٍ فقد يتجه اإلجزاء لو تم 
ما سـبق من أن مقتىض تعليل عدم مرشوعية الصوم مع السـفر واملرض بأنه ردّ هلدية 
اهللا تعـاىل وصدقتـه عىل األمة اإلجـزاء إذا مل يبتن الصوم عىل الـردّ املذكور. فالحظه، 

وقد سبق يف املسألة اخلامسة احتامل محل حديث عقبة بن خالد عليه. فراجع.
وأمـا مع عـدم الرضر واقعاً فينحرص الوجه يف البطـالن بأنه مع اعتقاد الرضر 
ير املكلف عدم مرشوعية الصوم فيكون إتيانه به بقصد التقرب واملرشوعية ترشيعاً 

حمرماً فيمتنع التقرب به ويبطل.
مضافـاً إىل أنه حيث كان إيقـاع النفس يف الرضر حمرماً فيمتنع التقرب من غري 
. ومنه يظهر الوجـه يف البطالن مع خوف الرضر، ملنجزية اخلوف  جهـة الترشيع أيضاً
للـرضر، والحتـامل حرمة إيقـاع النفس فيـه، فيمتنع التقـرب بالصوم حتـى احتامالً 

وبرجاء املطلوبية.
نعـم خيتص الترشيع بام إذا التفت املكلف لعـدم مرشوعية الصوم مع الرضر. 
 كـام خيتـص حرمة إيقاع النفس بالـرضر بالرضر البالغ مرتبة اهللكـة أو تعطيل إحد
القو التي أنعم اهللا هبا عىل اإلنسان كالبرص، عىل إشكال يف الثاين. وال يعمّ كل رضر 
مسـوغ لإلفطار. ومن ثم يشـكل إطـالق ما يف املتن، بل يتعني صحـة الصوم لو تأتى 

للمكلف قصد التقرب به. فالحظ.
(١) قد يشكل بأنه سبق أن موضوع اإلفطار هو مطلق الرضر الواقعي الناشئ 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.

قول الطبيب إذا أوجب اخلوف.................................................................... ٢٥٥
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وإذا قال الطبيب ال رضر يف الصوم وكان املكلف خائفاً وجب اإلفطار(١).
(مسـألة ٩): إذا برئ املريض قبل الزوال ومل يتناول املفطر جدد النية 

وصح صومه(٢)، 
مـن املـرض، دون املقيد باخلوف، فمن القريب البناء عىل حجية قول الطبيب العارف 
فيه بمالك حجية قول أهل اخلربة وإن مل حيصل منه اخلوف. إال أن يسقط عن احلجية 
بالتهمـة. وكذا مع العلـم أو االطمئنان بخطئه، لقصور دليـل حجية قول أهل اخلربة 

عن ذلك.
وأمـا ما دل عىل إيكال األمر للمكلف، وأن اإلنسـان عىل نفسـه بصرية(١)، مما 
تقـدم بعضـه، فالظاهـر ورود أكثره لبيان احلـدّ الواقعي للمرض املسـقط للصوم، ال 

لبيان الضابط يف إحراز املرض املذكور، فهو ناظر ملقام الثبوت ال اإلثبات.
وأمـا ما كان وارداً يف مقـام اإلثبات فهو ال ينهض بالردع عن حجية قول أهل 
اخلربة لعدم ظهوره يف حرص األمر بتشـخيص املكلف نفسه للمرض، بل البصرية كام 

تكون بتشخيصه هو له تكون باعتامده عىل قيام احلجة عليه، ومنه قول أهل اخلربة.
(١) إلطـالق دليل العمـل عىل اخلوف. إال أن يكون اخلوف حينئذٍ من سـنخ 

الوسواس أو اهللع، لعدم املنشأ له عرفاً، فيشكل شمول أدلة اخلوف له. فالحظ.
(٢) كام يف املبسـوط والنهاية والرشايع والتذكرة وغريها. بل قيل إنه املشهور، 
وعـن املفاتيـح نفـي اخلالف فيـه. ونسـبه يف التذكـرة لعلامئنـا، ويف املـدارك أنه قول

علامئنا أمجع. 
واستدل عليه يف املدارك بفحو ما دل عىل ثبوت ذلك يف املسافر، فإن املريض 
أعـذر منـه. وهو كام تـر ألن أعذريـة املريض ـ لو متـت ـ إنام تقتـيض أولويته بعدم 
العقاب، ال صحة الصوم منه، ووجوب االسـتمرار عليه إذا ارتفع املانع قبل الزوال. 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.



إذا مل يكن عاصياً بإمساكه(١).
ولعله لذا حكي عن ابني زهرة ومحزة استحباب اإلمساك أو الصوم.

وال خيفى أن حمل الكالم إن كان فيمن انكشف عدم إرضار الصوم له من أول 
األمر، لتحقق الربء مع سبق اإلمساك ـ كام هو ظاهر فرض الكالم ـ فال ينبغي قياسه 
باملسافر، النكشاف وجوب الصوم عليه من األول، بل بمن مل ينو الصوم لتخيل عدم 
دخول شـهر رمضان ثم انكشـف دخوله، حيث يشـاركه يف التكليف بالصوم واقعاً، 
ويف تأخـري النيـة عن الفجر، فيبتني عىل عموم دليل االجتـزاء فيه بالنية قبل الزوال له 
وعدمـه. والظاهر عدم العموم فيه، كام يظهر مما تقدم يف املسـألة التاسـعة من الفصل 

األول يف نية الصوم.
وإن كان يف غريه ممن كان الصوم مرضاً به، ثم ارتفع إرضاره، إما لبلوغ الرضر 
حـداً ال يقبل الزيـادة ـ كام لو كان مرضاً بعينه فعميت قبـل الزوال ـ أو الرتفاع رضر 
الصوم واملرض بدعاء وشفاعة ونحومها، كان نظري املسافر، وأشكل االكتفاء بتجديد 
النية، لعدم الدليل عىل ترشيع الصوم الناقص يف حقه، وثبوته يف املسـافر غري كافٍ يف 

اإلحلاق.
نعم لو فرض نيته للصوم من أول النهار جهالً بالرضر، ثم انكشف الرضر بعد 
انتهاء أمده قبل الزوال دخل يف املسألة السابعة التي سبق تقريب اإلجزاء فيها. فالحظ.
(١) كـام لـو كان أقدم عىل اإلمسـاك وهـو يعتقد أنه مـرض رضراً حيرم الوقوع 
فيـه، حيـث يقرص دليـل اإلجتزاء بتجديـد النية ـ لو تـم ـ عن صورة سـبق العصيان 

باإلمساك.
لكن ذلك إنام يتم فيام إذا انكشف عدم إرضار الصوم من أول األمر، ألن مبنى 
صحة الصوم منه ـ كام سبق ـ إحلاقه بمن أخر النية جهالً بثبوت الصوم يف حقه، وهو 
لو تم فدليل الصحة فيه يقرص عمن كان عاصياً يف إمساكه، كام لو صام يوم الشك بنية 
شـهر رمضان، ثم تبني قبل الزوال أنه من شـهر رمضان، حيث ال دليل عىل االكتفاء 

٢٥٧ ....................................................................... إذا برئ املريض قبل الزوال
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(مسألة ١٠): يصح الصوم من الصبي(١) كغريه من العبادات.
بتجديد النية منه واالجتزاء بالصوم.

وأمـا فيـام إذا مل ينكشـف ذلك، بل كان الصـوم مرضاً مـن أول األمر، فال يتم 
فيه ذلك، ألن مبنى صحة الصوم منه ـ كام سـبق ـ إحلاقه باملسـافر، ولو تم ذلك فمن 
الظاهر أن املسافر إذا نو الصوم عصياناً حال سفره، ثم دخل بلده قبل الزوال أجزأه 

جتديد النية، وال يمنع منه عصيانه السابق. فالحظ.
 (١) كـام يف املبسـوط والرشايـع والتذكـرة والدروس واللمعـة، وعن مجاعة. 

ويقتضيه أمور..
األول: إطـالق أدلـة الترشيـع يف الصـوم ويف غـريه مـن العبـادات وغريهـا. 
وحديـث رفـع القلم(١)، إنام يقتيض رفـع املؤاخذة والتبعة عىل تـرك الصوم، من دون 
أن ينـايف صحتـه ومرشوعيته، كام أرشنا إىل ذلك يف أوائـل هذا الفصل عند الكالم يف 

اعتبار العقل يف صحة الصوم.
الثـاين: النصـوص الكثرية الـواردة يف صالة الصبي وصومـه، كصحيح حممد 
ابن مسـلم عـن أحدمهاH: «يف الصبي متـى يصيل؟ قال: إذا عقـل الصالة. قلت: 
متـى يعقـل الصـالة وجتـب عليه؟ قـال: لسـت سـنني»(٢)، وموثق سـامعة: «سـألته 
عـن الصبـي متى يصوم؟ قـال: إذا قو عـىل الصيـام»(٣)، وموثق السـكوين عن أيب

عبداهللاA: «قال: إذا أطاق الغالم صوم ثالثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر 
رمضـان»(٤). فإن مقتىض اجلمع بينها وبني ما تضمن اعتبار البلوغ يف وجوب الصوم 
محلها عىل االسـتحباب. كام يتعني محل االختالف بينها عىل اختالف مراتب الفضل.

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١١،١٢، وغريها.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٥.



الثالث: ما تضمن أمر األهل بأن يأمروا صبياهنم بالصالة والصيام، كقول أمري 
املؤمننيA يف حديث األربعامئة: «علموا صبيانكم الصالة، وخذوهم هبا إذا بلغوا 
ثامين سـنني»(١)، وصحيح احللبي عن أيب عبداهللا عن أبيهH: «قال: إنا نأمر صبياننا 
بالصالة إذا كانوا بني مخس سنني، فمروا صبيانكم بالصالة إذا كانوا بني سبع سنني. 
ونحـن نأمـر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سـبع سـنني بام أطاقوا من صيـام اليوم... 
فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسـع سـنني بالصوم ما اسـتطاعوا من صيام اليوم، فإذا 

غلبهم العطش أفطروا»(٢)، وغريمها.
واألمـر باألمر يف مثل ذلـك وإن مل يكن أمراً من اآلمـر األول للمأمور الثاين، 
عىل ما أوضحناه يف األصول، إال أنه يمكن استفادة مرشوعية العبادة يف حق الصبيان 
مـن األوامر املذكورة من جهة ظهور نسـبة العبادة هلـم يف أهنم يؤمرون هبا عىل ما هي 
عليه بحقائقها املعهودة، املستلزم للقدرة عليها كذلك، ال أن املأمور به صورها ملحض 
التمريـن، وذلك مسـتلزم ملرشوعيتها وثبـوت األمر هبا يف حقهم، لتعـذر التقرب هبا 

بدون ذلك. غايته أن صوم بعض النهار متريني ال غري، ألنه غري الصوم املعهود.
ومـن مجيع ما سـبق يظهـر ضعف ما يف املختلـف واملسـالك والروضة من أن 
صوم الصبي متريني، من دون أن يكون مأموراً به رشعاً يف حقه، الختصاص خطاب 

الرشع باملكلفني.
نعـم حكم يف األخريين بصحة نيته وصومه وإن مل يكن مرشوعاً، ألن الصحة 
حكـم وضعـي ال يتوقف عـىل التكليـف. لكن حيث كانـت نية الصـوم عندهم هي 
القصـد إليه عـىل وجه التقـرب، وكان التقرب بالعمل فرع مرشوعيتـه وثبوت األمر 
بـه، فاملتعـني عدم صحـة النية من الصبي مـع فرض عدم ثبوت األمـر يف حقه وعدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:٨.
(٢) الكايف ج:٣ ص:٤٠٩ باب: صالة الصبيان ومتى يؤخذون هبا. وذكره يف وسـائل الشـيعة فذكر صدره 
يف ج:٣ بـاب:٣ من أبواب أعداد الفرائـض ونوافلها حديث:٥، وذيله يف ج:٧ باب:٢٩ من أبواب من 

يصح منه الصوم حديث:٣.

صوم الصبي...................................................................................... ٢٥٩
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(مسألة ١١): ال جيوز التطوع بالصوم ملن عليه قضاء شهر رمضان(١)،
. مرشوعية العمل منه، المتناع التقرب منه حينئذٍ

نعـم قـد يتجه صحـة نفس الصـوم منـه وإن كان فاقـداً للنية، بلحـاظ متاميته 
ومطابقته ملا أمر الشـارع األقدس بتمرينه عليه، ال بلحاظ مطابقته ملا أمره الشـارع به. 

لكنه صوم خاص غري الصوم املعهود. فالحظ.
بقي يشء. وهو أنه قد أطال يف اجلواهر الكالم يف أن الصبي هل ينوي بصومه 
الوجـوب، بلحاظ أن الغرض من فعله مترينـه عىل الفعل الواجب، أو الندب بلحاظ 

 .عدم وجوب الفعل عليه، أو التخيري بني الوجهني، كام حكاه عن البيان والذكر
وال ينبغـي التأمـل يف أنـه بناء عىل رشعيـة عباداته فاملتعني منه نيـة الندب، كام 
تقتضيـه األدلـة املتقدمة بعـد املفروغية عن عـدم وجوهبا عليه. وجمـرد كون الغرض 
مترينـه عـىل الواجب ال يقتيض اخلروج عن مقتضاها، بل البد من كون املراد هبا مترينه 

عىل ذات الواجب، ال عىل وجهه.
أما بناء عىل عدم رشعية عباداته فاملتعني تعذر النية املعهودة يف حقه، بل يكون 

عمله صورياً يريد به التمرن عىل الواجب، أو متابعة من يأمره متريناً من أهله.
وما يف اجلواهر من أنه ينوي حينئذٍ القربة. غريب جداً، إذ ال معنى للتقرب بام 

. مل خياطبه به الشارع األقدس ومل يرشعه يف حقه ال وجوباً وال ندباً
إال أن يدعـى ثبـوت املالك يف حقـه وإن مل خياطب عىل طبقـه، فيكون التقرب 
منـه بقصـد موافقـة املالك ال بقصـد موافقة األمـر. لكنه مـن الغرابة بمـكان، إذ بعد 
متاميـة املالك، وقابلية الشـخص للخطاب ـ لفرض متييزه، وتيـرس النية منه ـ فلامذا ال 

خياطب؟!
(١) كام نسـب لألكثر يف املدارك، واستظهر يف احلدائق عدم اخلالف فيه إال ما 
يفهم من كالم السـيد املرتىضP يف أجوبة املسـائل الرسية. لكن رصح يف القواعد 



ويف إحلاق مطلق الصوم الواجب به إشكال(١).
وجامـع املقاصد بعـدم مانعية ذلك يف صوم التطوع، وقد يظهر من كل من مل يتعرض 

له، كاملحقق يف الرشايع.
ويشـهد للمشـهور صحيح احللبي: «سـألت أبا عبداهللاA عن الرجل عليه 
من شـهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: ال حتى يقيض ما عليه من شـهر رمضان»(١)، 
ونحـوه حديـث الكناين(٢)، وصحيـح زرارة عن أيب جعفرA: «سـألته عن ركعتي 
الفجـر قبل الفجـر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر، إهنام من صـالة الليل... أتريد أن 
تقائس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟! إذا دخل عليك وقت الفريضة 
فأبـدأ بالفريضـة»(٣)، وهبـا خيرج عن األصـل الذي اسـتدل به للمرتـىض، وكذا عن 

إطالق دليل اخلطاب بالصوم املستحب.
(١) فعـن املشـهور إحلاقـه به وهو املرصح بـه يف املقنعة. واسـتدل هلم بام رواه 
الصـدوق يف الفقيـه، قال: «وردت األخبـار واآلثار عن األئمـةG: أنه ال جيوز أن 
يتطوع الرجل بالصيام وعليه يشء من الفرض. وممن رو ذلك احللبي وأبو الصباح 

الكناين عن أيب عبداهللاAـ»(٤).
لكن الظاهر أن مراده حديثا احللبي والكناين املتقدمان املقترص فيهام عىل صوم 
شـهر رمضان، وأنه مل ينقل احلديثني بلفظهام بل باملعنى، بل ربام يكون مراده بالفرض 
خصوص رمضان، ألنه املعهود املشهور، املنصوص عليه يف الكتاب املجيد، واملعدود 

من فرائض اإلسالم.
بـل هو كالرصيح من املقنـع، حيث قال: «باب الرجل يتطـوع بالصيام وعليه 
يشء مـن شـهر رمضان. اعلم أنه ال جيوز أن يتطوع الرجـل وعليه يشء من الفرض. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٥ ، ٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٥٠ من أبواب املواقيت حديث:٣.

(٤) الفقيه ج:٢ ص:٨٧.

٢٦١ ................................................................ التطوع بالصوم ملن كان عليه قضاء
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كذلك وجدته يف كل األحاديث». ولعله لذا نسب له يف احلدائق االقتصار عىل قضاء 
شهر رمضان.

وإال فمن البعيد جداً تعدد أحاديث الرجلني، واقتصار الكليني والشـيخ عىل 
ما مل يذكره الصدوق، واقتصار الصدوق عىل ما مل يذكراه. وإن كان ذلك هو ظاهر ما 

فهمه يف الوسائل منهم.
ومن ثم اسـتظهر يف املدارك واحلدائق االقتصار عىل قضاء شـهر رمضان، كام 
اقترص عليه يف النهاية، بل نسـبه يف املدارك واحلدائـق لظاهر الكليني، القتصاره عليه 

يف عنوان الباب ونصوصه.
هذا وقد اسـتبعد ذلك بعض مشـاخيناP، ألن الصـدوقP ذكر األخبار 
واآلثار بصيغة اجلمع، فكيف يريد به خصوص حديثي احللبي والكناين؟! بل ذكر أن 
اختـالف طريقـه للحلبي مع طريق الكليني له يف مجيع رجال السـند قرينة قطعية عىل 

أن مراده بام رواه احللبي غري الرواية املتقدمة من الكليني عنه.
لكنه كام تر، فإن اختالف الطريقني لراوٍ واحد ال يستلزم اختالف الروايتني 
عنه. كام أن التسامح بإطالق لفظ اجلمع عىل االثنني غري عزيز. بل اليبعد كونه إطالقاً 

. عىل أن النصوص يف املقام ثالثة، ثالثها صحيح زرارة. حقيقياً
نعـم قـد يسـتفاد العموم مـن صحيـح زرارة، فإنـه وإن اختص بقضاء شـهر 
رمضـان، إال أن صحـة القيـاس فيه تتوقف عىل إلغـاء خصوصيته، وعمـوم املنع فيه 
لكل صوم مفروض، بل لكل مفروض مع ما هو من سـنخه من املندوب وإن مل يكن 

صوماً، لتشمل الكرب املذكورة املقيس، وهو الصالة.
اللهـم إال أن يقـال: ال جمـال للبناء عىل كون القيـاس حقيقياً منتجـاً بعد عدم 
اإلشـكال يف جواز إيقـاع نافلة الفجر بعد الفجر ودخول وقـت الفريضة، ويف جواز 
إيقـاع غريهـا من املسـتحبات حال التكليـف بالواجبـات يف الصالة ـ كـام يف نافلتي 
الظهرين ـ ويف غريها كالصدقات، وسـائر موارد النذور. وألجل ذلك البد من محله 



كاإلشـكال يف صحـة التطوع إذا نـيس أن عليه قضـاء(١)، والظاهر جواز 
التطـوع ملـن عليه صوم واجـب اسـتيجاري(٢)، كام أنه جيوز إجيار نفسـه 

للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان(٣)،
، لعدم دخوهلام يف  عىل حمض التشـبيه واالسـتدالل بالنظري عىل النظري وإن كان عقيـامً
كرب واحدة. وحينئذٍ ال قرينة عىل إلغاء خصوصية قضاء شـهر رمضان يف الصحيح 

والتعدي لكل صوم واجب.
(١) فـإن مقتىض اإلطـالق البطالن. وقـد توجه الصحة بانـرصاف اإلطالق 
املذكور إىل ما إذا متكن من أداء الواجب، الرتكاز أن منشـأ االشرتاط أمهية الواجب، 
بنحـو يقتيض ترجيحـه وتقديمه يف مقام االمتثال، وال موضـوع للرتجيح مع تعذره. 
ومـن ثم خصّ املنـع يف املدارك وحمكي الدروس بام إذا كان قـادراً عىل أداء الواجب، 

ومع النسيان ال قدرة عىل الواجب.
ويشـكل بأن النسـيان ال يقتيض العجز عن فعل الواجب، ولـذا كان التحقيق 
أن الرفـع معـه ظاهري، خصوصاً مـع االلتفات وحصول الشـك، حيث يتمكن من 

. اإلتيان به احتياطاً
نعم إذا متت اجلهة املتقدمة املقتضية لالنرصافـ  كام هو غري بعيدـ  فمن القريب 
أهنـا كام تقتـيض قصور النصوص عن حال التعذر تقتيض قصورها عن حال النسـيان 

واجلهل ونحومها من موارد وجود العذر عن امتثال الواجب.
(٢) سـواءً كان قضـاء شـهر رمضـان أم غـريهـ  بنـاء عىل التعـدي لكل صوم
واجـب ـ النـرصاف النصـوص املتقدمة عـام كان ثابتاً عىل املكلف بنفسـه ال بسـبب 
اإلجارة. وإن شـئت قلت: املانع من الصوم املندوب هو التكليف بقضاء صوم شـهر 

رمضان أو بمطلق الصوم، ال التكليف بالوفاء باإلجارة. فالحظ.
(٣) لقصـور النصوص عنـه، ألن موضوعها التطوع، والصـوم املذكور ليس 

تطوعاً ال بذاته، وال بلحاظ ثبوته عليه، لفرض وجوبه عليه باإلجارة.

٢٦٣ ................................................................ التطوع بالصوم ملن كان عليه قضاء
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والجيوز إجيار نفسه للصوم املستحب عن غريه إذا كان عليه قضاء رمضان(١).
(مسألة ١٢): يشرتط يف وجوب الصوم البلوغ(٢)

(١) اعرتفP بخروجه عن املتيقن من النصوص، وأن استفادته منها تبعاً، 
بلحاظ أن املستفاد منها عدم مرشوعية أداء التطوع ممن عليه واجب، ولو كان التطوع 

عن غريه، قال: «فإن أداء التطوع ولو عن الغري ال يصح ملن عليه الفرض».
لكنـه كام تر، حيث ال يسـتفاد من النصوص الرتتـب بني ذايت الصومني، بل 
بينهـام بعنوان كوهنام فرضـاً وتطوعاً، ومن الظاهر خـروج التطوع يف حق األجري عن 

كونه تطوعاً، وصريورته فرضاً باإلجارة.
 نعم قد يتجه ذلك يف أداء التطوع تربعاً الذي هو تطوع يف التطوع، حيث يبعد 
جداً عدم مرشوعية أداء التطوع عن نفسـه ومرشوعيـة التطوع به تربعاً عن غريه. بل 
قـد يتجـه عدم مرشوعية التطـوع بأداء الواجـب تربعاً عن الغري، لعـدم خروجه عن 
 التطوع يف حق املؤدي الذي عليه صوم شـهر رمضان أو مطلق الواجب. وربام جر
ذلك يف أداء الواجب واملستحب عن الغري بأجر بنحو اجلعالة ال اإلجارة. وإن مل خيل 

عن إشكال.
عىل أن ما ذكرهPـ  لو تمـ  إنام يقتيض عدم مرشوعية أداء الصوم االستئجاري 
املذكـور، ال عدم جـواز اإلجارة عليه، حيـث ال مانع من البناء عـىل صحة اإلجارة، 
ولـزوم تأخـري أداء الصوم االسـتئجاري عـن أداء ماعليه من صوم شـهر رمضان أو 
مطلـق الواجـب. ولعل مرادهP ذلك بأن يريد االسـتئجار بنحـو يقتيض التعجيل 

باألداء.
(٢) ملـا تضمـن رفع القلـم عنـه(١). وللنصوص الكثـرية الـواردة يف الصوم، 
كصحيـح معاويـة بن وهـب يف حديث قال: «سـألت أبـا عبـداهللاA يف كم يؤخذ 
(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١١ ، ١٢،  و ج:٢ باب:١٤ من أبواب 

صالة اجلنائز حديث:٥، و ج:١٩ باب:٣٦ من أبواب القصاص يف النفس حديث:٢، وغريها.



والعقل(١) واحلرض(٢)،
الصبـي بالصيام؟ قـال: ما بينه وبني مخس عرشة سـنة وأربع عرشة سـنة...»(١)، فإنه 
كالرصيـح يف عـدم وجوب الصوم عىل ابن أربع عرشة سـنة ومـا دوهنا. وحديث أيب 
بصـري عنـهA: «أنه قال: عىل الصبـي إذا احتلم الصيام، وعـىل اجلارية إذا حاضت 
الصيـام...»(٢)، ويف الزهري عن اإلمام زين العابدينA قال: «وأما صوم التأديب 

فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً، وليس بفرض»(٣)، وغريها.
(١) ملا تضمن رفع القلم عنه(٤)، وما تضمن إناطة التكليف بالعقل، كصحيح 
حممـد بن مسـلم عـن أيب جعفرA: «قال: ملا خلـق اهللا العقل اسـتنطقه، ثم قال له: 
أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، ثم قال: وعزيت وجاليل ما خلقت خلقاً هو أحب 
إيلّ منـك، وال أكملتك إال فيمن أحب. أمـا إين إياك آمر، وإياك أهني، وإياك أعاقب، 

وإياك أثيب»(٥)، وغريه.
(٢) ال لعدم صحة الصوم من املسـافر، فإن ذلك إنام يقتيض رشطية احلرض يف 

الصوم، ال يف وجوبه، بل ألمرين:
األول: قولـه تعـاىل: ﴿فمـن كان منكـم مريضـاً أو عـىل سـفر فعـدة مـن أيام 
أخـر﴾(٦)، وقوله سـبحانه: ﴿ومن كان مريضاً أو عىل سـفر فعدة مـن أيام أخر﴾(٧). 
لظهورمهـا يف اسـتثناء حال املرض والسـفر من اخلطاب بالصـوم. وعىل ذلك جرت 
النصوص الكثرية الظاهرة يف أن سـقوط الصوم يف السـفر واملرض عزيمة، وقد تقدم 

بعضها عند الكالم يف عدم صحة الصوم من املريض واملسافر.
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١، ٧، ٤.

(٤) وسـائل الشـيعة ج:١ بـاب:٤ من أبـواب مقدمة العبادات حديـث:١١، وج:١٩ بـاب:٣٦ من أبواب 
القصاص يف النفس حديث:٢.

(٥) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١.
(٦) سورة البقرة اآلية:١٨٤.
(٧) سورة البقرة اآلية:١٨٥.
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الثاين: ما دل عىل جواز السفر يف شهر رمضان، عىل ما يأيت يف املسألة السادسة 
عرشة، إذ لو مل يكن احلرض من رشوط الوجوب لوجب حتصيله برتك السـفر، كسـائر 

رشوط الواجب.
وال ينايف ذلك صدق الفوت ووجوب القضاء مع السفر. إذ يمكن صدق الفوت 
بلحـاظ فوت املالك االقتضائي، نظـري صدقه ووجوب القضاء مـع التعذر واحلرج.

هـذا كلـه يف صوم شـهر رمضـان وأما غريهـ  كصـوم الكفارة لو ضـاق وقته، 
والنذر كذلك ـ فمقتىض إطالق دليلهام عدم رشطيته. إال أن تستفاد رشطيته يف النذر 
مـن مجلـة من النصوص املتضمنة عدم صوم النذر يف السـفر(١)، فإن عـدم التنبيه فيها 
لعـدم جواز السـفر، ولزوم االقتصـار فيه عىل الـرضورة الرافعـة للتكليف، موجب 

لظهورها يف املفروغية عن جواز السفر.
وهـو املـرصح بـه يف معتـرب عبداهللا بـن جنـدب: «سـمعت مـن رواه عن أيب
عبداهللاA أنه سـئل عن رجل جعل عىل نفسه نذراً صوماً فحرضته نيته يف زيارة أيب 

عبداهللاA. قال: خيرج، وال يصوم يف الطريق...»(٢).
بل قد يظهر من بعضها مانعية السفر عن وجوب كل صوم، ففي موثق زرارة: 
«قلت أليب جعفرA: إن أمي كانت جعلت عليها نذراً إن اهللا ردّ [إن يردّ اهللا] عليها 
بعض ولدها من يشء كانت ختاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، 
فخرجت معنا مسـافرة إىل مكة فأشـكل علينا ملكان النذر أتصوم أو تفطر؟ فقال: ال 
تصـوم، قد وضع اهللا عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت عىل نفسـها؟!...»(٣)، لظهور 
وضـع الصـوم عنها يف السـفر يف عـدم تكليفها بـه، ال جمرد عدم صحتـه منها. كام أن 
مقتىض إطالقه سـقوط كل صوم هو حق هللا تعاىل، ال خصوص صوم شـهر رمضان، 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٢) الكايف ج:٧ ص:٤٥٧، التهذيب ج:٨ ص:٣٠٦، وذكره باختالف يف وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من 

أبواب من يصح منه الصوم حديث:٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٣.



وأن ذلك مستلزم لسقوط الصوم الذي جيعله اإلنسان عىل نفسه بالنذر وغريه.
اللهـم إال أن يقال: ملا مل يكن احلديـث وارداً لبيان عدم مانعية وجوب الصوم 
من السـفر، بل لبيان مانعية السـفر من وجوب الصوم حاله، مع املفروغية عن جواز 
السـفر، فال إطالق له يقتيض مانعية السـفر من وجوب الصوم يف غري مورد املفروغية 
عن جوازه. ومن ثم ال جمال لالسـتدالل به يف غري النذر مما مل يثبت فيه جواز السـفر، 

.Pعىل ذلك بعض مشاخينا وإن جر
بل ال إشـكال يف عدم البناء عىل جواز السـفر يف الصوم االسـتئجاري املعني، 
مـع أن مقتـىض الوجه املذكور العمـوم له، ألنه كاملنذور مما جيعله املكلف عىل نفسـه، 
وكام أمكن مانعية السـفر مـن وجوب الوفاء بالنذر أمكن مانعيتـه من وجوب الوفاء 

باإلجارة.
ومنـه يظهر اإلشـكال فيام ذكـرهP من الفرق بـني اإلجارة والنـذر بامتناع 
شـمول احلديث لإلجارة، ألنه بعد ملكية املستأجر الصوم عىل األجري بمقتىض العقد 

كيف يرخص الشارع يف تضييع هذا احلق وعدم تسليم املال إىل مالكه؟!.
وجه اإلشـكال: أن مرجع هذا الوجه ليس إىل جواز عدم الوفاء باإلجارة بعد 
نفوذهـا، وال إىل جـواز عدم الوفـاء بالنذر بعد نفـوذه، بل إىل قصـور عموم وجوب 
الوفاء بالنذر واإلجارة ونفوذمها عن املنع من السفر، وكام يمكن ذلك يف النذر يمكن 

يف اإلجارة، ألهنام من سنخ واحد.
فالعمدة ما ذكرنا من عدم ورود احلديث لبيان عدم مانعية وجوب الصوم من 
السفر، ليعم الوجوب باإلجارة، بل لبيان مانعية السفر من وجوب الصوم بعد الفراغ 
عـن جواز السـفر، لدليـل خارج، فمع عدم ثبـوت جوازه الينهـض احلديث بإثبات 
مانعيـة السـفر من وجوب الصوم، بـل مقتىض إطالق دليل الوجـوب ـ لو تم ـ عدم 
مانعية السـفر منه، وإن كان مانعاً من صحة الصـوم، فيجب احلرض مقدمة له، وحيرم 
السفر. وحيث مل يثبت ذلك يف اإلجارة فاملتعني حرمة السفر مع مانعيته من الوفاء هبا، 
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لعموم دليل نفوذها ووجوب الوفاء هبا.
ومثله اسـتدالل بعض مشاخيناP للعموم املذكور بصحيح عيل بن مهزيار: 
: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من اجلمعة  «كتبت إليهـ  يعني إىل أيب احلسنAـ 
دائـامً مـا بقـي، فوافق ذلك اليوم يوم عيـد فطر أو أضحى أو أيام الترشيق أو سـفر أو 
مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سـيدي؟ فكتب إليه: 

قد وضع اهللا عنه الصيام يف هذه األيام كلها ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء اهللا»(١).
وكأنـه لدعـو: أن مقتىض إطالق قولهA: «قد وضـع اهللا عنه الصيام...» 
. لكنـه يندفع  سـقوط التكليـف يف املـوارد املذكـورة بكل صـوم وإن مل يكـن منذوراً
بعـدم وضوح اإلطالق املذكور، واملتيقن منه الصوم النذري املسـؤول عنه، والسـيام 
بمالحظـة األمـر بالقضاء املحمول عىل الوجوب أو االسـتحباب، حيث ال إشـكال 
ظاهراً يف عدم استفادة العموم فيه لكل صوم. عىل أنه ملا كان وارداً لبيان الوظيفة عند 
حتقـق هـذه العناوين املذكورة ال لبيـان حكم حتقيق العناوين فمـن املحتمل أن يكون 
املراد من وضع الصوم عدم وجوبه فعالً بمالك التعذر، ال عدم مرشوعيته ذاتاً ألخذ 

عدمها رشطاً يف وجوبه. فالحظ.
أما سـيدنا املصنفP فقد اسـتدل عىل ذلك بأن احلـرض من رشائط الصوم 
الواجب يف شهر رمضان، وإنام ال جيب حتصيله وجيوز السفر ألن الرشط هو حصوله 
من باب االتفاق، ويمتنع مع ذلك وجوبه تبعاً لوجوب الصوم، كام هو احلال يف سائر 
رشوط الواجـب املأخوذة كذلك. وحينئـذٍ يكون مقتىض قاعدة اإلحلاق كون رشطية 

احلرض كذلك يف سائر أقسام الصوم.
وهـو يبتني عىل ما ذكره شـيخنا األعظمP ومجاعـة يف توجيه رشطية بعض 
األمـور للواجب مـع عدم وجوب حتصيلهـا مقدمة له، بأن الـرشط منها ليس مطلق 

. الوجود، بل خصوص ما كان وجوده اتفاقياً
(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٠ من أبواب كتاب النذر والعهد حديث:١.



لكـن ذكرنا يف مبحـث الواجب املرشوط من األصول ضعـف املبنى املذكور، 
وأنـه البد من البناء عىل كـون األمور املذكورة رشوطاً للوجـوب، ال للواجب فقط. 
وهـو ظاهـر اآليتني الكريمتني والنصوص الرشيفة يف املقام، كام يظهر مما سـبق. وإنام 
اسـتفيد رشطيـة احلرض للصوم يف شـهر رمضان وغـريه من ظهور األدلـة يف أن رفع 
التكليـف بالصوم يف السـفر عزيمة ال رخصة، ومع عـدم مرشوعيته ال جمال للتقرب 

به. ومما تضمن النهي عن الصوم يف السفر وعدم إجزائه ونحو ذلك.
وحينئذٍ فكون وجوب الصوم يف شهر رمضان مرشوطاً باحلرض ال يستلزم كون 
وجـوب بقية أفراد الصـوم كذلك، بل مقتىض إطالق أدلتها عدم االشـرتاط، فيجب 
حتصيل احلرض مقدمة لتحصيل الواجب املطلق. إال أن يثبت جواز تفويته بالسفر، كام 
ثبـت يف الصوم املنذور. وقاعدة اإلحلاق إنام تنفع يف حتديد الصوم الواجب، ال حتديد 

رشط وجوبه، بل هو تابع لدليل ذلك الواجب.
نعم قد يقال: املستفاد من أدلة مانعية السفر من الصومـ  ولو بضميمة املرتكزات 
املترشعيةـ  أخذ السفر يف مجيع أفراد الصوم املرشوع عىل غرار أخذه يف صوم رمضان، 
وأن األصل يف ذلك هو أخذه يف صوم شـهر رمضان يف اآليتني الكريمتني ونحومها، 

مع إلغاء خصوصية املورد فيها.
وحيث كان ظاهر اآليتني كونه رشطاً للوجوب كام هو مقتىض االسـتدراك يف 
اآلية األوىل، والتفصيل بني من شـهد الشـهر ومن كان مريضاً أو عىل سـفر يف الثانية، 

كان الالزم البناء عىل كونه رشطاً للوجوب يف بقية أفراد الصوم املرشوع.
نعـم الصـوم الـذي جيعله املكلـف عىل نفسـه بنـذر أوإجـارة أونحومها ليس 
تابعـاً للجعـل الرشعي، بل لكيفية جعـل املكلف الصوم عىل نفسـه،فإن كان جمعوالً 
بنحو يقتيض احلرض من أجل حتقيق الصوم منع من السـفر، وإن كان جمعوالً بنحو ال 

يقتضيه، بل بنحو يقتيض الصوم يف ظرف متامية رشوطه الرشعية مل يمنع من السفر.
والظاهـر أن النذر غالباً عىل النحو الثاين، ولذا كان مقتىض املرتكزات وظاهر 

٢٦٩ ........................................................ الكالم يف رشطية احلرض يف وجوب الصوم
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 وعدم اإلغامء(١)، وعدم املرض(٢)، 
مجلة من النصوص ـ ومنها ما تقدم ـ املفروغية عن جواز السـفر معه، وأن اإلشـكال 
إنـام هـو يف وجوب اإلفطـار حال السـفر، أو يف وجوب القضاء عـىل تقدير اإلفطار. 
فلـو فـرض خروج الناذر عن ذلـك، وكان قصده بنذره حتقيـق الصوم بتحقيق رشط 

مرشوعيته امتنع السفر، وخرج عن موضوع النصوص املتقدمة.
كـام أن اإلجـارة غالباً عىل النحو األول، ألن غرض املسـتأجر حصول الصوم 
بالفعـل لنيل فائدته، ال حصوله معلقاً عىل حتقق رشط مرشوعيته، ولذا كان ظاهرهم 
املفروغيـة عن وجوب احلرض مقدمة للوفاء باإلجـارة، ولو فرض خروجه عن ذلك 
وابتناؤه عىل الوجه الثاين تعني جواز السـفر املانع منه، وخرج عن موضوع كالمهم. 

. فتأمل جيداً
(١) ال إشكال يف مانعية اإلغامء من الصوم يف اجلملة وكونه من رشائط صحة 
الصوم، وإنام اإلشـكال يف عموم املانعية بحيث يشـمل اإلغامء مع سـبق النية، عىل ما 

تقدم الكالم فيه يف املسألة األوىل.
إال أن ذلـك ال يسـتلزم كونه من رشائط وجـوب الصوم، حيث يظهر األثر يف 
جواز إيقاع اإلغامء بتهيئة أسبابه وعدم وجوب منعه مع القدرة عىل ذلك، بل البد من 
إثبـات ذلك بدليـل آخر خمرج عن إطالق دليل وجوب الصـوم ومطلوبيته، من دون 
فـرق بني ما جيـب بالذات، كصوم شـهر رمضان وصوم الكفـارة، وما جيب باجلعل، 

كالصوم املنذور واالستئجاري، وال يتضح لنا الدليل املذكور.
. أما رشطية عدمه يف وجوبه  (٢) تقـدم مانعية املرض من صحة الصوم مطلقاً
بنحو يسـوغ إحداث املـرض اختياراً، وال جيب منعه أو العالج منـه مع القدرة عليه، 
فهـو غري بعيد، لعدم ثبوت إطـالق وجوب الصوم بالنحو املذكور بعد ظهور اآليتني 

الكريمتني يف استثناء املريض من وجوب الصوم.
هـذا يف صـوم شـهر رمضان، وأمـا يف قضائه فإطـالق قوله تعـاىل: [فعدة من 



واخللو من احليض والنفاس(١).
(مسـألة ١٣): لو صام الصبي تطوعاً وبلغ يف األثناء ولو بعد الزوال 

فال يبعد وجوب اإلمتام(٢).
أيـام أخر] وإن كان يقتيض وجوب القضاء بتحصيـل مقدمته إال أن ظاهر النصوص 
املتضمنة عدم وجوب القضاء عىل من اسـتمر به املرض إىل شـهر رمضان اآلخر كون 
وجوب القضاء مرشوطاً بعدم استمرار املرض. وكذا ما تضمن سقوط صوم الكفارة 
باملرض، وسقوط صوم النذر به. بل ال يبعد قيام السرية عىل ذلك، إذ لو وجب العالج 

لظهر وبان لشيوع االبتالء بذلك.
نعـم يشـكل البناء عىل ذلك يف الصوم االسـتئجاري املضيـق، لعموم وجوب 

. الوفاء باإلجارة املطابق يف املقام للمرتكزات جداً
هـذا كله مـع غض النظر عام تقدم يف السـفر، أمـا بلحاظه فاألمـر أظهر، ألن 

لسان األدلة يف السفر واملرض عىل هنج واحد.
(١) يظهر مما سـبق أن رشطيته يف صحة الصوم ال تسـتلزم رشطيته يف وجوبه، 

بحيث ال جيب حتصيله مقدمة له.
وحينئذٍ اليبعد رشطيته يف وجوب صوم شهر رمضان، بمعنى عدم كون وجوبه 
بنحو يقتيض وجوب منع احليض والنفاس وحرمة إيقاعهام مع القدرة، الحتياج ذلك 

إىل عناية مغفول عنها.
أما يف غريه من الصوم الواجب فال شاهد عليه، ومقتىض إطالق دليل وجوبه 
عدمه، لقلة االبتالء بالصوم املذكور. خصوصاً غري قضاء شهر رمضان، لكن مرتكزات 
املترشعة قاضية بعدم وجوب منعهام وال رفعهام يف غري الصوم االستئجاري. بل حتى 

فيه، إال أن تبتني اإلجارة عىل عناية. فالحظ.
(٢) قـالP: «فإن تفويت املصلحـة امللزمة لوال الصبا حـرام، وهو يرتتب 
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(مسألة ١٤): إذا سافر قبل الزوال وجب عليه اإلفطار، وإن كان بعده 
وجب إمتام الصيام(١). وإذا كان مسافراً، فدخل بلده أو بلداً نو فيه اإلقامة،

عىل اإلفطار حني البلوغ يف األثناء. ونظري املقام ما لو صىل يف آخر الوقت وقد بلغ يف 
األثناء، فإنه جيب عليه إمتام صالته».

ويشـكل بأن كون املصلحة ملزمـة يف حقه مرشوط بدخوله يف عموم اخلطاب 
بالصـوم الواجب، وهـو غري ثابت يف املقام بعد كون الواجب هـو الصوم التام، وهو 

عاجز عنه، ال ما يعم إمتام الصوم القادر عليه. وكذا احلال يف الصالة.
نعم لو بلغ يف وقت يسـع ركعة من الصالة فالظاهر وجوب اإلمتام عليه، ألنه 
مكلـف بالصالة حينئذٍ كسـائر املكلفـني لقدرته عليهـا، وحيث كان للصـالة فردان 
اختياري، وهو الصالة يف أثناء الوقت، واضطراري، وهو الصالة التي تقع ركعة منها 
فقط يف الوقت، وكان قادراً عىل األول بإمتام الصالة التي بلغ يف أثنائها، تعني وجوب 
ذلك عليه، وال جيوز له التفريط به بقطع الصالة التي بلغ يف أثنائها، واستئناف صالة 

أخر ال يقع منها يف الوقت إال ركعة. فالحظ.
(١) كـام يف املقنعـة وظاهر الفقيه وعـن غريمها. للنصـوص الكثرية كصحيح 
احللبي عن أيب عبداهللاA: «أنه سئل عن الرجل خيرج من بيته وهو يريد السفر وهو 
صائـم، قال: فقـال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطـر وليقض ذلك اليوم، 

وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه»(١)، وغريه.
وعـن مجاعـة ـ منهم الشـيخ يف مجلة من كتبـه وابن محزة والقـايض واملحقق ـ 
أن املعيـار عـىل تبييت النية وعدمه، فمع األول جيب اإلفطـار، ومع الثاين يتم صومه. 
جلملـة مـن النصـوص، منها موثق عـيل بن يقطني عن أيب احلسـن موسـىA: «يف 
الرجل يسـافر يف شـهر رمضان أيفطر يف منزله؟ قال: إذا حدث نفسه يف الليل بالسفر 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٢.



أفطر إذا خرج من منزله، وإن مل حيدث نفسه من الليلة ثم بدا له يف السفر من يومه أتم 
صومه»(١)، وغريه.

وقـد رصح غـري واحد باسـتحكام التعارض بـني الطائفتـني، إذ يمكن اجلمع 
بينهام بأحد وجهني:

األول: محـل التفصيـل الثاين عـىل اخلروج قبل الـزوال، فيكـون املحصل من 
النصـوص أنه البد يف اإلفطار من اخلروج قبل الزوال وتبييت النية معاً، ومع عدمهام 

أو عدم أحدمها يتعني الصوم، وبذلك رصح به يف املبسوط.
الثـاين: محل التفصيل األول عىل من بيَّت النية، فيكون املحصل من النصوص 
أنـه البد يف البقاء عىل الصوم من اخلـروج بعد الزوال وعدم تبييت النية،ومع عدمهام 

أو عدم أحدمها يتعني اإلفطار، كام رصح به يف الوسائل.
وحيـث ال قرينة عىل أحد الوجهني تعني اسـتحكام التعـارض بني الطائفتني. 

نظري استحكام التعارض بني العامني من وجه، ولزم الرجوع إىل أحكام التعارض.
ومـن هنا رجح سـيدنا املصنـفP الطائفة األوىل عىل الثانية لصحة السـند 

وخمالفتها للمحكي عن مجاعة من العامة.
لكـن املـراد بذلـك إن كان هو عدم اعتبار سـند الطائفة األوىل فال إشـكال يف 
وجود ما هو املعترب فيها. وإن كان املراد أن  املعترب سنداً فيها أكثر مما هو معترب سنداً يف 
. والسـيام مع تأيد ما هو املعترب يف  الطائفة الثانية، فلم يتضح كون ذلك مرجحاً رشعاً

الطائفة الثانية بنصوص أخر غري معتربة السند.
وأمـا العامة فهـم خمتلفون معنا يف وجوب اإلفطار يف السـفر، فكيف يوافقون 
الطائفـة الثانيـة؟! إال أن يراد أهنا أقرب إىل أقواهلم يف اجلملـة. وال يتضح كفاية ذلك 

يف الرتجيح.
هذا مع أن الظاهر عدم اسـتحكام التعارض بني الطائفتني، بل يتعني يف اجلمع 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١٠.
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بينهـام عرفاً الوجه األول بقرينة صحيح رفاعة: «سـألت أبـا عبداهللاA عن الرجل 
يعرض له السـفر يف شـهر رمضان حني يصبح. قال: يتم صومه [يومه] ذلك...»(١)، 
فإنـه ظاهر أو رصيح يف عدم تبييت النية، ويف السـفر أول النهار قبل الزوال، فاحلكم 
فيـه بوجوب الصوم ال يناسـب اجلمع الثاين، بل يعني اجلمـع األول، ويكون مرجعه 
إىل تقييد الصحيح املذكور إلطالق ما تضمنته الطائفة األوىل من اإلفطار مع اخلروج 
قبل الزوال. ويبقى إطالق ما تضمنته من وجوب الصوم مع اخلروج بعد الزوال عىل 
حالـه، إذ لـو قيد أيضاً بام إذا بيت النية لزم إلغـاء التفصيل الذي تضمنته تلك الطائفة 
باملـرة، وهو خـروج عن رصحيها، فيتعني ألجل ذلك محل إطـالق التفصيل يف الثانية 

عىل خصوص ما قبل الزوال، الراجع إىل اجلمع األول.
كـام أن ذلـك هو املناسـب أيضاً خلرب أيب بصـري ـ الذي ال خدش يف سـنده إال 
إرسال صفوان الذي قيل أنه ال يروي وال يرسل إال عن ثقةـ: «قال: إذا خرجت بعد 
طلوع الفجر ومل تنو السفر من الليل، فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان»(٢)، فإنه 
وإن كان مطلقـاً من حيثية وقت السـفر إال أن املتيقـن منه اخلروج أول النهار، فيطابق 
صحيح رفاعة، وجيري فيه ماسبق. وال جمال ملا يف الوسائل من محله عىل خصوص من 

. خرج بعد الزوال، ليناسب اجلمع الثاين الذي اختاره، فإنه بعيد جداً
وكذا خربه اآلخر: «سـمعت أبا عبداهللاA يقول: إذا أردت السـفر يف شـهر 
رمضـان، فنويـت اخلروج من الليل، فـإن خرجت قبل الفجر أو بعـده، فأنت مفطر، 

وعليك قضاء ذلك اليوم»(٣).
نعم قد يشـكل االسـتدالل هبام، الشتامل سـند الثاين عىل اإلرسال ممن مل يثبت 
عنه أنه ال يروي وال يرسل إال عن ثقة. ولعدم ظهور األول يف نسبة أيب بصري الكالم 
لإلمام، بل قد يكون ذلك فتو أليب بصري نفسه، وإن كان هو خمالفاً لظاهر تدوينه يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٥.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١٢ ، ٢٠٢.



كتب احلديث. فالعمدة صحيح رفاعة، وليكن خربا أيب بصري مؤيدين له.
وكيـف كان فاملتعـني بالنظر ملجمـوع األدلة اختصـاص التفصيل بـني تبييت 
النيـة وعدمه بمن سـافر قبل الزوال، أما من سـافر بعده فيتم صومـه مطلقاً، كام تقدم 
مـن املبسـوط، بل لعله مـراد غريه ممن ذكـر التفصيل املذكور، كـام رصح به بعضهم، 
وإن اختلفـوا يف وجوب الصوم والتخيري بينـه وبني اإلفطار، ويف وجوب القضاء مع 
الصوم وعدمه. بل يف اخلالف اإلمجاع عىل أن من تلبس بالصوم أول النهار ثم سـافر 
آخـر النهار ال يفطـر. كل ذلك الضطـراب النصوص، واضطراهبـم يف اجلمع بينها. 

واملتعني ما ذكرنا.
هـذا وعـن الصـدوق األول واملرتىض وجـوب اإلفطـار مطلقـاً، واختاره يف 
الرسائـر، مسـتدالً عليه بإطالق اآلية، وال خيلو عن إشـكال، لعـدم وضوح إطالقها 

. بنحو يشمل السفر يف أثناء النهار. فتأمل جيداً
نعم يشـهد لـه ـ مضافاً إىل إطالق مـا تضمن وجوب اإلفطار عىل املسـافر(١)، 
وإطالق ما تضمن التالزم بني التقصري واإلفطار(٢) ـ معترب عبداألعىل موىل آل سـام: 
«يف الرجل يريد السـفر يف شـهر رمضان، قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس 

بقليل»(٣).
لكـن اإلطـالق مقيـد بام سـبق. وأما حديـث عبداألعـىل فهو خمالـف جلميع 
النصوص السابقة الكثرية العدد، املعتربة السند، املعول عليها عند األصحاب، فالبد 

من طرحه.
(إن قلت): يمكن محله عىل من بيت النية، فيناسب اجلمع الثاين بني الطائفتني 
األوليـني الذي تقدم من صاحب الوسـائل، ويكون مانعاً مـن اجلمع األول، كام كان 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١٤.
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صحيح رفاعة مانعاً من اجلمع الثاين، ويتعني استحكام التعارض بني الطائفتني األوليني.
(قلـت): اليظهر من األصحاب التعويـل عىل حديث عبداألعىل يف البناء عىل 
التفصيـل املذكور. بل حتى من قال بعموم اإلفطار اليبعد أن يكون دليله اإلطالقات 

ـ كام رصح به يف الرسائر ـ دون احلديث املذكور.
ومن هنا يشـكل التعويل عليه يف نفسـه. والسـيام مع إضامره. مع أن محله عىل 
خصوص من بيت النية خال عن الشـاهد، بل الخيلو عن بعد، ألن الشـايع ممن يسافر 
آخـر النهار عـدم تبييت النية، فحمله عـىل خصوص من بيت النية مـن دون تنبيه فيه 
لذلـك بعيد جداً، وليس هو كصحيح رفاعة الرصيـح فيمن مل يبيت النية وخيرج أول 
النهار. ومن ثم ال ينهض احلديث برفع اليد عام سبق. ويف املقام أقوال أخر لألصحاب 

تقدم بعضها ال يتضح مأخذها.
كـام أن يف املقـام نصوصاً أخر تضمنت إطالق وجـوب الصيام عىل من أصبح 
يف بلده(١)، كمعترب سليامن اجلعفري: «سألت أبا احلسن الرضاA عن الرجل ينوي 
السـفر يف شـهر رمضان، فيخرج من أهله بعدما يصبح، فقال: إذا أصبح يف أهله فقد 
وجـب عليـه صيام ذلك اليوم، إال أن يدلـج دجلـة»(٢). وحيث يصعب محل بعضهاـ  
كاحلديث السـابق ـ عىل خصوص من مل يبيت النية، كانت معارضة جلميع النصوص 
السابقة، فيتعني طرحها أو محلها عىل استحباب اإلمساك له وإن مل يعتد بصومه أو عىل 

التقية، حيث نسب الكحالين يف سبل السالم ذلك جلمهور العامة.
وكـذا ما تضمـن إطـالق التخيري بـني الصيـام أو اإلفطار، كصحيـح رفاعة: 
«سألت أبا عبداهللاA عن الرجل يريد السفر يف رمضان، قال: إذا أصبح يف بلده ثم 

خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر»(٣).
عـىل أنـه ال يظهر منهـم العمـل بأحـد املضمونني عـىل إطالقـه. ومحلهام عىل 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٦، ٨، ٩.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٦ ، ٧.



فإن كان قبل الزوال ومل يتناول املفطر وجب عليه الصيام(١)
خصوص ما بعد الزوال ـ كام رصح بعضهم بذلك، عىل ما أرشنا إليه آنفاً ـ بال شاهد. 

بل لعله غري ممكن يف مجيع النصوص املذكورة، ومنها ماتقدم.
وأغرب من اجلميع ما يف معترب اجلعفريات بسـنده عن أمري املؤمننيA قال: 
«من خرج من منزله مسـافراً يف شـهر رمضان قبل انشـقاق الفجر فهو يف صيام ذلك 

اليوم باخليار، وإذا هو خرج بعد انشقاق الفجر فعليه صيامه، وال يفطر»(١).
(١) مـن غري خالف يعتد بـه بينهم. كذا يف اجلواهـر. ويقتضيه غري واحد من 
النصـوص، كموثـق أيب بصري: «سـألته عن الرجل يقدم من سـفر يف شـهر رمضان، 
فقـال: إن قـدم قبل زوال الشـمس فعليه صيام ذلـك اليوم، ويعتد بـه»(٢)، وصحيح 
يونس عن أيب احلسن موسىA يف حديث: «يف املسافر يدخل أهله وهو جنب قبل 
الزوال، ومل يكن أكل، فعليه أن يتم صومه، وال قضاء عليه. يعني: إذا كان جنابته من 

احتالم»(٣)، وغريمها.
هذا ويف صحيح رفاعة: «سألت أبا عبداهللاA عن الرجل يقبل يف شهر رمضان 
من سـفر حتى ير أنه سـيدخل أهله ضحـوة أو ارتفاع النهار. قـال: إذا طلع الفجر 
وهو خارج ومل يدخل فهو باخليار إن شـاء صام وإن شـاء أفطر»(٤)، وقريب منه غريه.

لكـن البد مـن محلها عىل التخيري له قبل أن يدخل بني اسـتعامل املفطر والبقاء 
عىل اإلمساك حتى يدخل بلده، فيجب عليه الصوم.

نعم يصعب ذلك يف صحيح حممد بن مسلم عنهA أنه قال يف حديث: «فإذا 
دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد اإلقامة هبا فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل 

بعد طلوع الفجر فال صيام عليه، وإن شاء صام»(٥).

(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٣.
(٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٦، ٥، ٢، ١.

٢٧٧ ......................................................................... من دخل بلده قبل الزوال
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وإن كان بعـد الزوال أو تناول املفطر يف السـفر بقي عـىل اإلفطار(١). نعم 
يستحب له اإلمساك إىل الغروب(٢).

لكـن البد مـن محله عىل ذلك مجعاً وإن صعب، أو طرحـه، لعدم ظهور عامل 
بـه، عـدا ما عـن ابن زهرة مـن إطالق اسـتحباب اإلمسـاك للصائم إذا دخـل أهله. 
واليبعد محله عىل املسافر الذي الجيب عليه الصوم، مثل من تناول املفطر، أو قدم بعد 
الزوال، ألن املذكور يف كالمه اسـتحباب اإلمسـاك، ال استحباب الصوم، فيظهر منه 
عـدم مرشوعيـة الصوم، فلو أراد عدم مرشوعيته مطلقـاً كان خمالفاً جلميع النصوص 

املتقدمة ال عامالً بنصوص التخيري.
(١) أمـا مع تنـاول املفطر فظاهر. ويقتضيه بعض ما تقدم من النصوص. وأما 
مع الدخول بعد الزوال فهو املعروف من مذهب األصحاب، ويف اجلواهر أنه ال ريب 
فيه. للنصوص، كقولهA يف معترب سـامعة: «إن قدم بعد زوال الشـمس أفطر، وال 

»(١)، ومفهوم موثق أيب بصري املتقدم وغريمها. يأكل ظاهراً
لكن أطلق الشيخ يف النهاية أنه يتم عىل صومه، وال قضاء عليه. ولعل مراده ما إذا 
دخل قبل الزوال، كام رصح بذلك يف املبسوط، وإال كان خمالفاً لإلمجاع، كام عن الرسائر.
(٢) أما مع تناول املفطر والدخول قبل الزوال فيقتضيه معترب سـامعة: «سألته 
عن مسـافر دخل أهله قبل زوال الشـمس، وقد أكل. قال: ال ينبغي له أن يأكل يومه 
ذلك شـيئاً، وال يواقع يف شـهر رمضان إن كان له أهل»(٢)، وإطالق صحيح يونس، 
قال: «قال: يف املسـافر الذي يدخل أهله يف شـهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: 
يكـف عـن األكل بقية يومه، وعليـه القضاء...»(٣). وقولـهA يف حديث الزهري: 
«وكذلـك املسـافر إذا أكل أول النهـار ثم قدم أهله أمر باإلمسـاك بقيـة يومه، وليس 

بفرض»(٤).
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٧.

(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١، ٢، ٣.



(مسألة ١٥): الظاهر أن املناط يف الرشوع يف السفر قبل الزوال وبعده 
وكذا يف الرجوع منه هو البلد(١)، ال حدّ الرتخص.

ومقتـىض إطـالق األخرييـن العموم ملـا إذا دخل بعـد الزوال، بل قد يسـتفاد 
مـن األول، بإلغـاء خصوصية الدخـول قبل الزوال. والسـيام وأنه أوىل باسـتحباب 

اإلمساك، لقرص املدة.
بل يف معترب اجلعفريات عن أمري املؤمننيA : «يف مسافر يقدم بلده وقد كان 
»(١)، ويصعب  مفطراً أول النهار، فيدخل عند الظهر، قال: يكف عن الطعام أحب إيلّ

جداً تقييده بام قبل الزوال.
 Aومن هنا يتعني محل موثق حممدبن مسلم أو صحيحه: «سألت أبا عبداهللا
عن الرجل يقدم من سـفر بعد العرص يف شـهر رمضان، فيصيب امرأته حني طهرت 
من احليض أيواقعها؟ قال: ال بأس به»(٢) عىل نفي احلرمة، فإنه أوىل عرفاً من محله عىل 

نفي الكراهة ورفع اليد به عام تقدم.
هذاوقدأطلق يف املبسـوط األمرباإلمسـاك بقيةالنهار.ومـن القريب محله عىل 

االستحباب، بل لعله مفروغ عنه بينهم. وإال كان حمجوجاً بامسبق.
بقـي يشء، وهـو أنـه تقدم يف حديث سـامعة قولـهA: «إن قـدم بعد زوال 
...»(٣)، وال يبعد ألجلـه البناء عىل حرمـة التظاهر  الشـمس أفطر، وال يـأكل ظاهـراً
باإلفطار، بل من القريب التعدي عن مورده لكل من حكمه اإلفطار. لكنه ال يناسب 
إمهال األصحاب لذلك. ومن ثم قد حيمل بضميمة املرتكزات عىل ما لو استلزم هتك 
حرمة الشهر الرشيف، لعدم ظهور حاله لعامة الناس، أو عىل كراهة التظاهر باألكل.
(١) ألن السـفر عرفـاً يبدأ باخلروج من البلـد، وينتهي بدخوله، وال يظهر من 

(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٤.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٧.

املعيار يف السفر عىل اخلروج من البلد.............................................................. ٢٧٩
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نعم ال جيوز اإلفطار للمسـافر إال بعـد الوصول إىل حدّ الرتخص(١)، فلو 
أفطر قبله وجبت الكفارة.

(٢) (مسألة ١٦): جيوز السفر يف شهر رمضان اختياراً
أدلة حدّ الرتخص حتديد السفر به رشعاً خروجاً عن املفهوم العريف، ليكون حاكامً عىل 
مجيع أحكام السـفر، ومنها املقام، بل ليس مفادهـا إال تقييد جواز التقصري به ال غري، 
. وال جمال للتعدي لغريمها، ومنه املقام.  وبه يلحق جواز اإلفطار، للتالزم بينهام رشعاً
بل يتعني كون املدار يف اإلفطار عىل صدق السفر عرفاً باخلروج من البلد، ويف الصيام 

عىل عدم صدق السفر بالدخول للبلد.
(١) ملا أرشنا إليه من املالزمة بني التقصري واإلفطار التي تقدم دليلها يف املسألة 

األوىل من هذا الفصل.
(٢) كـام هو املعـروف من مذهب األصحاب، بل مل يعرف اخلالف فيه إال عن 

أيب الصالح احللبي.
وال خيفى أن مقتىض قوله تعاىل: ﴿كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من 
قبلكـم لعلكم تتقـون* أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو عىل سـفر فعدة من 
أيام أخر...﴾(١)، كون عدم السفر رشطاً لوجوب الصوم، ألن مقتىض االستدراك يف 
ذيل اآلية الرشيفة كون حال السـفر مسـتثنى من إطالق وجـوب الصوم يف صدرها، 
ومرجعه إىل تقييد اإلطالق املذكور بعدم السـفر، ومن الظاهر أن التكليف ال يقتيض 

حفظ موضوعه ورشوطه، فال تنهض اآلية باملنع من السفر مقدمة للصوم.
ودعـو: أن احلكـم يف الذيل ال يبتني عـىل كون عدم السـفر رشطاً لوجوب 
الصـوم، بـل عىل كونه رشطاً لصحته، من دون أن ينـايف إطالق وجوبه، بنحو يقتيض 

وجوب حفظ رشطه، وهو عدم السفر.

(١) سورة البقرة اآلية: ١٨٣ـ ١٨٤.



مدفوعـة: بأن ذلك إنـام يتجه لو تضمن الذيل خطاب املسـافر بالرجوع لبلده 
من أجل الصوم، نظري خطاب اجلنب بالطهارة من أجل الصالة يف قوله تعاىل: ﴿وإن 
كنتـم جنبـاً فاطهـروا﴾(١)، أما حيـث تضمن خطاب املسـافر بالقضاء فهـو ظاهر يف 
عدم وجوب أداء الصوم عليه حال السـفر اسـتثناء من إطالق اخلطاب به يف الصدر،

كام ذكرنا. 
ومثلـه يف ذلـك قوله سـبحانه يف اآلية الثانية: ﴿شـهر رمضان الـذي أنزل فيه 
القرآن هد للناس وبينات من اهلد والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضاً أو عىل سـفر فعدة من أيام أخر﴾(٢). فإن شـهادة الشهر إن أريد هبا وجود 
اإلنسان يف الشهر وإدراكه له، كان الصدر مطلقاً، والذيل مقيداً له، كام يف اآلية األوىل. 
وإن أريد هبا حضور اإلنسان بلده يف الشهر ـ كام يظهر من النصوص واملفرسين ـ كان 
الصـدر خمتصـاً باحلارض، وتكون مقتـىض املقابلة بينه وبني الذيل التقسـيم واختالف 

التكليف تبعاً له، فريجع لألول.
كـام أنه عىل ذلك فمقتـىض املقابلة بني الصدر والذيـل إرادة االنحالل بلحاظ 
أيـام الشـهر، فإذا حرض يف بعضه وسـافر يف بعضه وجب عليه الصـوم فيام حرض فيه 
دون ما سـافر فيه، كام يناسـبه اآلية األوىل، وسياق السـفر يف سياق املرض الذي يراد 
بـه ذلك، وبعـض النصوص كمعترب عبيد بـن زرارة: «قلـت أليب عبداهللاA: قوله 
عزوجل: ﴿فمن شـهد منكم الشـهر فليصمه﴾ قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن 
سـافر فال يصمه»(٣). لظهور أن املراد به السـفر ولو يف أثناء الشـهر رداً عىل العامة، ال 

السفر قبل الشهر، وإال لقالA: ومن كان مسافراً فال يصمه. 
هذا ولكن يف حديث األربعامئة عن أمري املؤمننيA أنه قال: «ليس للعبد أن 

(١) سورة املائدة اآلية:٦.
(٢) سورة البقرة اآلية: ١٨٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٨.

٢٨١ ..................................................................... السفر يف شهر رمضان اختياراً
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خيرج إىل سـفر إذا دخل شـهر رمضان، لقول اهللا عزوجل: ﴿فمن شـهد منكم الشهر 
فليصمه﴾»(١)، ويف مرسـل عيل بن أسـباط عن أيب عبداهللاA: «قال إذا دخل شـهر 
رمضـان فللـه فيه رشط، قـال اهللا تعاىل: ﴿فمن شـهد منكم الشـهر فليصمه﴾ فليس 
للرجـل إذا دخل شـهر رمضان أن خيرج، إال يف حـج أو يف عمرة، أو مال خياف تلفه، 
أو أخ خيـاف هالكـه. وليس له أن خيـرج يف إتالف مال أخيه، فـإذا مضت ليلة ثالث 
وعرشين فليخرج حيث شـاء»(٢)، ونحومها غريمها(٣) مما يظهر منه محل اآلية الرشيفة 
عىل كون شـهود الشـهر رشطاً يف فعلية اخلطاب بالصوم بنحـو يقتيض حتقيق رشطه، 

وهو احلرض وعدم السفر.
غايـة األمـر أهنا ختتلـف يف أن املـراد به خصوص شـهود أول الشـهر، كام هو 
مقتىض مرسل عيل بن أسباط وغريه، أو مطلق شهود يشء من الشهر، كام هو مقتىض 
إطالق حديث األربعامئة. وحيث كان حديث األربعامئة هو املعترب سـنداً، دون غريه 

من هذه النصوص، فاملهم احلديث عنه.
ومقتضـاه أن املراد باآليـة الرشيفة أن من كان حارضاً يف بعض الشـهر وجب 
عليه صيام ما بقي منه. وهو ال خيلو عن تكلف يف مرجع الضمري يف قوله: [فليصمه]. 
مع أن الزمه كون املراد بمن كان عىل سفر يف ذيل اآلية الكريمة هو من كان عىل سفر 

يف متام الشهر، لتتم املقابلة بينه وبني الصدر.
وهو ال يناسب سياق السفر يف سياق املرض، لوضوح أن املراد به املرض ولو 
يف بعـض الشـهر. كام أنه يقتيض عدم هنـوض اآلية الكريمة ببيـان عدم صحة الصوم 
يف السـفر، ألن جمرد كون احلرض يف بعض الشـهر رشطاً يف وجوب الصوم يف متامه ال 
ينايف صحة الصوم يف السـفر، وهو ال يناسـب سياق اآلية األوىل، كام ال يناسب معترب

عبيد بن زرارة املتقدم.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٤، ٦.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٧، مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٣ 
من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.



ومـن هنـا ال جمال للخـروج به عام سـبق من ظهـور اآلية الرشيفـة يف رشطية 
احلـرض لوجـوب أداء الصوم، مـن دون أن تنهض بوجوب حتصيـل الرشط املذكور. 

ويتعني البناء عىل إمجال وجه االستشهاد باآلية الكريمة يف النصوص املتقدمة.
نعـم ذلك ال يمنـع من ظهور النصوص املذكورة يف املنع عن السـفر يف شـهر 
رمضـان ملـن يسـتطيع الصيام فيـه، كام هو ظاهر نصـوص أخر، كحديـث أيب بصري: 
«سألت أبا عبداهللاA عن اخلروج إذا دخل شهر رمضان. فقال: ال، إال فيام أخربك 
بـه، خـروج إىل مكة، أو غزو يف سـبيل اهللا، أو مال ختاف هالكـه أو أخ ختاف هالكه، 
وإنـه ليـس أخاً من األب واألم»(١)، ويف بعض طرقه بدل: «أو أخ ختاف هالكه» : «أو 

أخ تريد وداعه»، وغريه.
لكـن البد من اخلروج عنها بصحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «سـألته عن 
الرجل يدخل شـهر رمضان وهو مقيم ال يريد براحاً، ثم يبدو له بعد ما يدخل شـهر 
رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غري مرة، فقال: يقيم أفضل، إال أن تكون له حاجة 
البـد له مـن اخلروج فيها، أو يتخوف عىل ماله»(٢)، وصحيح حممد بن مسـلم عن أيب 
جعفرA: «أنه سـئل عن الرجل يعرض له السـفر يف شـهر رمضان وهو مقيم وقد 

مىض منه أيام، فقال: ال بأس بأن يسافر، ويفطر، وال يصوم»(٣).
ومن هنا يتعني محل النصوص األول عىل الكراهة. وهو املناسـب جداً لبعض 
االستثناءات املتقدمة واآلتية يف النصوص وكلامت األصحاب، فإهنا ال تناسب احلرمة 

. بل شيوع االبتالء باملسألة ال يناسب خفاء حكمها عىل املشهور. جداً
هـذا مضافـاً إىل أن ظاهـر النصـوص املتقدمة كـون النهي عن السـفر بمالك 
تفويت الصوم الواجب، مع أنه لو كان للتحريم لكان السفر سفر معصية ال يمنع من 
الصوم. إال أن يكون السـفر املذكور مسـتثنى من عموم عدم مانعية سـفر املعصية من 

الصوم، ولعل محل النهي عىل الكراهة أهون من ذلك. فالحظ. 
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٣، ١، ٢.

٢٨٣ ..................................................................... السفر يف شهر رمضان اختياراً
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ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه(١)، إال يف حج أو عمرة(٢) أو يف غزو 
يف سـبيل اهللا(٣)، أو مال خياف تلفـه(٤)، أو أخ خياف هالكه(٥) أو يكون 
ومنه يظهر ضعف ما سبق عن احللبي، وربام حيمل كالمه ألجل ذلك عىل الكراهة. 

(١) للنصوص الكثرية املتقدم بعضها. والظاهر االتفاق عليه يف اجلملة.
(٢) كام تضمنهام حديث أيب بصري ومرسل عيل بن أسباط املتقدمان وغريمها.

(٣) كـام تضمنه حديـث أيب بصري املتقدم، بل من املعلـوم أن فتح مكة كان يف 
شـهر رمضان، وأن رسـول اهللا7 أفطر وأمر من معه باإلفطار كام تضمنت ذلك عىل 

بعض النصوص(١).
(٤) كـام سـبق يف صحيـح احللبي وحديث أيب بصري ومرسـل عيل بن أسـباط 
املتقدمـني. ويف حديث احلسـني بـن املختار عـن أيب عبداهللاA: «قـال: ال خترج يف 

رمضان إال للحج أو العمرة أو مال ختاف عليه الفوت، أو لزرع حيني حصاده»(٢).
(٥) كام سبق يف مرسل عيل بن أسباط وحديث أيب بصري عىل إحد الروايتني.
وأمـا مـا يف روايته األخر من ذكـر وداع املؤمن فقد تضمنتـه نصوص كثرية 
منها صحيح حممد عن أحدمهاA: «قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقرص، قلت: أهيام 
أفضل يصوم، أو يشـيعه ويفطر؟ قال: يشـيعه، ألن اهللا قد وضعه عنه إذا شـيعه»(٣). 
وموثـق زرارة عن أيب جعفرA: «قلت: الرجل يشـيع أخاه يف شـهر رمضان اليوم 
واليومني، قال: يفطر ويقيض. قيل له: فذلك أفضل، أو يقيم وال يشيعه؟ قال: يشيعه 

ويفطر، فإن ذلك حق عليه»(٤).
كام تضمنت بعض النصوص استقبال املؤمن، كصحيح محاد بن عثامن: «قلت 
أليب عبـداهللاA: رجـل من أصحايب قد جاءين خربه من األعوص، وذلك يف شـهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٨.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٠ من أبواب صالة املسافر حديث:٦، ٨.



بعـد مـيض ثالث وعرشيـن ليلـة(١). وإذا كان عىل املكلـف صوم واجب 
معني جاز له السـفر وإن فات الواجب(٢)، وإن كان يف السفر مل جتب عليه 

اإلقامة ألدائه.
(مسألة ١٧): جيوز للمسافر التميل من الطعام والرشاب، وكذا اجلامع 

يف النهار، عىل كراهة يف اجلميع(٣)،
رمضـان، أنلقاه؟ قال: نعم، قال: قلت: أنلقاه وأفطر، قال: نعم. قلت: أنلقاه وأفطر، 

أو أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر»(١).
هـذا وقد سـبق يف صحيح احللبي الرتخيص يف السـفر حلاجة البـد منها. وال 
يبعد كون املراد به الالبدية العرفية. نعم املناسبات االرتكازية قاضية بكون الرتخيص 

املذكور بلحاظ صلوح احلاجة املذكورة ملزامحة الكراهة، ال لرفعها.
(١) كام تضمنه مرسل عيل بن أسباط املتقدم. لكنهـ  مع غض النظر عن ضعف 
سنده ـ ال ينهض بتقييد إطالق بقية النصوص بعد إمكان اجلمع بينه وبينها بالبناء عىل 

خفة الكراهة.
(٢) تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة الثانية عرشة.

(٣) ففـي املـدارك أنه قد قطع به األصحاب، وعن املسـالك نفي اخلالف فيه. 
ويشهد له صحيح عبداهللا بن سنان: «سألت أبا عبداهللاA عن الرجل يسافر يف شهر 
رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان اهللا أما يعرف هذا 
. قلت: أليس لـه أن يأكل ويرشب  حرمـة شـهر رمضان، إن له يف الليل سـبحاً طويالً
ويقـرص؟ قـال: إن اهللا تبـارك وتعاىل قد رخص للمسـافر يف اإلفطـار والتقصري رمحة 
وختفيفـاً ملوضـع التعب والنصب ووعث السـفر، ومل يرخص له يف جمامعة النسـاء يف 
السـفر بالنهار يف شـهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيـام، ومل يوجب عليه قضاء 

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٠ من أبواب صالة املسافر حديث:٢.

يكره التميل من األكل والرشب للمسافر........................................................... ٢٨٥
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واألحوط استحباباً الرتك(١)
متام الصالة إذا آب من سـفره، ثم قال: والسـنة ال تقاس. وإين إذا سـافرت يف شـهر 

رمضان ما آكل إال القوت، وما أرشب كل الري»(١).
ويف معترب حممد بن مسلم عنهA: «قال: إذا سافر الرجل يف شهر رمضان فال 
يقرب النسـاء بالنهار يف شهر رمضان، فإن ذلك حمرم عليه»(٢). ويف معترب اجلعفريات 
بسنده عن أمري املؤمننيA أنه قال يف حديث: «وإن هي اغتسلت من حيضتها، وجاء 

زوجها من سفر فليكف عن جمامعتها، فهو أحب إيل إذا جاء يف شهر رمضان»(٣).
ومـن األخـري يظهـر محـل النصـوص املذكـورة عـىل الكراهـة. مضافـاً إىل 
النصوص الكثرية املتضمنة للرتخيص يف اجلامع، كصحيح عمر بن يزيد: «سـألت أبا 
عبداهللاA عن الرجل يسافر يف شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم»(٤)، 
وغريه، ومنها صحيح حممد بن مسلم املتقدم يف آخر املسألة الرابعة عرشة، واملتضمن 
الرتخيص فيه ملن يقدم من سـفره بعد العرص. ومقتىض التعليل يف صحيح ابن سـنان 
املتقـدم بحرمة شـهر رمضـان عموم احلكم لغري املسـافر ممن حيل لـه اإلفطار، كام هو 

موضوع كالم من عرفت وغريه. كام أن مقتضاه العموم لبقية املفطرات. فتأمل.
. وكأنه ملا  (١) ملا عن أيب الصالح من حرمة التميل من الطعام والرشاب مطلقاً
قيل من حرمة شـهر رمضان، واالقتصار يف الرخصة عىل مقدار الرضورة، ولصحيح 

ابن سنان السابق.
والكل كام تـر. لعدم منافاة ذلك للحرمة بعد فرض عدم مرشوعية الصوم، 
واالقتصـار يف الرخصـة عـىل مقـدار الـرضورة إنام يتجه لـو ثبت وجوب اإلمسـاك 
لوالهـا، وهو حمـل الكالم بعد فرض عـدم مرشوعية الصوم. وأمـا الصحيح فهو ال 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٥ ، ٨.
(٣) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.



والسيام يف اجلامع(١).
ينهض بإثبات احلرمة، ألن فعلهA أعم منها.

نعـم حيث كان ظاهـراً يف أن فعلهA متفرع عىل ما تضمنه صدره من حرمة 
شهر رمضان فقد يظهر بدواً يف احلرمة. إال أنه البد من رفع اليد عنه، ملا دل عىل جواز 
اجلامع، املسـتلزم حلمل احلرمة عىل جمرد االحرتام بالوجه األكمل غري الالزم. مضافاً 
إىل أن كثرة االبتالء باملسألة متنع عادة من خفاء حكمها عىل املشهور ومن ثم قد حيمل 

كالمه عىل شدة الكراهة.
هذا ويف جامع املقاصد وعن غريه احلرمة يف خصوص ذي العطاش، فإن أريد 
به من يصيبه العطش اتفاقاً من دون مرض مسـتحكم، فهو متجه، ملا سـبق يف املسـألة 
اخلامسة والعرشين من الفصل الثاين. لكن تقدم أنه ال يفطر برشب ما يرفع رضورته. 

وإن أريد به من به داء العطاش فال وجه له بعد ما يأيت من أن حكمه اإلفطار.
نعم تقدم يف املسـألة املذكورة التعرض ملوثق عامر املتضمن للعطاش يف بعض 
طرقه، وتقدم عدم ثبوت ذلك وأن سـياق املوثق يناسـب إرادة العطش. ويأيت يف آخر 

الفصل اخلامس ما ينفع يف املقام إن شاء اهللا تعاىل.
(١) ففي النهاية أنه ال جيوز للمسافر إال عند احلاجة الشديدة، وعن أيب الصالح 
أنه ال جيوز ملن يسوغ له اإلفطار ما مل خيف فساداً يف الدين. ووجههام غري ظاهر بعد ما 
تقدم مما يشهد بحمل النهي عنه عىل الكراهة. مضافاً إىل أن كثرة االبتالء باملسألة متنع 
عادة من خفاء حكمها عىل املشهور. ومن ثم قد حيمل كالمهام عىل الكراهة الشديدة، 

نظري ما تقدم يف التميل من الطعام والرشاب. 

يكره التميل من األكل والرشب للمسافر........................................................... ٢٨٧



الفصل اخلامس
وردت الرخصة يف إفطار شهر رمضان ألشخاص..

(منهم): الشيخ والشيخة وذو العطاش(١)
(١) بال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه، من غري فرق بني عجزهم 

عنه وبني كونه شاقاً عليهم مشقة ال تتحمل. كذا يف اجلواهر.
وقد يسـتدل عليه بقوله تعاىل: ﴿وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني﴾(١)، 
بدعـو: أن املـراد بمن يطيق من يلحقه مـن الصوم اإلطاقة، وهي الكلفة واملشـقة، 
كالشـيخ والشـيخة. وقد أرص عىل ذلك بعض مشـاخيناP، مدعياً أن اإلطاقة غري 
الطاقة، ومعناها املكنة مع املشقة، وهي عبارة عن إعامل اجلهد بآخر مرتبة من القدرة، 
بحيـث تتعقب بالعجز، وهي املعرب عنها باحلرج واملشـقة. وقد نسـب ذلك للغويني، 

كصاحب لسان العرب وغريه.
وكأن مـراده بذلـك مـا يف لسـان العـرب ومفـردات الراغب، ففـي األول يف 
تعقيب شعر ذكره: «ورواه الليث: كل امرئ جماهد بطوقه. قال: والطوق الطاقة، أي: 
أقـىص غايته، وهو اسـم ملقدار ما يمكن أن يفعله بمشـقة منـه»، ويف الثاين: «والطاقة 
اسـم ملقدار ما يمكن لإلنسان أن يفعله بمشقة، وذلك تشبيه بالطوق املحيط باليشء، 
فقولـه: ﴿وال حتملنا مـا ال طاقة لنا به﴾ أي ما يصعب علينـا مزاولته، وليس معناه ال 

حتملنا ما ال قدرة لنا به، وذلك ألنه تعاىل قد حيمل اإلنسان ما يصعب عليه».

(١) سورة البقرة اآلية:١٨٤.

٢٨٩ ............................................................................... الرخصة يف اإلفطار



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٢٩٠

لكن ما ذكراه ـ مع أنه يف الطاقة، ال اإلطاقة ـ ال خيلو عن إشكال، لوضوح أن 
قوله: «كل امرئ جماهد بطوقه» ال ظهور له يف اختصاص اجلهاد بحال املشـقة، بل يف 
عمـوم اجلهاد هلا، فاملراد بالطوق فيه ما تسـعه القدرة حتى تبلغ املشـقة، ال خصوص 
القـدرة حـال املشـقة. كام أن ذلك هو املـراد بالطاقة يف قوله تعـاىل: ﴿وال حتملنا ما ال 
طاقة لنا به﴾. ولو كان املراد هبا خصوص القدرة مع املشقة كان مرجعه إىل طلب عدم 

. حتميل ما ال مشقة فيه، مع أنه غري مراد قطعاً
عـىل أن مـا ذكرنا هو املناسـب لالسـتعامالت الكثرية يف النصـوص الرشيفة، 
كحديث الرفع املشهور، والنصوص الواردة يف صوم الصبي من أنه يصوم إذا أطاق، 
وأنـه يمـرن عىل الصوم بقدر ما يطيق مـن النهار ويف بعضها: «حتـى يتعودوا الصوم 
ويطيقوه»(١)، وما ورد يف صوم شهر رمضان من أهنم كلفوا صوم شهر من السنة وهم 

يطيقون أكثر من ذلك(٢). 
ومـا يأيت يف احلامل املقـرب واملرضعة القليلة اللبن من أهنام ال يطيقان الصوم، 
ومـا ورد يف صـالة املريـض من أنه يكلـف بام يطيـق(٣)، ويف احلج من أنـه فرض مرة 
واحـدة والنـاس يطيقـون أكثر من ذلك، ثم رغبهـم بقدر طاقتهـم(٤)، وأنه حيرم ترك 
احلج إال من حاجة جتحف به أو مرض ال يطيق فيه احلج(٥)، وأنه جيب عىل من أطاق 

ِج عنه(٧)... إىل غري ذلك.  امليش(٦)، وأن من مل يطق احلج عليه أن حيُ
ولعلـه لذا قيل ان مفـاد اآلية الرشيفة الرتخيص يف اإلفطار للقادر عىل الصيام 
مع الفدية، وأهنا منسوخة بقوله تعاىل يف اآلية الالحقة: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١٨.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٤ باب:١ من أبواب القيام من كتاب الصالة.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٨ باب:٣ من أبواب وجوب احلج ورشائطه.

(٥) وسائل الشيعة ج:٨ باب:٧ من أبواب وجوب احلج ورشائطه حديث:١.
(٦) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١١ من أبواب وجوب احلج ورشائطه حديث:١.

(٧) وسائل الشيعة ج:٨ باب:٢٤ من أبواب وجوب احلج ورشائطه حديث:١، ٦.



القرآن...﴾(١).
كـام ذكر عيل بن إبراهيم يف تفسـريه أهنا واردة يف تعقيـب وجوب القضاء عىل 
املريـض، وأن املـراد هبا أنـه إذا صح بني الرمضانـني ـ بحيث يقدر عـىل القضاء ـ ومل 

يقض ما فاته فعليه الفدية. بل يظهر منه نسبته للرواية.
وإن كان األول ال يناسـب قولـه تعاىل يف اآلية السـابقة عليـه: ﴿كتب عليكم 
الصيام...﴾. وال ظهوره يف أن وجوب الفدية حكم خيتص ببعض املخاطبني بالصيام 
ال مجيعهم، كام ال يناسـب ما قيل ـ بل قد يظهر من عيل بن إبراهيم أنه مروي ـ من أن 
قوله تعاىل: ﴿شـهر رمضان...﴾ ناسخ إلطالق الصوم من حيثية الزمان، ال للتخيري 

بينه وبني الفدية(٢).
وأما الثاين فال شاهد له من اآلية الرشيفة. بل هي ظاهرة يف خالفه، وأن مرجع 
الضمري هو الصيام املكتوب، ال قضاؤه. وأما النص به فهو ـ لو كان موجوداً ـ مرسل 

ال ينهض بتفسري اآلية واخلروج هبا عن ظاهرها.
غايـة األمـر أن ذكرهـم هلذين الوجهني مؤيـد ملا ذكرنا يف معنـى اإلطاقة، وال 
يناسب ماسـبق من بعض مشاخيناP وغريه. وألجل ذلك يتعني عدم هنوض اآلية 

الرشيفة يف نفسها باالستدالل عىل املدعى.
نعـم تضمن غري واحد من النصوص تفسـريها بالشـيخ والشـيخة ونحومها. 
 :Aأو عن بعـض أصحابنا عنه Aإمـا بتأويـل، كموثق ابن بكـري عن أيب عبداهللا
«يف قول اهللا عزوجل: ﴿وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسـكني﴾، قال: الذين كانوا 
»(٣). أو  يطيقـون الصـوم وأصاهبم كرب أو عطاش أو شـبه ذلـك فعليهم لكل يوم مـدّ
بدونـه، كصحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفـرA: «يف قول اهللا عزوجل: ﴿وعىل 

(١) سورة البقرة اآلية:١٨٥.
(٢) تفسري القمي ج:١ ص:٦٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٦.
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الذيـن يطيقونـه فدية طعام مسـكني﴾، قال: الشـيخ الكبري والذي يأخـذه العطاش. 
وعـن قولـه عزوجل: ﴿فمن مل يسـتطع فإطعام سـتني مسـكيناً﴾ قال: مـن مرض أو 
عطاش»(١)، وقريب منه مرسل العيايش يف تفسريه(٢). ومن ثم فاالستدالل هبا إنام يتم 

بضميمة هذه النصوص.
كـام يدل عليه أيضاً نصوص أخر مل تتعـرض لآلية الرشيفة، كصحيح حممدبن 
مسـلم: «سـمعت أبـا جعفرA يقول: الشـيخ الكبـري والذي به العطـاش ال حرج 
عليهام أن يفطرا يف شـهر رمضان...»(٣)، وغريه مما يأيت بعضه إن شـاء اهللا تعاىل. ومن 

ثم ال إشكال يف احلكم املذكور.
وإنام اإلشكال يف أن رفع الصوم عنهم رخصة أو عزيمة. فظاهر مجاعة األول، 
وهـو رصيح احلدائق. ويناسـبه إطـالق أدلة وجـوب الصوم، كقوله تعـاىل: ﴿كتب 
عليكـم الصيـام...﴾(٤)، وقوله سـبحانه: ﴿فمن شـهد منكـم الشـهر فليصمه﴾(٥)، 
وغريمها. وال ينافيه قوله تعاىل: ﴿وعىل الذين يطيقونه...﴾، بناء عىل ماسبق من داللة 
النصوص عىل أن املراد به ما نحن فيه. فإنه وإن كان بمنزلة االستثناء، إال أن وروده يف 
مـورد الرتخيـص االضطراري مانع من ظهوره يف اإللزام، بل املتيقن منه رفع احلرج، 
نظري ما تقدم يف املرض من أنه لوال النصوص ألشكل استفادة عدم مرشوعية الصوم 

معه من اآلية الرشيفة.
والسيام مع التعبري عن الطعام بالفدية، لظهور الفدية يف تدارك النقص بفوت 
مـا هـو املرشوع ذاتاً والتام املـالك، فيكون ظاهره أن اإلطعام إنام هـو لتدارك النقص 

احلاصل برتك الصوم، من دون أن ينهض ببيان عدم مرشوعيته ملن أراده.
وال ينايف ذلك ظهوره يف اإللزام بالفدية، لقرب محله عىل اإللزام يف ظرف ترك 

الصوم، ال مطلقاً، ليستلزم عدم مرشوعية الصوم.

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٣، ٧، ٨، ١.
(٤) ، (٥) سورة البقرة اآلية:١٨٤، ١٨٥.



ومنه يظهر حال النصوص املتضمنة أن الشـيخ الذي يضعف عن الصوم عليه 
الفديـة(١)، وكذا النصـوص املتعرضة لآلية الرشيفة. فإهنا ظاهـرة يف اجلري عىل مفاد 
اآلية بالنحو املتقدم، ال يف ترشيع احلكم يف مقابلها. ويناسـب ما ذكرنا صحيح حممد 
بـن مسـلم املتقـدم، ونحوه صحيحه اآلخـر(٢)، فـإن االقتصار فيهام عـىل نفي احلرج 

. يناسب ما ذكرنا جداً
وكـذا قولـهA يف حديـث إبراهيـم الكرخـي اآليت: «إذا كان يف ذلـك احلدّ 
فقـد وضـع اهللا عنه»(٣)، ألن مناسـبة االضطرار واالمتنان تقتـيض االقتصار عىل رفع 

التكليف واحلرج، ال رفع املرشوعية. 
هذا مضافاً إىل أن عدم سهولة حتديد املوضوع ومرتبة الضعف املسقطة للصوم، 
خصوصاً قبل التجربة، اليناسب رفع املرشوعية، بحيث يبطل الصوم لو وقع للجهل 
بالضعف املسقط للصوم بنحو الشبهة املوضوعية أو احلكمية، بل املناسب لذلك رفع 

احلرج ال غري، وإن كان الصوم صحيحاً مرشوعاً لو وقع.
بـل يظهـر مـن احلدائق أن الصـوم أفضـل لقولـه تعـاىل: ﴿وأن تصوموا خري 
لكـم﴾، بدعو كونه تعقيباً عىل قوله تعاىل: ﴿وعىل الذين يطيقونه﴾، كام هو الظاهر 

من التبيان وجممع البيان يف تفسري اآلية.
وإن استشـكل فيـه يف اجلواهر باحتامل كون الفقرة املذكورة مسـتقلة عن قوله 
[وعىل الذين يطيقونه] يراد هبا أن الصوم خري من السفر املقتيض لإلفطار، أو أنه خري 

يف نفسه، ومل يرشعه اهللا تعاىل إال ألن صالح الناس به.
بـل أرص عـىل الثاين بعض مشـاخيناP، بدعو: أن العـدول فيه عن ضمري 
الغائـب إىل ضمري اخلطاب كاشـف عن رجوعه إىل املخاطبـني بالصوم أوالً يف قوله: 

﴿كتب عليكم الصيام﴾،الإىل من بعدهم ممن كان التعرض حلكمهم بلسان الغيبة.

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٤، ٥، ٩، ٢، ١٠.
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إذا تعذر عليهم الصوم(١)أو كان حرجاً ومشقة(٢) وعليهم الفدية(٣) عن 
لكن األول أظهر، ألن قرينة السياق تقتيض رجوع الفقرة األخرية إىل ما أتصل 
هبـا وحـده أو مع مـا قبله، ال إىل ما قبله دونه. والسـيام وأن املضمون املذكور أنسـب 
بالتعقيـب عـىل التخفيف والسـعة منه بالتعقيب عـىل الفرض واإللزام. كـام أنه ببيان 
قضية ترشيعية أنسب منه ببيان قضية تكوينية. وال ينهض العدول من الغيبة للخطاب 
برفع اليد عن مجيع ذلك بعد شيوع االلتفات يف القرآن الكريم، ويف كالم العرب عامة.
ومـن بعـض ما تقدم يظهـر ما ذكره يف اجلواهـر أوالً من احتـامل وروده لبيان 
أفضليـة الصوم من السـفر املقتيض لإلفطـار، ال غري. ومن ثـم كان الظاهر مرشوعية 

الصوم، بل ال يبعد أفضليته مع القدرة. إال أن يلزم الرضر، فال يرشع.
(١) كام هو املتيقن من األدلة املتقدمة.

(٢) كام هو مقتىض إطالق النصوص املتقدمة وكثري من الفتاو، وما قد يظهر 
مماسبق من اجلواهر من اعتبار كون املشقة بحيث ال تتحمل عادة غري ظاهر الوجه.

(٣) عـىل املشـهور شـهرة عظيمـة، كام قيـل. بل قـد يظهر من بعـض كلامهتم 
املفروغية عنه، لتعرضهم للخالف يف مقدار الفدية من دون إشـارة للخالف يف أصل 

وجوهبا. ويقتضيه اآلية الرشيفة، والنصوص الكثرية اآليت بعضها.
وعن أيب الصالح االسـتحباب، ويشـهد لـه الصحيح عـن إبراهيم الكرخي: 
«قلت أليب عبداهللاA: رجل شـيخ اليسـتطيع القيام إىل اخلـال، لضعفه، واليمكنه 
... قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان يف ذلك  الركوع والسـجود. فقال: ليؤم برأسـه إيامءً
احلـدّ فقـد وضع اهللا عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم أحب 
» يف  ، وإن مل يكـن له يسـار ذلك فـال يشء عليه»(١). لظهور قولـهA: «أحب إيلَّ إيلَّ

عدم وجوب ذلك رشعاً، وإنكار صاحب احلدائق لذلك غريب.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١٠.



كل يوم بمد(١)، لكن يف وجوهبا يف صورة التعذر يف األولني إشـكال(٢).
لكـن يشـكل ألجله محل اآلية والنصـوص الكثرية عىل االسـتحباب، مع قوة 
ظهورها بمجموعها يف الوجوب، وأن الفداء واجب بدالً عن الواجب. والسـيام مع 
ظهـور وهن احلديث بإعـراض األصحاب عنه، ومع عدم خلو سـنده عن الضعف، 
لعـدم ثبوت وثاقة إبراهيم الكرخي. ومن هنا يتعني اخلروج به عن ظاهره ومحله عىل 

الوجوب. فتأمل.
(١) كام عن مجاعة كثرية. لقول أيب جعفرA يف تتمة صحيح حممد بن مسلم 
املتقدم: «ويتصدق كل واحد منهام يف كل يوم بمدّ من طعام، وال قضاء عليهام. وإن مل 
يقدرا فال يشء عليهام»(١)، ونحوه غريه مما يأيت بعضه. لكن يف صحيحه اآلخر عن أيب 

عبداهللاA: «ويتصدق كل واحد منهام يف كل يوم بمدين من طعام...»(٢).
وقد مجع الشيخ بينهام يف التهذيب بحمل الثاين عىل من يقدر عىل املدين واألول 
. وعىل ذلك جر يف املبسـوط والنهاية. لكنه بال شـاهد.  عىل من ال يقدر إال عىل املدّ

واألظهر ما عن االستبصار من اجلمع بينهام باحلمل عىل استحباب املدين.
هـذا ويف صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «سـألته عن رجل كبري يضعف 
عن صوم شهر رمضان. قال: يتصدق بام جيزي عنه طعام مسكني لكل يوم»(٣)، ونحوه 
صحيح عبداهللا بن سنان(٤)، وكأهنام يشريان إىل مقدار معروف. وكأن معروفيته بسبب 
. وال أقل من لزوم محله عىل ذلك. بقرينة النصوص األخر  اشتهار أن فدية الصوم مدّ

الواردة يف املقام.
(٢) فعـن املشـهور وجوهبـا. إلطـالق مجلـة مـن النصـوص، منها مـا تقدم، 
وخلصـوص حديث أيب بصري: «قال أبو عبداهللاA: أيام رجل كان كبرياً ال يسـتطيع 
الصيـام، أو مرض من رمضان إىل رمضان ثم صح، فإنام عليه لكل يوم أفطر فيه فدية 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١، ٢، ١٢، ٩.
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إطعام، وهو مدّ لكل مسكني»(١)، وغريه.
ويف املقنعة واالنتصار والغنية واملراسـم والرسائـر واملختلف وجامع املقاصد 
واملسالك والروضة عدم الوجوب، ونسبه يف التذكرة ألكثر علامئنا، ونفى اخلالف فيه 
يف الغنية، وأدعى اإلمجاع عليه يف االنتصار. وعن غري واحد عموم ذلك لذي العطاش.
ملناسبة الفدية لكون املفد مقدوراً عليه يف اجلملة. والختصاص اآلية وبعض 
النصـوص املفرسة هلا بمن يطيق. كام قد يسـتفاد مما تضمـن أخذ الضعف عن الصوم 

أو عرب فيه بنفي احلرج.
والـكل كام تـر. ألن الفدية قد تكون لتدارك النقص بـرتك الواجب ولو مع 
تعذره، كام ثبت ذلك يف الصوم مع املرض. واآلية الرشيفة ال ظهور هلا يف إرادة ما نحن 
فيه يف نفسـها، وإنام اسـتفيد ذلك من النصوص املتعرضة هلا، وهي تقتيض اإلطالق. 

والضعف عن الصوم إن مل يكن خمتصاً بالعجز عنه فال إشكال يف شموله له. 
وأما التعبري برفع احلرج فهو وإن كان قد ال حيسن يف مورد خيتص بالتعذر، إال 
: ال حرج عىل من بلغ ستني  أنه حيسـن باإلضافة إىل العنوان الشـامل له، فلو قيل مثالً
، ال جمال لدعو اختصاصه بالقادر عىل  سنة أن ال يصوم لكنه يفدي عن كل يوم بمدّ

الصيام، وباجلملة: الوجوه املذكورة ال تنهض باخلروج عام سبق.
نعم ذكر سـيدنا املصنفP أن حديث الكرخـي املتقدم خمتص بالعاجز عن 
الصـوم ـ كام يظهر مـن احلدائق ذلك أيضاً ـ فيحمل ألجله ما ظاهره الوجوب مطلقاً 
عىل من يشـق عليه الصوم مع قدرته عليه، وما ظاهره الوجوب يف خصوص العاجز 

عىل االستحباب.
لكنه خال عن الشـاهد، فإن الضعف عن الصالة االختيارية ال يستلزم العجز 
عن الصيام. بل قد يكون قولهA: «فقد وضع اهللا عنه» شاهداً بالعموم له وللمشقة 
مع القدرة، نظري ما سـبق يف رفع احلرج، لظهوره يف االمتنان بوضع وجوب الصوم، 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٥.



والعاجز يمتنع تكليفه بالصوم، فهو موضوع عنه عقالً بال منة. عىل أنه سـبق اخلدش 
يف سند احلديث.

ومن ثم كان األقو ما عليه املشهور من العموم للعاجز.
بقـي يشء، وهـو أن يف معترب أيب بصري عن أيب عبداهللاA: «قلت له: الشـيخ 
الكبـري ال يقـدر أن يصوم، فقـال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فـإن مل يكن له ولد؟ 
قال: فأدنى قرابته. قلت: فإن مل يكن قرابة؟ قال: يتصدق بمدّ يف كل يوم. فإن مل يكن 
عنـده يشء فليس عليـه»(١). وبقرينة وجـوب الصوم عيناً يف شـهر رمضان عىل مجيع 
املكلفني البد من محل صوم الولد والقرابة عنه عىل قضائهام عنه بعد شـهر رمضان ما 

فاته من صومه.
إذا عرفـت هـذا فقد قـال يف االسـتبصار: «فالوجه فيـام تضمنته هـذه الرواية 
مـن صوم الولـد وذي القرابة عنه حممول عىل رضب من االسـتحباب، دون الفرض 

واإلجياب»، ونحوه يف الدروس.
فـإن كان املراد اسـتحباب صومهام عنه مع الفديـة، فهو خالف ظاهر احلديث 
جداً، لتعليق الفدية فيه عىل فقد الولد والقرابة. كام أنه خمالف لظاهر بقية أدلة املسألة، 
بـل رصيح بعضها، من كـون الصدقة فداء عن الصوم، حيـث ال موضوع للفدية مع 

قضاء الصوم عنه.
وإن كان املراد اسـتحباب صومهام عنه يف رتبة سـابقة عـىل الفدية، وأن الفدية 
إنـام جتـب مع عدم صومهـام، كام هو ظاهـر احلديث. فهو خالف ظاهـر األصحاب، 
لظهور كلامهتم يف تعني الفدية برتكه الصوم، وأنه ال واسـطة بينها، كام هو الظاهر من 

اآلية الرشيفة والنصوص الكثرية الواردة يف املقام.
ولـو بني عىل غض النظر عن ذلـك كله من أجل هذا احلديث، فاملتعني العمل 
بظاهـره من وجوب الصوم عنه عىل الولد وذي القرابة، لعدم القرينة حينئذٍ عىل محله 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١١.

الرخصة يف اإلفطار للشيخ والشيخة وذي العطاش................................................ ٢٩٧
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واألفضـل كوهنـا مـن احلنطـة(١)، بـل كوهنـا مديـن(٢) بـل هـو أحوط 
(٣). والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم(٤) وإن كان أحوط. استحباباً

عىل االستحباب.
ومن ثم يشـكل العمل باحلديث، والسـيام مع عدم معهوديـة النيابة عن احلي 
يف أداء الواجبـات البدنية إال يف احلج، بل يكون احلديث من املشـكل الذي يرد علمه 
ألهلهA. نعم ال بأس بالصوم عنه برجاء املطلوبية من دون أن تسقط عنه الفدية.

(١) للنـص عليـه يف الصحيح عـن عبدامللك بن عتبة اهلاشـمي: «سـألت أبا 
احلسـنA عن الشـيخ الكبـري والعجوز الكبـرية التي تضعف عن الصوم يف شـهر 
رمضـان، قـال: تصدق يف كل يوم بمـدّ حنطة»(١)، والبد من محله عىل االسـتحباب، 
مجعاً مع إطالق الطعام يف كثري من النصوص، ألنه أقرب عرفاً من تقييد اآلية الرشيفة 
والنصـوص الكثـرية. والسـيام مع عـدم ظهور عامـل بظاهـره، وعدم ثبـوت وثاقة 

عبدامللك راويه.
(٢) ملا تقدم من كون ذلك مقتىض اجلمع بني صحيح حممد بن مسلم املشتمل 

. فراجع. عىل املدين(٢)، وغريه مما اشتمل عىل املدّ
(٣) خروجاً عام تقدم من التهذيب والنهاية واملبسـوط من وجوب املدين عىل 

القادر، محالً لصحيح حممد بن مسلم املذكور عليه.
(٤) كام عن عيل بن بابويه ومجاعة. لظهور املقابلة يف اآلية باملريض واملسافر يف 
عـدم وجوب القضاء عليهم، كام ال جتب الفدية عليهام، وإلمهاله يف نصوص املسـألة 
كلهـا. وكذا ماتضمـن بدلية الفداء عن الصيـام، كحديث الكرخـي املتقدم لو أمكن 
محلـه عـىل الوجوب. كـام أن ظاهر ما تضمن كـون الصدقة فداءً عـن الصومـ  كاآلية 

. الرشيفة وغريها ـ ذلك أيضاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٤، ٢.



(ومنهم): احلامل املقرب(١)
بـل هو رصيح صحيحي حممد بن مسـلم املتقدمني(١). ودعو: انرصافهام إىل 
صـورة عـدم القدرة عىل القضاء. ممنوعة، بل قد ال حيسـن احلكم بعدم القضاء إال مع 

احتامل القدرة عليه.
ويؤيـده صحيح داود بـن فرقد عن أبيه عن أيب عبـداهللاA فيمن ترك صوم 
ثالثـة أيـام من كل شـهر ندبـاً وفيه: «أن كان من مـرض فإذا برئ فليقضـه، وإن كان 
»(٢)، ونحـوه أو عينه صحيحه اآلخـر عن أخيه مـن كـرب أو عطـش فبدل كل يوم مـدّ

عنهA(٣). فإنه كالرصيح يف عدم وجوب القضاء.
هذا ويف الرشايع والقواعد وجامع املقاصد وغريها وجوب القضاء إن أمكن، 
ونسبه يف جامع املقاصد لألكثر، وعن غريه نسبته للمشهور. لعموم وجوب قضاء ما فات.

لكـن العمـوم وإن تـم يف آية الصـوم الثانية، كام يـأيت تقريبـه يف أوائل الفصل 
السـابع إن شـاء اهللا تعاىل، إال أن شموله للمقام بعد املقابلة بينه وبني املريض واملسافر 

يف اآلية األوىل ال خيلو عن إشكال. ولو تم تعني اخلروج عنه بامسبق.
ودعو: أن ذا العطاش من أفراد املريضـ  لو متتـ  ال تقتيض وجوب القضاء 
بعد ما تقدم. عىل أهنا ال ختلو من إشكال، ألن املراد باملريض الذي جيب عليه القضاء 
هـو الذي يـرضه اإلفطار بحدوث مـرض أو زيادته أو تأخر شـفائه، وهو قد ال يلزم 
لـذي العطـاش، بل قد يكون الصوم جمهداً له ال غري، نظـري الضعف الذي تقدم عدم 

جواز اإلفطار معه.
(١) فيسـوغ هلا اإلفطار بال خالف، بل اإلمجاع بقسـميه عليه، كام يف اجلواهر. 
لصحيح حممد بن مسـلم: «سـمعت أبا جعفـرA يقول: احلامل املقـرب واملرضع 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١،٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب الصوم املندوب حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١١ من أبواب الصوم املندوب حديث:٨.

الرخصة يف اإلفطار للحامل....................................................................... ٢٩٩
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التي يرضُّ هبا الصوم أو يرض محلها(١)،
القليلةاللبن الحرج عليهامأن تفطرا يف شهر رمضان،ألهنام ال تطيقان الصوم. وعليهام 
أن تتصدق كل واحد منهام يف كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام. وعليهام قضاء كل يوم 

أفطرتا فيه، تقضيانه بعد»(١).
(١) كام هو مقتىض إطالق األصحاب. ويقتضيه يف األوىل عموم نفي الرضر، 
وخصـوص ما يسـتفاد من أدلة وجـوب اإلفطار للمـرض من أن املعيـار يف اإلفطار 

خوف الرضر من الصوم ولو لتجدد مرض مل يكن.
ويف الثانية مزامحة وجوب الصوم لوجوب حفظ احلمل من الرضر وإن مل يكن 
تلفاً، ألنه مقتىض استئامهنا عليه رشعاً بسبب كونه حتت يدها، فال جيوز هلا التفريط به، 

كام ال جيوز التفريط بالطفل الذي هو حتت اليد.
. هذا مضافاً إىل إطالق الصحيح املتقدم الشامل للصورتني معاً

اللهـم إال أن يقـال: التعبري يف الصحيح بنفي احلـرج ظاهر يف االمتنان بترشيع 
اإلفطار والتخفيف بذلك، وهو ال يناسب العموم للصورتني املذكورتني اللتني جيب 
اإلفطـار فيهـام بمقتىض األدلـة والقاعدة. والسـيام مع أن يف اجلمع فيهـام بني القضاء 
والفديـة كلفـة زائدة عىل ما تقتضيه القاعدة، وهو ال يناسـب لسـان الصحيح، حيث 

يأبى أن يكون متمحضاً يف التكليف والتضييق.
ومن هنا كان الظاهر عدم النظر يف الصحيح للصورتني املذكورتني، بل للحرج 
احلاصـل للمقـرب يف الصوم، لغلبة ضيقها به وإن مل يلزم الرضر هبا أو بحملها، ألهنا 
ختـرج نوعاً عن الوضـع الطبيعي يف مأكلهـا ومرشهبا ويف وضعهـا النفيس، فيصعب 
عليهـا كثرة األكل والـرشب، ويضيق صدرها بكل قيد. كام هو املناسـب لتقييدها يف 
الصحيح باملقرب. وإال فالرضر هبا أو بحملها ال خيتص هبا، بل تتعرض له كل حامل.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١.



 واملرضعة القليلة اللبن(١) إذا أرضّ هبا الصوم أو أرضَّ بالولد.
وعليـه إنام يتعـني عليها اجلمع بني الفدية والقضاء يف غري صورة حرمة الصوم 
عليهـا ووجـوب اإلفطار، للزوم الرضر عليها أو عىل محلهـا، أما يف الصورة املذكورة 
فالـالزم البناء عىل مقتـىض القاعدة من لزوم اإلفطار واالقتصار عىل القضاء من دون 
فـداء، خالفاً ملا عن األصحاب من وجوبه يف الصورتني معاً، أو يف الثانية خاصة. إال 

أن تفرط يف القضاء يف أثناء السنة، كام هو احلال يف سائر موارد اإلفطار لعذر.
 (١) فيسـوغ هلا اإلفطار بال خالف، بل اإلمجاع بقسميه عليه، كام يف اجلواهر. 

ويقتضيه صحيح حممد بن مسلم املتقدم. 
وربام يسـتدل عليـه بمكاتبة عيل بن مهزيار املروية يف مسـتطرفات الرسائر من 
كتاب مسائل الرجال: «كتبت إليه [يعني: عيل بن حممدA] أسأله عن امرأة ترضع 
ولدها وغري ولدها يف شـهر رمضان، فيشـتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشـى 
عليهـا، وال تقـدر عـىل الصيام، أترضـع وتفطر وتقـيض صيامها إذا أمكنهـا، أو تدع 
الرضـاع وتصـوم؟ فـإن كانت ممن ال يمكنها اختـاذ من يرضع ولدهـا فكيف تصنع؟ 
ت صيامها، وإن كان  فكتب: إن كانت ممن يمكنها اختاذ ظئر اسرتضعت لولدها وأتـمّ

ذلك اليمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها»(١).
وال يـرض فيها عدم ذكر سـند ابن إدريـس للكتاب املذكـور، إلمكان وضوح 
الكتاب عنده بتواتر ونحوه، بحيث يكون نقله عنه عن حسّ أو حدس ملحق به، كام 

هو األصل يف اخلرب.
لكـن الظاهر اختـالف موضوع احلديثـني، فموضوع املكاتبـة مطلق املرضعة 
التـي جيهدها اجلمـع بني الصوم والرضـاع. واحلكم فيهـا مطابق للقاعـدة، املقتضية 
للـزوم التخلـص من الرضـاع ورصف الطاقة للصـوم، ومع تعذر ذلـك فحيث كان 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٣.

٣٠١ ..................................................................... الرخصة يف اإلفطار للمرضعة
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.(١ ) وعليهام الفدية مدّ
حفظ الولد أهم يتعني ترك الصوم واالقتصار عىل القضاء.

أما الصحيح فموضوعه قليلة اللبن، من دون نظر إىل إجهاد الصوم هلا، وال إىل 
انحصـار حفـظ الولد هبا. ومن القريب ابتناؤه عـىل أن قليلة اللبن جيف لبنها بالصوم 
حتـى ينقطـع، وال تسـتطيع مواصلـة الرضاع حتى بعـد اإلفطار، وهـو أمر مرغوب 
عنـه وإن مل يبلـغ مرتبة احلـرج، وال الرضر لنفسـها وال للولد، إلمكان اسـتغنائه عن 
رضاعهـا. ولعله لذا اقترص يف الصحيح عىل رفـع احلرج عنها يف اإلفطار من دون أن 

. جيب عليها، وجعل عليها الفداء مع القضاء حينئذٍ
وباجلملـة: موضوع املكاتبة اإلرضار باملرضعة أو بالولد. وموضوع الصحيح 
اإلرضار باللبـن ال غري. وبذلك يتجه عدم التنـايف بينهام، بلحاظ االقتصار يف املكاتبة 
عىل القضاء بنحو يظهر منه عدم وجوب الفدية، واجلمع بينهام يف الصحيح، الختالف 

املوضوع فيهام.
وعىل ذلك ينبغي العمل باحلديثني معاً، ويكون املحصل منهام ومن القاعدة: أن 
املرضعـة إذا وجـب عليها اإلفطار إلرضار الصوم هبا أو بالولدـ  ولو النحصار األمر 
هبـاـ  مل جيـب عليها إال القضاء، عمالً بالقاعدة واملكاتبـة. وإن مل جيب عليها اإلفطار، 
إلمكان اسـتغناء الولد عنها، فإن كانت قليلة اللبن، وكان الصوم موجباً لنقص لبنها 
ـ بحيـث ال يبقـى منه يشء معتد بهـ  أو انقطاعه، جاز هلـا اإلفطار، حفاظاً عىل اللبن، 

ووجب عليها اجلمع بني الفدية والقضاء، عمالً بالصحيح.
بـل اليبعـد التعدي عنها لكثرية اللبن إذا كان الصوم يرض بلبنها بحيث ينقطع 

أو يبقى منه قليل ال يعتد به. فالحظ.
(١) بال خالف أجده فيه، كذا يف اجلواهر. ملا تقدم يف صحيح حممد بن مسـلم 
من الترصيح بذلك. نعم خيتص ذلك بمورد الصحيح دون موضوع املتن ونحوه عىل 



واألفضل مدان(١)، بل األحوط. وعليهام القضاء بعد ذلك(٢). 
ما تقدم توضيحه.

(١) مل يتضح الوجه فيه بعد عدم ورود رواية باملدين هنا، وإنام تقدم يف الشيخ 
والشـيخة وذي العطاش. إال أن يدعى القطع بعدم الفرق. ولعله الوجه فيام قد يظهر 
من املبسوط والنهاية من كون الصدقة هنا عىل نحو الصدقة يف الشيخ والشيخة وذي 
العطاش. لكنه غري ظاهر، خصوصاً بعد وجوب اجلمع بني الفدية والقضاء هنا، دون 

الشيخ والشيخة وذي العطاش.
(٢) كـام نسـب للمعظـم ويقتضيـهـ  مضافـاً إىل عموم وجوب قضـاء الصوم 
الفائت عىل ما يأيت تقريبه يف أول الفصل السابع ـ الصحيح واملكاتبة املتقدمان اللذان 

مها دليل املسألة عندهم.
نعم يف مرسل رفاعة املروي عن تفسري العيايش عن أيب عبداهللاA: «يف قوله 
عزوجـل: ﴿وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسـاكني﴾ قال: املـرأة ختاف عىل ولدها 
والشيخ الكبري»(١). وحيث كان ظاهر اآلية الرشيفة عدم وجوب القضاءـ  كام سبق يف 
الشـيخ والشـيخة وذي العطاشـ  فإرادة املرأة التي ختاف عىل ولدها منها أيضاً يقيض 
بعدم وجوب القضاء عليها، فتنفع فيام نحن فيه، بناء عىل أن املعيار يف احلامل املقرب 

واملرضعة القليلة اللبن عىل اخلوف عىل الولد، كام يظهر من بعضهم.
لكـن ال جمـال للتعويـل عليه يف نفسـه، فضالً عن رفـع اليد به عـن الصحيح 
واملكاتبة، والسيام مع كوهنام أقو داللة، الستفاد وجوب القضاء منهام بالنص عليه، 

واستفادة نفيه منه بالسكوت عنه.
ومنـه يظهـر ضعف مـا يف املراسـم وعـن الصـدوق األول من عـدم وجوب 
القضاء. وقد يظهر من الصدوق يف املقنع، حيث سـاقهام يف مسـاق الشـيخ والشيخة 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٨.
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وال جيزي اإلشباع عن املدّ يف الفدية(١) من غري فرق بني مواردها.
(مسـألة ١٨): ال فـرق يف املرضعة بني أن يكون الولـد هلا وأن يكون 
لغريهـا(٢). واألقو االقتصـار عىل صورة عدم التمكـن(٣) من إرضاع 

غريها للولد.
. وذي العطاش، مقترصاً عىل الفدية. كام حكي عن املرتىض عدم ذكر القضاء فيهام أيضاً
(١) الختصـاص دليلـه بالكفـارة، كـام يظهر مما سـبق يف املسـألة العارشة من 

الفصل الثالث.
(٢) إلطالق الصحيح، ورصيح املكاتبة، بناء عىل أهنا من أدلة املسألة.

(٣) كـام هو رصيح املكاتبة. لكن سـبق أن موردها غري مـورد الصحيح، وأن 
العمل بكل منهام يف مورده متعني. ومقتىض إطالق الصحيح العموم لصورة التمكن 

من إرضاع غريها للولد. 
ودعـو: أن التعليـل فيه بعـدم الطاقة ملـزم باحلمل عىل صـورة االنحصار. 
مدفوعـة: بأن ظاهر عدم اإلطاقة هو العجز البـدين، وحيث ال يمكن البناء عىل كونه 
معيـاراً يتعـني محله عىل عـدم اإلطاقة اإلضـايف، بمعنى العجز عن الصـوم مع جتنب 
املحذور، ومقتىض مناسـبة العنوان كون املحذور هو اإلرضار باللبن بالوجه املتقدم، 
. وتقييده بخصوص ما إذا لزم اإلرضار بالولد،  وهو بنفسه حمذور تتجنبه النساء نوعاً

النحصار اإلرضاع هبام ال شاهد له، فيتعني العمل باإلطالق.
بقي يشء، وهو أن الشيخ يف النهاية بعد أن ذكر جواز اإلفطار للشيخ والشيخة 
وذي العطـاش واحلامـل املقـرب واملرضعة القليلـة اللبن، قـال: «وكل هؤالء الذين 
ذكرنـا أنه جيوز هلم اإلفطار فليس هلم أن يأكلوا شـبعاً مـن الطعام، وال أن يرشبوا رياً 
مـن الرشاب وال جيوز هلـم أن يواقعوا النسـاء». وظاهره احلرمـة يف ذلك. ومل يتضح 

الوجه فيه بعد عدم اإلشارة يف النصوص السابقة له.



ودعـو: أن ورودهـا مـورد االضطـرار ملـزم باالقتصـار فيهـا عـىل مقدار 
الرضورة. ممنوعة بعد كون السائغ باالضطرار هو اإلفطار، ال تناول الطعام والرشاب 
مـع الصوم، لوضوح أنه إنام وجب ترك املفطـرات بنحو االرتباطية من أجل الصوم، 
فمـع فرض جواز اإلفطار ال يبقى موضوع لوجـوب ذلك. ووجوبه بنحو االنحالل 

معه حيتاج إىل دليل.
ومـن ثـم قد حيمل ذلك منه عىل الكراهة، كـام هو ظاهر غريه، بل قد يظهر منه 
يف املبسـوط. وقد تقدم يف املسـألة السـابعة عرشة من الفصل الرابع ما ينفع يف املقام. 

فراجع. 
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الفصل السادس
يثبـت اهلـالل بالعلـم احلاصل مـن الرؤيـة أو التواتـر أو الشـياع أو 
مـيض ثالثـني يوماً من هالل شـهر شـعبان فيثبـت هالل شـهر رمضان أو 
ثالثـني يوماً من شـهر رمضـان فيثبت هالل شـوال، وبشـهادة عدلني (١) 
(١) كـام هو املشـهور، عىل مـا يف اجلواهر. ويقتضيهـ  مضافـاً إىل عموم حجية 
البينة، الذي تقدم منا االسـتدالل عليه بتفصيل يف املسـألة التاسعة عرشة من مباحث 
االجتهـاد والتقليـد ـ النصـوص املسـتفيضة الـواردة يف املقـام، كموثـق منصـور بن 
حـازم عـن أيب عبداهللاA: «أنـه قال: صم لرؤية اهلـالل، وأفطر لرؤيته. فإن شـهد 
عندكم شـاهدان مرضيان بأهنام رأيـاه فاقضه»(١)، وصحيح احللبـي عنهA: «قال:

قال عيلA: ال تقبل شـهادة النسـاء يف رؤية اهلالل، إال شـهادة رجلني عدلني»(٢)، 
وغريمها.

لكن يف صحيح أيب أيوب إبراهيم اخلزاز عنهA: «قلت له: كم جيزي يف رؤية 
اهلـالل؟ فقال: إن شـهر رمضان فريضة مـن فرائض اهللا، فال تـؤدوا بالتظني، وليس 
رؤية اهلالل أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته، ويقول اآلخرون مل نره، إذا رآه واحد 
رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف. وال جيزي يف رؤية اهلالل إذا مل يكن يف السامء علة أقل 
من شـهادة مخسني، وإذا كانت يف السـامء علة قبلت شهادة رجلني يدخالن وخيرجان 
من مرص»(٣). ويف صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «قال: إذا رأيتم اهلالل 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٤، ٧، ١٠.
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فصومـوا، وإذا رأيتمـوه فأفطروا، وليس بالرأي وال بالتظنـي، ولكن بالرؤية [قال]: 
والرؤيـة ليـس أن يقـوم عـرشة فينظروا، فيقـول واحد: هـو ذا هو، وينظر تسـعة فال 
يرونـه، إذا رآه واحـد رآه عـرشة آالف»، ويف بعض طرقـه: «إذا رآه واحد رآه ألف»، 
وزاد يف بعضها: «وليس أن يقول رجل: هو ذا. ال أعلم إال قال: وال مخسون»(١). ويف 
موثـق أيب العبـاس عن أيب عبداهللاA: «قال: الصوم للرؤيـة والفطر للرؤية. وليس 
رؤيـة أن يراه واحد، وال اثنان وال مخسـون»(٢)، ويف موثـق ابن بكري عنهA: «قال: 
صـم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس الرؤية اهلالل أن جييء الرجل والرجالن فيقوالن: 
رأينا، إنام الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق»(٣)، ويف حديث حبيب: 
«ال جتوز الشـهادة يف رؤية اهلالل دون مخسـني رجالً عدد القسـامة، وإنام جتوز شهادة 
رجلني إذا كانا من خارج املرص، وكان باملرص علة، فأخربا أهنام رأياه، وأخربا عن قوم 

صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية»(٤).
ولعله لذا اقترص يف املقنع والنهاية واملبسوط وحمكي غريها يف حجية البينة عىل 
مـا إذا كان يف السـامء علة مطلقاً أو إذا كانت البينة مـن خارج البلد، وأنه يف غري ذلك 

. إنام تقبل شهادة القسامة مخسني رجالً
وهـو وإن طابق بعض النصوص املتقدمـة، إال أنه ال يطابق بعضها، للترصيح 

يف موثق أيب العباس وغريه بعدم االكتفاء باخلمسني.
عـىل أن اجلمـود عىل النصـوص املذكـورة وإن اقتىض ذلـك يف اجلملة، إال أن 
التأمل يف جمموعها ال يناسبه، ألهنا وإن تضمنت عدم قبول البينة، بل لزوم اخلمسني، 
أو الشـياع املفيد للعلم، مطلقاً أو إذا مل يكن يف السـامء علة، إال أنه قد مهد فيها لذلك 
 بالتظني، ومـن الظاهر أن ارتكازية الكرب أن شـهر رمضان فريضة ال يؤد بكرب
املذكـورة ال تناسـب التفصيـل بني يف حجية البينـة ما إذا كان يف السـامء علة وما إذا مل 
يكن، كام ال يناسب التفصيل فيها بني كون الشاهدين من البلد وكوهنام من غري البلد. 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١١، ١٢، ١٤، ١٣.



ولعله لذا قيل بعدم حجية البينة مطلقاً، كام حكاه يف الرشايع، وإن مل يعرف القائل به.
كام أن املالزمة بني رؤية الواحد واألكثرـ  املشار إليها يف الصحيحني، ومهد هبا 
يف أوهلام للتفصيل املذكور ـ إنام هي فيام إذا كان اهلالل املدعى رؤيته ممتلئاً بالنور جلياً، 
. ومن ثم ال خيلو مضمون النصوص املذكورة عن  قد تصد لرؤيته كثريون ال مطلقاً

االضطراب.
نعـم ال جمال لذلك يف حديث حبيـب، لالقتصار فيه عىل التفصيل املذكور من 
دون مقدمـة وال متهيـد. إال أنـه ال جمـال للتعويل عليه مع اإلشـكال يف سـندهـ  لعدم 
وضـوح حـال حبيب ـ ومعارضة موثـق أيب العباس له يف القبول باخلمسـني، وقرب 
 هنـوض بقيـة النصـوص للقرينية عىل ابتنـاء التفصيل فيه عىل مـا تضمنته من الكرب

واملالزمة املذكورتني.
عـىل أنه ال ينهض بإثبات عموم حجية البينة إذا كانت من خارج املرص، وكان 
باملـرص علة، بل الظاهر منه ما إذا شـهدت البينة بالرؤيـة يف ضمن قوم صاموا للرؤية 
وأفطروا، هلا الظاهرة يف الرؤية العامة، بأن يشهد الرجالن بأهنام رأيا اهلالل وأن القوم 

. رأوه أيضاً
وال يسـتفاد العموم املذكـور إال من صحيح اخلزاز، الـذي يبتني التفصيل فيه 
عىل الكرب واملالزمة املذكورتني، وقد سبق أن ذلك موجب الضطراب النصوص.

 ومـن ثم يقرب محـل النصوص املذكورة عـىل الردع عـن التعويل عىل دعو
الرؤيـة من الواحد أو اآلحـاد يف مورد املالزمة املذكورة الذي عرفته، وهو ما إذا أكثر 
املسـتهلون، بحيث يكون من شـأن اهلالل أن تشـيع رؤيته لو كان قابالً للرؤية، حيث 
. وال يتضح بناء العقالء عىل التعويل  يكون صدق الدعو حينئذٍ مورداً للريب عرفاً

. عىل الدعو يف مثل ذلك. بل الظاهر توقفهم حينئذٍ
وكثـرياً ما حصل ذلك مع االطمئنان بخطأ الدعو، بل القطع بذلك، بالنظر 
لوضع اهلالل فلكياً وما حييط به من قرائن. وال ينحرص منشؤه بتعمد املدعى الكذب، 
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وبحكم احلاكم(١)
بل قد يكون خلطئه وختيل اهلالل له بسبب تركيزه عليه واهتاممه برؤيته. 

ولـو غض النظر عـن مجيع ذلك فمن الظاهر أن النصـوص املذكورة معارضة 
لنصـوص حجية البينـة يف اهلالل، وال جمال للجمع بينها بحملها عىل خصوص ما إذا 
كان يف السامء علة، وكان الشاهدان من خارج البلد، بقرينة صحيح اخلزاز، ألنه محل 

. عىل الفرد البعيد املغفول عنه، فال يكون مجعاً عرفياً
وحينئـذٍ إن مل يكـن الرتجيـح لنصـوص احلجيـة ذاتاً، لشـهرهتا، فـال أقل من 
ترجحها بعموم حجية البينة، أو كونه مرجعاً بعد تساقط الطائفتني من نصوص املقام.
(١) كـام رصح بـه غـري واحـد، وقيـل انـه املشـهور، ويف احلدائـق أنـه ظاهر 

األصحاب. وظاهر القواعد والدروس واملدارك املفروغية عنه.
وقـد يسـتدل له تـارة: بأن ذلك من مناصـب اإلمام. كام هو املعلوم من سـرية 
 :Aاملسـلمني، وتشـهد به بعض النصوص، كصحيح حممد بن قيس عن أيب جعفر
«إذا شهد عند اإلمام شاهدان أهنام رأيا اهلالل منذ ثالثني يوماً أمر اإلمام بإفطار ذلك 
اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر اإلمام بإفطار 
ذلك اليوم، وأخر الصالة إىل الغد فصىل هبم»(١)، وغريه(٢). وحينئذٍ يقوم احلاكم مقامه.

وأخـر: بـأن قضاة اجلـور يف عصور األئمـةA كانوا يتولـون  أمر اهلالل، 
فيثبـت ذلـك للحاكم، ملا تضمـن جعل منصب القضـاء له، كمقبولة ابـن حنظلة(٣)، 

ومعترب أيب خدجية(٤). 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١١ من أبواب صفات القايض حديث:١.
(٤) وسـائل الشـيعة ج:١٨ بـاب:١ من أبـواب صفات القايض حديـث:٥، وباب:١١ مـن أبواب صفات 

القايض حديث:٦.



لكـن يشـكل األول بعدم ثبوت عمـوم قيام احلاكـم مقام اإلمام، بـل الظاهر 
عدمه، كام سـبق منا الكالم يف ذلك مفصالً يف املسـألة الرابعة والعرشين من مباحث 

االجتهاد والتقليد.
ويشـكل الثاين بعـدم ثبوت كون قيام قضـاة اجلور بذلك لكونـه من مناصب 
القضـاء رشعاً، بـل لعله لكونه موكـوالً إليهم من قبل والة اجلـور زائداً عىل منصب 
القضـاء، فال ينهض نصب احلاكـم للقضاء بتوليه لذلك، عىل مـا تقدم بعض الكالم 

فيه يف املسألة املذكورة.
والسيام وأن ذلك لو ثبت لكان املناسب تويل من له منصب القضاء منا لذلك 
يف عصورهـمA، لشـدة احلاجـة لذلـك، وتوفر الدواعـي له، خصوصاً يف أشـهر 
الفرائض، كشـهر رمضان، وشـهر شـوال، وشهر ذي احلجة. والسـيام يف البالد التي 
يكثر فيها الشـيعة، كالكوفة وبغداد وقم ونحوها. ولـو كان ذلك لظهر وبان، ولوقع 
السـؤال عـن فروعـه التي يشـيع االبتالء هبا بسـبب االختـالف يف تعيني مـن له هذا 
املنصب من جهة الشـبهة املوضوعية، وبسـبب اختالف املتصدين يف احلكم. كام وقع 
يف عصورنـا وليـس هو كالرجوع يف فـضّ اخلصومة الذي يكون املعيار يف تشـخيصه 
قناعـة املتخاصمني ال غري. وحينئذٍ فحيث مل ينقل ذلك كشـف عن عدم بناء الشـيعة 

عليه، وعدم فهمه من األدلة املذكورة.
ودعـو: أن الضغـط عىل الشـيعة يف عصـور األئمةA يمنـع من تصدهيم 

لذلك تقية، وإن كان ذلك ثابتاً هلم ومعلوماً رشعاً عندهم.
مدفوعة بأن الضغط عىل الشـيعة مهام بلغ ليس بحدّ جيعلهم يقتنعون برضورة 
االمتنـاع عن ذلك ولو عىل نطاق ضيق يف مجيع تلـك العصور الطويلة، عىل اختالف 
بلداهنـم وأذواقهم ومداركهم. وما أكثر ما خالفـوا التقية يف أمورهم، ـ بام فيها ما هو 
أخطر من ذلك ـ سـواء اسـتطاعوا فرض مايريدون، ومحل اآلخرين عىل غض النظر 
عنه وتركهم وشأهنم، خضوعاً لألمر الواقع، أم تعرضوا بسبب ترصفهم لردود الفعل 

الكالم يف ثبوت اهلالل بحكم احلاكم.............................................................. ٣١١
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الذي ال يعلم خطؤه وال خطأ مسـتنده(١). وال يثبت بشـهادة النسـاء(٢)
عىل اختالفها  شدة وضعفاً، ومل حتملهم التقية عىل جتنب ما خيالفها مما يقتنعون به بنحو 

مطلق، ولو لسوء تقديرهم للظروف وخطئهم يف تشخيص املوقف املناسب.
نعم قد تكون التقية سبباً يف سدّ الباب ترشيعاً وعدم جعل احلكم املخالف هلا، 

رفقاً باملؤمنني واحتياطاً هلم، كام رصح بذلك يف بعض املوارد. وربام كان هذا منها.
ومن هنا كان الظاهر عدم نفوذ حكم احلاكم يف أمر اهلالل.

نعـم لـه احلكم يف ذلك يف مورد اخلصومـة، كام لو تنازع املؤجر واملسـتأجر أو 
الدائن واملدين يف أول الشـهر، إلطالق دليل نصبه للقضاء. إال أن املتيقن من الدليل 
املذكور نفوذ حكمه من حيثية اخلصومة يف حق املتخاصمني ومن يرتتب يف حقه األثر 
، حتى من حيثية امتثـال التكليف بالصـوم واإلفطار واحلج  عـىل حكمهام، ال مطلقـاً

ونحوها.
(١) لقصـور دليـل حجية احلكمـ  لو تمـ  عـن ذلك، عىل ما تقدم توضيحه يف 

املسألة اخلامسة والعرشين من مباحث االجتهاد والتقليد.
(٢) إمجاعـاً بقسـميه. كـذا يف اجلواهر. للنصـوص املسـتفيضة املتضمنة لزوم 
شـهادة رجلني، ويف غري واحد منها  ومن غريها الترصيح بعدم قبول شـهادة النساء، 
كصحيح احللبي املتقدم، عند الكالم يف حجية البينة، وصحيح حممد بن مسلم: «قال: 

ال جتوز شهادة النساء يف اهلالل»(١)، وغريمها.
نعـم يف موثـق داود بن احلصـني عن أيب عبـداهللاA: «قال: ال جيوز شـهادة 
النسـاء يف الفطر إال شـهادة رجلني عدلني. وال بأس يف الصوم بشـهادة النسـاء، ولو 
امـرأة واحـدة»(٢). لكن مقتىض املقابلة بني صدره وذيلـه وإن كان هو محل الذيل عىل 
لزوم التعبد بالصوم بسـبب حجية الشهادة، إال أنه ال يناسب التعبري فيه بنفي البأس، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٢، ١٥.



وال بشهادة العدل الواحد(١)
ال بام يدل عىل اإللزام.

ومـن ثـم ال يبعد محلـه عىل نفـي البأس بالصـوم احتياطـاً من أجل شـهادهتا 
مـن دون أن تكـون حجـة ملزمة. ولعله إليـه يرجع ما عن الشـيخP من محله عىل 

االستحباب.
وال أقل من لزوم محله عىل ذلك مجعاً مع نصوص عدم ثبوت اهلالل إال بالبينة، 
وعدم ثبوته بشـهادة النسـاء، حيث يبعد جداً محل تلك النصوص الكثرية عىل ما عدا 
هالل شهر رمضان. والسيام مثل صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA يف حديث قال: 
«قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعرشين يوماً أقيض ذلك اليوم؟ فقال: ال، إال أن 

يشهد لك بينة عدول...»(١).
خصوصـاً مع عدم ظهور القائل بحجية شـهادة النسـاء يف الصوم، فضالً عن 

امرأة واحدة، وعدم مناسبته للنصوص الواردة يف بيان ما تقبل فيه شهادة النساء(٢).
(١) كـام هـو املعـروف، بل مل يعـرف اخلالف فيه إال من سـالر، حيـث اجتزأ 
 بالعـدل الواحد يف ثبوت شـهر رمضان، دون شـوال. ويف اجلواهـر أنه يمكن دعو

استقرار دعو اإلمجاع بعده، بل وقبله، عىل خالفه. مع أنه خال عن الدليل.
 :Aقال: قال أمري املؤمنني» :Aنعم يف صحيح حممد بن قيس عن أيب جعفر

إذا رأيتم اهلالل فأفطروا أو شهد عليه عدل من املسلمني»(٣).
لكنـه ـ مع عدم القائل به يف مورده ـ ال ينهض باخلروج عن النصوص الكثرية 
املتضمنـة للـزوم البينة، فليطرح، أو جيمـع بينه وبينها بالتقييـد، ألن العدل يطلق عىل 

الواحد والكثري.
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٩.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢٤ من أبواب الشهادات.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١.

عدم ثبوت اهلالل بالعدل الواحد.................................................................. ٣١٣



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٣١٤

ولو مع اليمني(١)، وال بقول  املنجمني(٢).
وال سـيام وأنـه وإن روي كذلـك يف الفقيـه (١)، وموضـع مـن التهذيـب(٢)، 
واالسـتبصار(٣)، إال أنـه روي يف موضـع آخـر مـن التهذيـب بنسـختني إحدامها كام 
سبق، واألخر هكذا: «واشهدوا عليه عدوالً من املسلمني»(٤)، ويف موضع آخر من 

االستبصار هكذا: «أو تشهد عليه بينة عدول من املسلمني»(٥).
(١) بال خالف ظاهر، لعدم الدليل عىل دخله يف احلجية. وما دل من النصوص 
عـىل االكتفـاء به مـع العـدل الواحد خمتـص بحقـوق الناس، كـام يظهـر بمراجعته، 
خصوصاً مثل صحيح حممد بن مسلم عن أيب عبداهللاA: «قال: كان رسول اهللا7 
جييز يف الدين شهادة رجل واحد ويمني صاحب الدين، ومل جيز يف اهلالل إال شاهدي 
عدل»(٦). عىل أن املراد بالنصوص املذكورة يمني املدعى، ال يمني الشـاهد، الذي هو 

مورد الكالم هنا.
(٢) لعدم الدليل عليه بعد عدم إفادته العلم.

ودعو: دخوله يف عموم لزوم الرجوع ألهل اخلربة، ورجوع اجلاهل للعامل.
: باختصاص ذلك باحلدسـيات التي ال جمـال للحسّ فيها، دون  مدفوعـة أوالً
مثـل اهلـالل ممـا يمكن رؤيته. والسـيام مع حـرص الطريق فيـه بالرؤيـة يف النصوص 

الكثرية(٧)، مع أن احلساب الشايع يف عرص صدورها.
بل يف صحيح حممد بن عيسـى: «كتب إليه أبو عمر: أخربين يا موالي إنه ربام 

(١) الفقيه ج:٢ ص:٧٧.
(٢) التهذيب ج:٤ ص:١٥٨.
(٣) االستبصار ج:٢ ص:٧٣.
(٤) التهذيب ج:٤ ص:١٧٧.
(٥) االستبصار ج:٢ ص:٦٤.

(٦) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٤ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١.
(٧) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.



أشـكل علينا هالل شـهر رمضان... ويقول قوم من احلسـاب قبلنا: إنه ير يف تلك 
الليلـة بعينهـا بمرص وإفريقية واألندلس... فوقع: ال صوم من الشـك. أفطر لرؤيته، 

وصم لرؤيته»(١).
: أن أدلة العمل عىل الرؤية ـ من بنـاء العقالء والنصوص ـ تدل عىل أن  وثانيـاً
املعيـار يف دخول الشـهر ثبوتاً ليـس عىل تولده بخروجه عن مقارنة الشـمس وتأخره 
 عنها، ألن ذلك يسبق الرؤية كثرياً، حتى أنه يف كثري من الشهور يولد يف يوم وال ير
إال يف اليوم الثاين، وذلك يكشـف عن أن املعيار يف دخول الشـهر ثبوتاً عىل صريورة 

اهلالل ـ بسبب تأخره عن الشمس ـ بحيث ير بالعني الطبيعية املجردة.
وحينئـذٍ فاملهم من قول املنجمـني والفلكيني هو حتديد الوقـت واملكان الذي 
يكـون فيه اهلـالل صاحلاً للرؤية. ويبدو أهنم خيتلفـون يف ذلك، وأن ضبطه ليس هبذه 
السهولة، كام اعرتف به بعضهم، ألنه ليس كتولد اهلالل تابعاً لنواميس يمكن ضبطها 
واسـتحصال النتيجة منهـا بقوانني رياضيـة ال تقبل اخلطأ أويكون اخلطـأ فيها طفيفاً 
.بل خيضع أيضـاً ألمور يصعب ضبطها، كصفاء اجلـو، وارتفاع مكان  الأثـر له عمالً

. الرؤية وغريها، واعتامدهم يف ذلك عىل االستقراء الذي غالباً ما يكون ناقصاً
ة،  نعـم هـذا إنام يمنع من الركـون إليهم فيـام إذا كان اهلالل عندهـم عىل احلافّ
بحيـث يدور األمر بني رؤيتـه بالعني املجردة ورؤيته بالعدسـات املقربة ونحو ذلك. 
وهـو املهـم يف املقام، حيث حيتمـل حينئذٍ وجود اهلـالل وعدم تيرس رؤيتـه ولو لقلة 
املسـتهلني، وعدم وجوده وخطـأ املدعني للرؤية أو كذهبم. أمـا يف غري ذلك بأن كان 
عندهـم دون حـدود الرؤيـة، أو ير واضحاً فكثـرياً ما يطمأن بصدقهـم، بل يعلم، 
بحيـث يعلـم بوجود اهلـالل باملرتبة املطلوبة رشعـاً من دون حاجة للرؤيـة، أو بعدم 
وجوده وكذب مدعى الرؤية أو خطئه. وال سـيام يف هذه العصور التي تقدم فيها علم 

. الفلك وابتنى عىل قوانني مضبوطة ملحقة باحلسّ
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١.

عدم ثبوت اهلالل بقول املنجمني.................................................................. ٣١٥
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وال بتطوق اهلالل(١)،
. كـذا يف املدارك. لكن يظهر  (١) هـذا مذهـب األصحاب ال أعرف فيه خمالفاً
اخلـالف فيه من الكليني والصدوق حيـث أورد األول الصحيح اآليت يف باب األهلة 
والشهادة عليها، مع تعهده بصحة روايات كتابه، وظهور حاله يف العمل هبا. وأورده 
الثاين يف الفقيه يف باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية، مع تعهده بأنه ال يروي يف كتابه 

إال ما هو حجة بينه وبني اهللا تعاىل.
وعـن الذخـرية امليل إليـه، لصحة اخلرب الـدال عليه، وهو صحيـح مرازم عن 
أيب عبداهللاA: «قال: إذا تطوق اهلالل فهو لليلتني، وإذا رأيت ظل رأسـك فيه فهو 
لثالث»(١). وقد يظهر من املقنع الرتدد فيه، لفتواه بمضمون ذيله، واقتصاره عىل نسبة 
صـدره للروايـة. بل يظهر من اهلداية العدول عنه، القتصـاره عىل ذكر ذيله، من دون 

إشارة لصدره.
ومحلـه يف التهذيبني  عىل ما إذا كان يف السـامء علة، فـراراً عن حمذور ردّ اخلرب. 
وهـو كام تـر، إذ ال حمذور يف ردّ اخلرب عمالً إذا اقتضته القاعدة، بل املحذور يف محله 

عىل خالف ظاهره بال شاهد.
ومن هنا قد يتعني العمل بالصحيح وعدم ظهور اإلعراض عنه بنحو يسـقطه 
عـن احلجيـة. غايته أنه خمالف لظاهـر نصوص إناطة الصوم واإلفطـار بالرؤية. وهو 
ليـس حمذوراً، إلمكان محلـه عىل كون احلرص إضافياً يف قبال العمل بالظن، أو عىل أن 
ذكر الرؤية ألهنا الطريق الشايع لليقني، فال ينايف العمل عىل التطويق، ملالزمته تكويناً 

. لسبق اهلالل، كام هو مقتىض الصحيح، فيكون موجباً لليقني أيضاً
نعم قد يشـكل األمر بلحاظ النصوص الكثرية ـ وفيها املعتربة ـ املتضمنة عدم 
 Aالقضاء مع عدم الرؤية إال مع البينة بسبق الرؤية، كصحيح احللبي عن أيب عبداهللا

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٢.



قال يف حديث: «قلت له: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعرشين يوماً أقيض ذلك اليوم؟ 
فقال: ال، إال أن يشـهد لك بينة عدول، فإن شـهدوا أهنم رأوا اهلالل قبل ذلك فأقض  

ذلك اليوم»(١)، وغريه(٢).
لظهور هذه النصوص أو رصاحتها يف انحصار وجوب القضاء بذلك، وحينئذٍ 
فاالقتصار فيها يف وجوب القضاء عليه، وإمهال التطويق، مع شيوع االبتالء به، وسهولة 
اإلطـالع عليـه، وأسـبقية حصوله غالبـاً، خصوصاً يف عصـور األئمةA، موجب 
لقـوة ظهورها يف عـدم التعويل عليه، بنحـو تكون معارضة لصحيح مـرازم املتقدم.
وال ريـب يف تقديمهـا عليه ـ لو اسـتحكم التعـارض ـ بكثرة العـدد، الراجع 
لشـهرة الروايـة. والسـيام مع ظهـور اعتـامد األصحاب عليهـا دونه. ولـذا جعل يف 

احلدائق هذه النصوص هي املانعة من التعويل عىل الصحيح املذكور.
عىل أن شـيوع االبتالء بالتطويق عند الشـك يف حال اهلالل ال يناسـب انفراد 
الصحيح ببيان حكمه، بل يناسـب كثرة النصوص فيه ويف فروعه، كشـهادة الغري به، 
وحصوله يف بعض البالد دون بعض، ويف زمن قصري أو طويل ونحو ذلك مما تقتضيه 
طبيعـة االبتـالء بذلك. كام ال يناسـب ذلك أيضـاً خفاء حكمه عىل املشـهور، بحيث 
ينفـرد به مـن عرفت. مضافاً إىل ما يأيت يف آخر الـكالم يف العالمات املذكورة للهالل 

إن شاء اهللا تعاىل.
فـإن ذلك كله إن مل يوجـب اليقني بعدم التعويل عـىل التطويق فال أقل من أن 
يوجـب الريب يف الصحيح السـابق، بنحو يسـقطه عن احلجية، ويكون من املشـكل 

الذي يرد علمه ألهله.
ومن ذلك يظهر احلال يف رؤية ظلّ الرأس فيه الذي تضمن الصحيح مالزمته 
لكونه ابن ثالث ليال، والذي سبق القول به ممن عرفت. حيث ال جمال للبناء عليه مع ذلك.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٩.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:٧ بـاب:٥ مـن أبواب أحكام شـهر رمضـان حديـث:٤، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢١، 

وباب:١١ حديث:٤، ٥، وباب:١٢ حديث:١، ٢.

عدم ثبوت اهلالل بتطوقه.......................................................................... ٣١٧
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وال بغيبوبته بعد الشفق(١) ليدل عىل أنه لليلة السابقة، وال بشهادة العدلني 
إذا مل يشهدا بالرؤية(١)، 

(١) كـام هو املعـروف من مذهب األصحاب. خالفـاً للمقنع واهلداية وظاهر 
الكليني والفقيه. حلديث إسـامعيل عن أيب عبداهللاA: «إذا غاب اهلالل قبل الشفق 
فهـو لليلـة، وإذا غاب بعد الشـفق فهو لليلتـني»(١)، ورواه الكليني أيضاً بسـنده عن 
الصلـت اخلـزاز عنهA. ومحلـه يف التهذيبني عىل ما إذا كان يف السـامء علة، نظري ما 

تقدم منه يف سابقه.
وقـد استشـكل فيه غري واحد بضعف السـند لعـدم ثبوت وثاقـة الراوي عن 
اإلمـامA يف كال الطريقـني. ولـو فـرض انجبـاره بظهـور اعتامد من عرفـت عليه 
أشـكل التعويل عليه بعد معارضته بصحيح أيب عيل بن راشـد: «كتب إيلَّ أبو احلسـن

العسـكريA كتابـاً، وأرخـه يوم الثالثـاء لليلة بقيت من شـعبان، وذلك يف سـنة 
اثنني وثالثني ومائتني، وكان يوم األربعاء يوم شـك، فصام أهل بغداد يوم اخلميس، 
وأخربوين أهنم رأوا اهلالل ليلة اخلميس، ومل يغب إال بعد الشـفق بزمان طويل، قال: 

فاعتقدت أن الصوم يوم اخلميس، وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم األربعاء. 
: زادك اهللا توفيقاً فقد صمت بصيامنا، قال: ثم لقيته بعد ذلك  قـال: فكتب إيلِّ
فسـألته عام كتبت به إليه، فقال يل: أومل أكتب إليك؟!. إنام صمت اخلميس، وال تصم 

إال للرؤية»(٢).
مضافاً إىل ما سـبق يف التطويق، فإنه جيـري هنا أيضاً، كام ال خيفى. وإىل ما يأيت 

يف آخر العالمات املذكورة للهالل إن شاء اهللا تعاىل.
(١) بـال إشـكال ظاهـر. النـرصاف عموم دليـل حجيـة البينةـ  مطلقـاً أو يف
اهلـالل ـ إىل اجلري عىل ما عليه العقالء من اختصاص حجية اخلرب يف األمور احلسـية 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣، ١.



باإلخبـار عن حس، وعدم قبول اخلرب عن حدس إال فيام ال يتيرس اإلطالع عليه نوعاً 
عـن طريق احلس، بمالك الرجوع إىل أهل اخلـربة املختص باجلاهل الذي ال يتيرس له 

املعرفة احلدسية، لفقده ملقدماهتا، ال بمالك حجية اخلرب والشهادة ونحوها. 
هـذا مضافـاً إىل التقييـد بذلـك يف مجلة مـن النصوص، كصحيـح أيب الصباح 
واحللبي عن أيب عبداهللاA يف حديث: «قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعرشين 
يوماً أقيض ذلك اليوم؟ فقال: ال إال أن يشـهد لك بينة عدول، فإن شـهدوا أهنم رأوا 

اهلالل قبل ذلك فأقض ذلك اليوم»(١)، وغريه.
نعم إذا كان اإلخبار حسياً عن منشأ بناء الشاهد عىل اهلالل  ـ كالتطويق ـ كان 
اعتـامد من بلغه اخلرب عليه يف إثبات اهلالل أو الشـهر موقوفاً عىل ثبوت املالزمة عنده 
تكويناً أو رشعاً بني األمر املشـهود به عن حس واهلالل أو الشـهر، ملا تقرر يف حمله من 
حجيـة األمارة يف الزم مؤداها يف موارد بناء العرف عىل ذلك، ومنه الشـهادة وسـائر 

موارد حجية اخلرب.
بقي يشء، وهو أنه رصح يف املسـالك بحجية الشـهادة عىل الشهادة يف اهلالل، 

وتبعه عىل ذلك يف املدارك واجلواهر وغريمها. وهو الظاهر.
خالفاً ملا يف التذكرة قال: «ال يثبت اهلالل بالشـهادة عىل الشـهادة عند علامئنا. 

ألصالة الرباءة، واختصاص ورود القبول باألموال وحقوق اآلدميني».
لكن ال دليل عىل االختصاص املذكور، كام يظهر مما يأيت. واإلمجاع الذي ادعاه 
غري ثابت بنحو ينهض بنفسـه باحلجية، لعدم شـيوع حترير املسـألة. والسيام بعد عدم 

منع دعواه له من خالف من عرفت.
هـذا وقـد يسـتدل حلجية الشـهادة عىل الشـهادة يف املقـام  بإطالق مـا ورد يف 
 :Hالشـهادة عىل الشـهادة، كمعترب غيـاث بن إبراهيم عن جعفر بـن حممد عن أبيه
A كان ال جييـز شـهادة رجـل عىل شـهادة رجل، إال شـهادة رجلني عىل  «أن عليـاً

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٩.
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شهادة رجل»(١)، ونحوه معترب طلحة بن زيد(٢).
لكـن الظاهـر عدم اإلطـالق فيهام، لعدم ورودمهـا لبيان حجية الشـهادة عىل 
الشـهادة، بـل لبيان اشـرتاط احلجيـة بتاممية البينة عىل شـهادة كل من الشـاهدين مع 
املفروغيـة عـن حجية الشـهادة عـىل الشـهادة يف اجلملة، مـن دون أن ينهضـا بعموم 

حجيتها.
وبعبارة أخر: االستثناء من السالبة الكلية ظاهر يف اإلثبات يف اجلملة، ال يف 
عموم اإلثبات، ألن نقيض السـالبة الكلية موجبة مهملة يف قوة اجلزئية، ال كلية. فهو 
يف املقام يدل عىل أنه مع شـهادة الرجلني عىل شـهادة الرجل الواحد تقبل الشـهادة يف 

. اجلملة، ال مطلقاً
وأضعـف منـه االسـتدالل يف كالم غري واحد بأن الشـهادة حـق الزم األداء، 

فيجوز الشهادة عليه كسائر احلقوق.
إذ فيه: أن املراد بكونه حقاً الزم األداء، إن كان هو أن اهلالل من حقوق الناس 
فالشهادة عليه شهادة يف حقوق الناس، فتكون الشهادة عليها حجة، بناء عىل ما سبق 
مـن التذكرة من اختصاص قبول الشـهادة بالشـهادة باألموال واحلقـوق. فهو ممنوع 

جداً، إذ جمرد ترتب تكليف الناس عىل اهلالل ال جيعله حقاً هلم.
نعـم قـد يكون حقـاً هلم فيام لو أخذ قيـداً يف موضوع حقهم، كـام لو أخذ أول 
الشـهر قيداً يف أجل الدين، فقامت البينة عىل الشهادة باهلالل من أجل إثبات حضور 
األجـل. لكـن ذلـك إنـام يقتيض قبول الشـهادة عـىل الشـهادة باهلالل يف مثـل ذلك،

. ال مطلقاً
 . وإن كان املراد بكونه حقاً الزم األداء هو وجوب أداء الشهادة باهلالل تكليفاً
فهـو ممنـوع كربويـاً، لعـدم الدليـل عىل عمـوم حجية الشـهادة عىل كل شـهادة جيب 
أداؤها، وصغروياً لعدم وجوب أداء الشهادة باهلالل، ألن الظاهر اختصاص وجوب 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٤٤ من أبواب الشهادات حديث:٤ ، ٢.



وال برؤيته قبل الزوال(١)،
أداء الشـهادة بحقوق اآلدميني، بقرينة اختصاص حرمة كتامن الشـهادة بام إذا كان قد 
دعي لتحمل الشهادة، وهو إنام يكون فيام إذا كان املشهود به حقاً للناس، حيث يدعو 

صاحب احلق لإلشهاد عليه من أجل حفظ حقه.
فالعمـدة يف وجـه قبول الشـهادة يف املقام عمـوم حجية البينة الـذي تقدم منا 
االسـتدالل عليه بتفصيل يف املسـألة التاسـعة عرشة من مباحث االجتهـاد والتقليد، 
حيـث إن مقتضـاه عـدم الفرق يف حجيتها بني كون املشـهود به موضوعـاً لألثر ثبوتاً 
كالدين واهلـالل، وكونه موضوعاً له إثباتاً، كاألمارة القائمة عىل موضوع األثر، مثل 
اليـد التي هي دليـل عىل امللكية، واإلقرار الذي هو دليل عـىل األمر املقر به وغريمها، 

ومنه البينة عىل رؤية اهلالل التي هي دليل عىل دخول الشهر.
(١) قـال يف اجلواهـر: «عـىل املشـهور بـني األصحاب شـهرة عظيمـة يمكن 
حتصيـل اإلمجـاع معها، ولذا نسـبه يف املنتهى إىل أكثر علامئنا إال من شـذ منهم، بل يف 
الغنيـة دعـواه عىل ذلك، معلالً له بأن من خالف مـن أصحابنا مل يؤثر خالفه يف داللة 
اإلمجاع. بل نسبه يف التذكرة إىل علامئنا أمجع، من دون إشارة إىل شذوذ املخالف، ويف 
اخلالف نسبته إىل الرواية عن أمري املؤمننيA وابن عمر وأنس، ثم قال: وال خمالف 

هلم، فدل عىل أنه إمجاع الصحابة».
لكـن السـيد املرتىض يف النارصيات بعد أن ذكر حكـم جده النارص بأن اهلالل 
إن رؤي قبـل الـزوال فهو لليلة املاضية، قـال: «هذا صحيح، وهـو مذهبنا... دليلنا: 
اإلمجـاع املتقدم ذكـره. وأيضاً ما روي عن أمري املؤمنـنيA وابن عمر وابن عباس 
وابـن مسـعود وأنس أهنم قالـوا: إذا رأ اهلالل قبـل الزوال فهو لليلـة املاضية، وال 
خمالف هلم». وقد نسبه إىل قوم من أصحابنا يف اخلالف، وهو ظاهر الكليني والصدوق 

يف املقنع، لذكرمها الرواية املتضمنة لذلك.
بـل هو رصيح الصدوق يف الفقيه يف بـاب ما جيب عىل الناس إذا صحّ عندهم 

رؤية اهلالل قبل الزوال............................................................................ ٣٢١
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بالرؤيـة يـوم الفطر بعدمـا أصبحوا صائمني، كام حكي عن السـبزواري والكاشـاين 
والسيد الطباطبائي يف الكفاية والذخرية والوايف واملفاتيح واملصابيح. وتردد يف النافع 

واملعترب، كام استشكل يف املسألة سيد املدارك وسيدنا املصنفP يف مستمسكه. 
والوجـه فيـام ذكره السـيد املرتىضP النصـوص، كصحيح محـاد بن عثامن 
عـن أيب عبـداهللاA: «قال: إذا رأوا اهلالل قبل الزوال فهـو لليلة املاضية، وإذا رأوه 
بعـد الزوال فهو لليلة املسـتقبلة»(١)، وموثـق عبيد بن زرارة وعبـداهللا بن بكري: «قال 
أبـو عبداهللاA: إذا رؤي اهلالل قبل الزوال فذلك اليوم من شـوال، وإذا رؤي بعد 

الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان»(٢). وقريب منهام غريمها.
وهبـا خيرج عن نصوص احلـرص بالرؤية الظاهرة يف اجلري عىل ما عليه العرف 
مـن كـون الرؤية يف النهار دليـالً عىل كون مبدأ الشـهر الليلة الالحقة له، ال السـابقة 
عليه. بل ال يبعد قصور النصوص املذكورة رأساً عام إذا كانت الرؤية قبل الزوال، بل 
حتـى بعده مع تعايل النهار، لعـدم تعارف ذلك، ليعلم بناء العرف فيه، وإنام املتعارف 

رؤيته من آخر النهار إىل الليل.
ومثلـه إطالق مـا تضمن عدم كـون هنار الرؤية من الشـهر الالحـق، كمعترب 
جـراح املدائنـي: «قال أبو عبداهللاA: من رأ هالل شـوال بنهار يف شـهر رمضان 
فليتـم صيامـه [صومه]»(٣)، حيث يسـهل جـداً محله بقرينـة النصوص السـابقة عىل 

الرؤية بعد الزوال.
نعم قد ينايف ذلك بعض النصوص:

منها: ما تضمن أنه مع الرؤية يف وسـط النهار فذلك النهار من الشهر السابق، 
كصحيـح حممد بن قيس عـن أيب جعفرA: «قال: قال أمري املؤمننيA: إذا رأيتم 
اهلـالل فأفطـروا... وإن مل تروا اهلالل إال من وسـط النهار أو آخـره فأمتوا الصيام إىل 
الليل...»(٤)، فإن وسـط النهار قبل الزوال بناء عىل ما هو املشهور املنصور من دخول 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٦، ٥، ٢، ١.



النهار بطلوع الفجر، ال بطلوع الشمس(١).
 P(١) حيسن منا هبذه املناسبة أن نتعرض لوجه ذلك، والسيام بعد إرصار بعض مشاخينا
عـىل خالفـه، وأن النهار ال يدخل إال بطلوع الشـمس، ويظهر من لسـان العرب وجود 
القـول بذلك لغة حيث نسـبه للقيل بعد ذكر القـول األول، ويظهر من القاموس الرتدد 

بني األمرين.
وقد استدل بعض مشاخيناP عىل ذلك بوجوه:

األول: أن ذلك هو املفهوم منه عرفاً، ألن نصف النهار عندهم منتصف ما بني طلوع 
الشـمس وغروهبا، وذلك ال يكون إال بأن يكون مبدأ النهار طلوع الشـمس، وقد شـاع 
التمثيـل للقضيـة الرشطية بقوهلم: إن كانت الشـمس طالعة فالنهار موجـود، وإذا كان 

النهار موجوداً فالشمس طالعة.
الثـاين: أن املصطلـح عليه عند علامء اهليئة واملنجمـني إطالق اليوم عىل ما بني طلوع 

الشمس وغروهبا، وهو أمر شايع يف كالمهم.
الثالـث:  قوله تعاىل: ﴿أقـم الصالة طريف النهار﴾(١)، بضميمـة ما يف صحيح زرارة 
عن أيب جعفرA يف حديث طويل قالA يف تفسـري اآلية الرشيفة: «وطرفاه املغرب 
والغداة»(٢)، وحيث ال إشكال يف أن املغرب ليس من النهار، فالبد من كون املراد بطرف 
النهار يف اآلية الكريمة ما خرج عنه واتصل به، ال أوله وآخره، وذلك يقتيض كون وقت 

صالة الغداة قبل النهار، ال أوله.
الرابـع: مـا تضمن أن الـزوال وسـط النهار كقولـهA يف صحيـح زرارة املتقدم: 
وقال تعاىل: ﴿حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسـطى﴾ وهي صالة الظهر وهي أول 
صالة صالها رسـول اهللا7، وهي وسـط النهار...». وكذا ما تضمن أنه نصف النهار، 
كصحيـح احللبي عنهA: «أنه سـئل عن الرجل خيرج من بيته، وهو يريد السـفر وهو 
صائـم. قـال: فقال: إن خرج من قبـل أن ينتصف النهار، فليفطـر، وليقض ذلك اليوم، 
وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه»(٣). وصحيح حممد بن مسلم عنهA: «قال: إذا سافر 
الرجل يف شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم...(٤)، وصحيح 
ابن سـنان عـن أيب عبداهللاA : «قال: مـن أصبح وهو يريد الصيام ثم بـدا له أن يفطر 

(١) سورة هود اآلية:١١٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٢، ١.

٣٢٣ ........................................................................ دخول النهار بطلوع الفجر
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فلـه أن يفطر مـا بينه وبني نصف النهار، ثم يقيض ذلك اليـوم...(١)، وغريه، بضميمة ما 
 :Aتضمـن أن آخر وقت نية صـوم القضاء هو الزوال، كصحيـح مجيل بن دراج عنه
«أنـه قـال يف الذي يقيض شـهر رمضـان إنـه باخليـار إىل زوال الشـمس...(٢)، وغريها.

لكـن األول يف غاية املنع، فـإن وضوح بناء العرف عىل دخـول النهار بطلوع الفجر 
يغنـي عـن إطالة الكالم يف االسـتدالل عليـه، وال خيطر ببال أحد يصبـح بعد الفجر أن 

الليل باق بعد والنهار مل يدخل.
وكأن منشأ بناء العرف عىل ذلك أن الليل ارتكازاً متقوم بالظالم، ال بعدم الشمس، 
كـام أن النهـار متقـوم بالنـور ال بالشـمس، وإنام هي سـبب له، كام يناسـبه قولـه تعاىل: 
﴿فمحونـا آيـة الليـل وجعلنا آيـة النهار مبـرصة﴾(٣)، وقوهلـم: ليل أليل، يعني شـديد 
الظـالم. إال أنـه ملا مل يكن تبدل احلال تكويناً ــ من  الليـل بظلمته إىل النهار بنوره، ومن 
النهـار بنـوره إىل الليل بظلمته ــ دفعياً، بحيث يتبدل احلال رأسـاً من ليل مطبق إىل هنار 
مطبـق، وبالعكـس، بل تدرجييـاً، فيبدأ النور مـن جانب املرشق تدرجياً حتى يسـتوعب 
السـامء، وتـزول ظلمة الليل، كام يبـدأ الظالم من جانب املرشق تدرجياً حتى يسـتوعب 
السـامء ويـزول ضياء النهـار، كان مبدأ كل من الليـل والنهار عرفاً بـأول ظهور الظالم 
والنور من جانب املرشق، ال باستيعاهبام للجو، كام يشري إىل ذلك مثل قوله تعاىل: ﴿ذلك 
بأن اهللا يولـج الليل يف النهار ويولـج النهار يف الليل وأن اهللا سميع بصري﴾(٤). حيث عرب 
عن الظالم والنور البادئني من جانب املرشق قبل تطبيقهام بالليل والنهار، ومن ثم أمكن 
أن يلـج أحدمهـا يف اآلخر. فكام بنى العرف عىل أن مبدأ الليل بمغيب الشـمس الذي به 
يبـدأ الظالم من دون أن يسـتوعب السـامء، كذلك بنوا عىل أن مبـدأ النهار طلوع الفجر 

الذي به يبدأ النور من دون أن يستوعب السامء.
وكيف كان فسـواء تم ما ذكرناه يف منشأ بناء العرف عىل دخول النهار بطلوع الفجر 
وتوجيهه، أم مل يتم، ال جمال لإلشـكال يف أصل بنائهم عىل ذلك. والسـيام مع ما يأيت من 

الشواهد عليه.
وأما ما استشهد بهP من قوهلم: كلام كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلام 

....................................................

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٧، ٤.
(٣) سورة اإلرساء اآلية:١٢.

(٤) سورة احلج اآلية:٦١.



كان النهـار موجوداً فالشـمس طالعة. فالرشطية األوىل فيه ال تنـايف املدعى، ألن اجلزاء 
مجلـة اسـمية، تتضمن الثبوت والوضـوح ال جمرد احلدوث، وال حمـذور يف اإلخبار عن 

ثبوت اليشء ووضوحه بعد زمان حدوثه.
نعـم لـو كان التعبـري هكـذا: إن كانت الشـمس طالعة وجـد النهـار، أو أن طلعت 

الشمس وجد النهار كان منافياً للمدعى. كام تنافيه الرشطية الثانية.
لكنهـا ـ لو تم التمثيل هبا ـ ليسـت قضية عرفية، بل ختتـص بجامعة خاصة قد خترج 
عـن املفهـوم العريف يف بعض قضاياها، لشـوب أذهاهنا بأوهـام أو مصطلحات خاصة، 

خصوصاً إذا سيقت تلك القضايا ملجرد التمثيل من دون تبنٍ هلا والتزام هبا.
ومنه يظهر احلال يف الوجه الثاين، فإن املصطلح املذكور ــ لو تم ــ يبتني عىل نكات 

فلكية متعلقة بسري الشمس ونحوها، خمرجة عن املفهوم العريف، فال تنفع يف حتديده.
وأمـا الوجـه الثالـث فيندفع بأن إطالق طـريف النهار يف اآلية الرشيفـة قد يبتني عىل 
التوسـع والتسـامح يف تطبيق الطرف باإلضافة إىل صالة املغرب، ألن وقتها حيث كان 
متصـالً بالنهـار، وفيـه بقية من نـوره، صار كأنه آخـر النهار، كام كان وقـت الفجر أوله 
حقيقة، أو عىل اخلروج عن السياق يف معنى الطرف، فرياد منه يف الفجر أول النهار، ويف 
املغـرب ما جياوره آخره، أو عىل التغليـب يف إطالق الطرف، كل ذلك من أجل وضوح 

املفهوم العريف للنهار، بالنحو الذي ذكرنا.
بل ال ينبغي اإلشكال يف لزوم توجيهه بأحد الوجوه املذكورة بلحاظ نفس الصحيح 
املفـرس لآلية الرشيفة، فإنه كام تضمن تفسـري الطرفني باملغرب والغداة تضمن أن صالة 
الظهر بني صالتني هناريتني، حيث قالA: «وهي أول صالة صالها رسـول اهللا7، 

وهي وسط النهار، ووسط صالتني بالنهار صالة الغداة وصالة العرص».
وأمـا ما ذكرهP مـن أن الفقرة املذكورة ملا مل تكن مناسـبة للترصيح فيه بأن وقت 
ـ تعني  صالة الظهر وسـط النهارـ  املالزم لكون مبدئه طلوع الشـمس، ال طلوع الفجرـ 
تأويلهـا بابتنـاء وصف صالة الغداة بأهنا هنارية عىل التسـامح بلحاظ امتداد وقتها حتى 

يتصل بالنهار احلاصل بطلوع الشمس، ال لكوهنا هنارية حقيقة.
ففيـه: أن التأويـل املذكور بعيـد جداً، وأقرب منـه محل توصيف الزوال بأنه وسـط 
النهـار أو نصفه يف الصحيح وغريه عىل اجلـري عام عليه الناس من إطالق نصف النهار 
عىل الزوال بلحاظ النكتة الفلكية، وهي توسط الشمس يف قوس طلوعها وغاية اشتداد 

....................................................
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نورها الذي هو منشـأ نـور النهار، كام أرشنا إليه يف املتن. والسـيام وأن النصف املذكور 
يسـهل إدراكه ببلوغ الشـمس غاية ارتفاعها، بخالف النصف احلقيقي للنهار الذي بني 
طلـوع الفجر وغروب الشـمس، حيث أوجب ذلك تسـاحمهم يف إطـالق نصف النهار 

عىل الزوال.
ومـن ذلك يظهر اجلواب عن الوجه الرابع، حيث يصلـح الصحيح املذكور لتوجيه 
إطالق نصف النهار عىل الزوال مع كون مبدأ النهار حقيقة وعرفاً طلوع الفجر. والسيام 
وأن بعـض النصـوص قـد تضمن إطالق نصـف النهار عىل مـا قبل الـزوال، كحديث 
سـليامن بن جعفر اجلعفري: «سـمعت الرضـاA يقول: ال ينبغي ألحـد أن يصيل إذا 
طلعت الشمس، ألهنا تطلع بقرين الشيطان فإذا ارتفعت وضفت فارقها... فإذا انتصف 
النهـار قارهنـا، فال ينبغي ألحد أن يصيل... فإذا زالت الشـمس وهبت الريح فارقها(١).

عىل أن غاية ما يقتضيه الوجهان املذكورانـ  الثالث والرابعـ  ظهور بدوي للنصوص 
البـد من رفع اليد عنه باملفهوم العريف القطعي للنهار، وأنه يبدأ بطلوع الفجر. والسـيام 

مع اعتضاده بأمور..
األول: النصـوص الظاهـرة أو املرصحة بذلك، كصحيـح زرارة املتقدم املتضمن أن 
صـالة الظهر هي الوسـطى بني هناريتـني، وصحيحه اآلخر عـن أيب جعفرA: «قال: 
أدنـى مـا جيـزي مـن األذان أن تفتح الليـل بأذان وإقامـة، وتفتـح النهار بـأذان وإقامة. 
وجيزيك يف سـائر الصلـوات إقامة بغري أذان(٢)، فإن املراد بافتتـاح النهار باألذان األذان 
لصالة الصبح، كام يظهر من نصوص كثرية(٣). بل ال إشكال يف ذلك، ألن صالة الظهر 

وسط النهار، ال افتتاحه، كام رصحوا به.
ومعتـرب الفضـل بن شـاذان عن اإلمـام الرضاA : «قـال: فأمرهـم أول النهار أن 
يبـدأوا بعبادته، ثـم ينترشوا فيام أحبوا مـن مرمة [مؤنة] دنياهـم، فأوجب صالة الغداة 
عليهـم...(٤)، وخرب حييى بن أكثم: «أنه سـأل أبا احلسـن األول عن صالة الفجر مل جيهر 
فيها بالقراءة، وهي من صلوات النهار، وإنام جيهر يف صالة الليل؟ فقال: ألن النبي1 

....................................................

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٨ من أبواب املواقيت حديث:٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث:١.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٤ باب:٦ من أبواب األذان واإلقامة.
(٤) وسائل الشيعة ج:٣ باب:١٠ من أبواب املواقيت حديث:١١.



كان يغلس هبا، فقرهبا من الليل(١).
ومرسـل الديلمـي يف إرشـاد القلوب عن اإلمـام الكاظمA قـال يف حديث: «ثم 
قال أمري املؤمننيA يف بيان فضل أمة نبينا1: إن اهللا عزوجل فرض عليهم يف الليل 
والنهار مخس صلوات يف مخسـة أوقات، اثنتان بالليل وثالث بالنهار(٢)، ومرسـل العلل 
ملحمد بن إبراهيم: «سـئل أبو عبداهللاA عن علة مواقيت الصالة... فقال: فرض اهللا 
صـالة الغداة ألول سـاعة مـن النهار(٣)، ومرسـل العيايش عن حممد بن مسـلم عن أيب 

عبداهللاA: «قال: الصالة الوسطى هي الوسطى من صالة النهار، وهي الظهر(٤).
ويف حديث عبداهللا بن سليامن عن اإلمام الباقرA: «سألته عن زيارة القبور، قال: 
نعـم. إذا كان يـوم اجلمعة فزرهم، فإنـه من كان منهم يف ضيق وسـع عليه ما بني طلوع 
الفجـر إىل طلوع الشـمس، يعلمون بمن أتاهـم يف كل يوم، فإذا طلعت الشـمس كانوا 

سد...(٥)، فإنه كالرصيح يف دخول اليوم بالفجر.
بـل مالحظة النصوص الـواردة يف مقابلة الليل بالنهار واليـوم، وبيان أحكام النهار 
واليـوم، توجب وضـوح ذلك، ومنها ما ورد يف الصوم يف النهـار واليوم، خصوصاً مع 

املقابلة بني قيام الليل وصيام النهار يف مجلة منها.
الثاين: ما يستفاد من النصوص الظاهرة يف أن الفجر بعد الليل، وليس منه. كصحيح 
ه من ذلـك القمر، ونام حتى  زرارة عـن أيب جعفـرA: «يف رجل صـىل الغداة بليل غرّ
طلعت الشمس، فأخرب أنه صىل بليل. قال: يعيد صالته(٦)، وصحيح سعد بن سعد عن 
أيب احلسـن الرضاA: «سـألته عن الرجل يكون يف بيته وهو يصيل، وهو ير أن عليه 
، ثـم يدخل عليه اآلخر من الباب، فقال: قد أصبحت هل يصيل الوتر أم ال أو يعيد  ليـالً

(٧)، وغريمها(٨). شيئاً من صالته؟ قال: يعيد إن صالها مصبحاً

....................................................

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٢٥ من أبواب القراءة يف الصالة حديث:٣.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٣ باب:٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:٤.

(٣) بحار األنوار ج:٨٢ ص:٢٧٥.

(٤) تفسري العيايش ج:١ ص:١٢٧.
(٥) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٥٧ من أبواب صالة اجلمعة وآداهبا حديث:١.

(٦) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٥٩ من أبواب املواقيت حديث:١.

(٧) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤٦ من أبواب املواقيت حديث:٧.
(٨) راجع وسائل الشيعة ج:٤ باب:٣٠ من أبواب الدعاء.

٣٢٧ ........................................................................ دخول النهار بطلوع الفجر
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ونحوهـا النصوص الظاهرة أو الرصحيـة يف أن أفضل وقت صالة الليل آخره، ففي 
حديث مرازم عن أيب عبداهللاA: «قلت له: متى أصيل صالة الليل؟! فقال: صلها آخر 

الليل...(١)، ونحوه غريه(٢).
الثالث: ما هو املعلوم لغة وعرفاً وشـاع اجلري عليه يف النصوص من إطالق الغداة 
عـىل وقـت الفجر، فـإن الغداة هـي أول النهـار، عرفاً ولغة كـام رصحوا بـه. وال ينافيه 
تعريفهـا يف بعـض كلامت اللغويني بأهنا بني طلوع الفجر وطلوع الشـمس، إذ ال يراد به 
مـا ينـايف التحديد األول، ليبتني كوهنا من النهار عىل اخلـالف يف حمل الكالم، بل تقييده 
وحتديـد مقـدار الغداة مـن أول النهار. وإال فمن الظاهر أن الغداة مـن الغد، وهو اليوم 

الالحق، فهي قطعة من اليوم الالحق يف أوله.
الرابـع: مـا شـاع عنـد املترشعـة وتضمنته نصـوص كثرية مـن إطـالق الصبح عىل 
وقت صالة الفجر، إما بتسـميته أو تسـمية ضوء الفجر صبحاً، أو بتسمية صالته صالة 
الصبـح، أو بإطالق اإلصباح عىل الكون فيـه، أو نحو ذلك(٣)، ومنه قوله تعاىل: ﴿فالق 
اإلصبـاح﴾(٤)، حيث يقرب كون املراد به بزوغ ضوء الفجر يف ظالم الليل. لوضوح أن 

الصبح أول النهار، وليس من الليل.
ثـم هل يمكن البناء عـىل أن ما ورد من أعامل الصبـاح وأذكاره الكثرية ال يؤد إال 

بعد طلوع الشمس؟! أو يلتزم بأن الصباح من الليل؟!
اخلامس: ما يف مجلة من كلامت اللغويني وارتكز يف أذهان العرف من أن السحر آخر 

الليل، مع وضوح أن الفجر بعد السحر، ال منه.

....................................................

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤٥ من أبواب املواقيت حديث:٦.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤٤، ٤٦، ٥٤ من أبواب املواقيت، و ج:٥ باب:٣٩، ٤٢ من أبواب بقية الصلوات 

املندوبة. وغريها.
(٣) راجـع وسـائل الشـيعة ج:١ باب:٨ من أبـواب الوضوء، وج:٣ بـاب:١٤، ١٧، ٣٣ من أبواب أعـداد الفرائض 
ونوافلها، وباب:١٠ ، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٤٤، ٤٦، ٤٨، ٥٣، ٥٤، ٦١، ٦٢ من أبواب املواقيت، وج:٤ باب:٤٣ من 
أبـواب األذان واإلقامـة، وباب:٢٥، ٣٢ مـن أبواب التعقيب، وج:٥ باب:٢٧ من أبـواب صالة العيد، وباب:٢ 
من أبواب اخللل الواقع يف الصالة، وج:٧ باب:٢،٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته، وباب:١٣ ، ١٤، ١٥، ١٦، 
٢٠، ٢١، ٤٢، ٤٤، ٤٥ مـن أبـواب مـا يمسـك عنه الصائم ووقت اإلمسـاك، وباب:٥ من أبـواب من يصح منه 
الصـوم، وج:١٠ باب:١١ من أبواب الوقوف باملشـعر، وباب:١ من أبـواب العود إىل منى ورمي احلجار واملبيت 

والنفر. وغريها.
(٤) سورة األنعام اآلية:٩٦.



السـادس: ما ورد يف اسـتحباب التغليس بصالة الفجر، كي تشـهدها مالئكة الليل 
ومالئكـة النهار، كمعترب إسـحاق بن عامر: «قلـت أليب عبداهللاA: أخربين عن أفضل 
املواقيـت يف صالة الفجـر. قال: مع طلوع الفجر. إن اهللا تعـاىل يقول: ﴿إن قرآن الفجر 
﴾ يعني: صالة الفجر. تشهده مالئكة الليل ومالئكة النهار. فإذا صىل العبد  كان مشهوداً
صـالة الصبح مع طلـوع الفجر أثبت له مرتـني، تثبته مالئكة الليـل ومالئكة النهار(١)، 

ونحوه غريه(٢).
فإن تعليل االستحباب بذلك يدل عىل أن مالئكة الليل تعرج بعد الغلس عند إسفار 

الصبح، وذلك ال يناسب بقاء الليل إىل طلوع الشمس.
وبذلـك يظهـر اندفـاع مـا ذكره بعـض مشـاخيناP من أن اجتـامع مالئكـة الليل 
ومالئكـة النهـار يف وقت واحـد يف األرض كام يمكن أن يكون لتأخـر مالئكة الليل إىل 
أمـد مـن النهار يمكـن أن يكون لتقدم مالئكـة النهار يف أمد من الليـل، فال يدل اجتامع 

الطائفتني عىل حال الوقت الذي جتتمعان فيه. 
وجـه االندفـاع: أن االسـتدالل ليس بلحاظ اجتـامع الطائفتني، بل بمبـادرة عروج 
مالئكـة الليل بعد الغلس وانفراد مالئكة النهار حني اإلسـفار، املسـتلزمني لكونه هناراً 

، كام لعله ظاهر. ال ليالً
ويناسب ذلك ما يف حديث جابر عن أيب جعفرA: «قال: إن إبليس إنام يبث جنود 
الليل من حني تغيب الشمس إىل مغيب الشفق، ويبث جنود النهار من حني يطلع الفجر 

إىل مطلع الشمس(٣).
 هـذا وباسـتطراد كلـامت أهل اللغـة والعرف والنصـوص املتفرقة واالسـتعامالت 
املختلفـة يتضـح املدعـى، بنحو يلحق بالبدهييـات، ويكون ما خرج عـن ذلك مما يوهم 
خالفه شـبهات أو اسـتعامالت تبتني عىل العناية والتسـامح ال تقـف يف قبال ذلك. وال 
يسـعنا االسـتقصاء التام، وإنام اقترصنا يف أكثر ما ذكرنا عىل اسـتقصاء ما ورد يف كتاب 

الوسائل بوجه عاجل.

....................................................

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٨ من أبواب املواقيت حديث:١.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:٣ باب:٢٨ مـن أبواب املواقيـت حديث:٣. وباب:١٣ مـن أبواب أعداد الفرائـض ونوافلها 

حديث:١٩.
(٣) الفقيه ج:١ ص:٣١٨.

٣٢٩ ........................................................................ دخول النهار بطلوع الفجر
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ومثله يف ذلك موثق إسـحاق بن عامرأوصحيحه:«سـألت أباعبداهللاA عن 
هالل رمضان يغمّ علينا يف تسـع وعرشين من شـعبان . فقال : ال تصمه  إال أن تراه، 
فإن شهد أهل بلد آخر أهنم رأوه فأقضه. وإذا رأيته من وسط النهار ، فأتم صومه إىل 
الليـل»(١). فإن صدره وإن ورد يف  هالل  شـهر رمضـان. لكن البد من محل ذيله عىل 

هالل شهر شوال، إذا رئي يف آخر شهر رمضان، لفرض الصوم فيه واألمر بإمتامه.
اللهـم إال أن يقـال: يصعـب التفكيك بني صـدره وذيله يف ذلـك. وليس هو 
وقد أطال املجليس وصاحب اجلواهر (قدس رسمها) الكالم يف هذه املسألة، ويف ذكر 
الشـواهد عىل ما عليه املشـهور، حيسـن االطالع عليها، وإن مل خيل بعضها عن إشـكال. 
فراجـع املجلد الثالث والثامنني من البحار يف تعقيب الكالم يف مواقيت الصالة واملجلد 

السابع من اجلواهر يف آخر الكالم يف وقت صالة الليل.
وينبغـي مع ذلك االلتفات إىل أن اسـتفادة املعنى العـريف من احلديث ال يتوقف عىل 
. غاية األمر أن اليقني بحدود  اعتباره سـنداً، فإن الكاذب يستعمل يف املعنى العريف أيضاً
املعنى العريف يتوقف عىل كثرة االسـتعامالت وشـيوعها، وهو أمـر حاصل يف املقام، كام 

يظهر باالستقصاء، وإن كان فيام ذكرناه كفاية.
وممـا ذكرنـا يظهر أن كون مبـدأ النهار بطلوع الفجر ال يبتنـي عىل اصطالح رشعي، 
بلحـاظ ترتب أحـكام النهار ــ من الصوم وغريه ــ من طلـوع الفجر، بل هو أمر عريف 
لغـوي، لظهـور أن كثرياً من الوجوه املتقدمة تبتني عـىل حتديد املدلول العريف واللغوي. 
بل كثري من االستعامالت الرشعية يبتني عىل اجلري عىل املعنى العريف، من دون تكلف. 

. بل مل نعثر عىل ما يشهد بتبدل معنى النهار يف العرف الرشعي عام عليه لغة وعرفاً
وبذلـك يظهر وهن ما يف مفردات الراغب، حيث قال: «والنهار الوقت الذي ينترش 
فيه الضوء، وهو يف الرشع ما بني طلوع الفجر إىل وقت غروب الشمس، ويف األصل ما 

بني طلوع الشمس إىل غروهبا».
إال أن يريد باألصل ما يقتضيه أصل االشتقاق، ال مقتىض املدلول العريف واللغوي. 
وإن كان هـو ال يناسـب ختصيـص املعنـى األول بالـرشع. عـىل أنه ال خيلو عن إشـكال 
أيضاً، لعدم وضوح منشـئه. واألمر سـهل. فإن اضطراب اللغويني يف حتديد املعاين غري 

عزيز.(منه عفی عنه).
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣.



بأوىل من محل إمتام الصوم فيه عىل اإلمساك حلرمة شهر رمضان، أو عىل وجوب إمتام 
الصوم إن كانت صامه استحباباً أو رجاء عىل أنه يوم الشك، فيكون موافقاً للنصوص 
السـابقة. وهو املناسـب ملا ذكره الشـيخ يف التهذيبني من محله عىل صومه عىل أنه من 
شعبان، وال أقل من اضطرابه بنحو ال ينهض باالستدالل يف قبال النصوص السابقة.

وأمـا صحيح حممد بن مسـلم فيتعـني اجلمع بينه وبني النصوص السـابقة، إما 
بحمل وسـط النهار فيه عىل الزوال، توسـعاً بلحاظ توسط الشمس يف قوس طلوعها 
وغايـة اشـتداد نورها الذي هو منشـأ نور النهـار، كام تضمن ذلـك بعض النصوص 
الواردة يف مواقيت الصالة(١)، نظري ما شـاع عند العرف وتضمنته مجلة من النصوص 
من التعبري عن الزوال بنصف النهار، وإما بحمله عىل الوسـط العريف بام له من سـعة، 
الـذي هـو عبارة عـن الوقت الذي يشـتد فيه نور النهـار، فيكون مطلقـاً يقبل التقييد 

بالنصوص السابقة.
وباجلملة: الصحيح وإن كان منافياً للنصوص السابقة بدواً، إال أن تنزيله عليها 
ومجعـه معها عرفاً بأحد الوجهني املذكورين قريـب جداً، فال جمال لرفع اليد عنها به.

ومنها: حديث حممد بن عيسـى: «كتبت إليهA: جعلت فداك ربام غمّ علينا 
 من الغد اهلالل قبل الزوال، وربام رأيناه بعد الزوال، فرت هالل شهر رمضان، فنر
أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم ال؟ وكيف تأمر يف ذلك؟ فكتب: تتم إىل الليل، فإنه 

اً رؤي قبل الزوال»(٢). إن كان تامّ
بنـاء عىل أن مورد السـؤال فيها هـالل العيد، كام حيتمله ما يف االسـتبصار من 
 روايته هكذا: «ربام غم علينا اهلالل يف شـهر رمضان»، ويناسـبه قول السـائل: «فرت
أن نفطـر قبل الـزوال إذا رأيناه...»، وأمر اإلمامA فيه بإمتـام الصوم، وتعليله بأنه 
اً رؤي قبل الزوال. فإن ذلك كله ال يناسـب إرادة هالل شـهر رمضان إال  إن كان تامّ

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٤.

رؤية اهلالل قبل الزوال............................................................................ ٣٣١
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 وال بغري ذلك(١).
. ولذا  بتكلف. وإن كان هو مقتىض روايته يف التهذيب والوسائل بالوجه املذكور أوالً

فهم منه يف التهذيبني والوسائل عدم العربة برؤيته قبل الزوال.
لكـن اإلنصـاف أن ذلـك ال يبلـغ يف وضـوح الداللة حـداً يصلــح ملعارضة 
النصـوص األول، فضالً عـن رفع اليد عنها ألجله. مضافاً إىل ضعف سـنده، لرواية 
الشيخ له بسنده عن عيل بن حاتم عن حممد بن جعفر، وطريق الشيخ إىل عيل بن حاتم 

ال خيلو عن ضعف، كام أن حممد بن جعفر هو ابن بطة الضعيف.
ومنها: مرسـل دعائم اإلسالم عن أمري املؤمننيA: «إذا رأيتم اهلالل أو رآه 
ذوا عدل منكم هناراً فال تفطر أو حتى تغرب الشـمس، كان ذلك يف أول النهار أو يف 

آخره»(١)، بناء عىل أن الذيل فيه من تتمة احلديث.
لكن ال جمال للتعويل عليه مع ضعفه، خصوصاً مع احتامل كون الذيل فيه من 

صاحب الدعائم.
ومـن ثـم يقـو العمـل بالنصـوص األول مع صحة سـندها، وعـدم ظهور 

اإلعراض عنها بعد ما عرفت.
وال جمـال لإلشـكال فيهـا بـام تقـدم يف التطويق من عـدم مناسـبته للنصوص 
املتضمنـة عدم القضاء إال بقيام البينة عىل رؤيته، ألن رؤية اهلالل قبل الزوال ليسـت 
من الشيوع بحد يكون عدم التنبيه هلا دليالً عىل عدم العربة هبا، بل غاية األمر داللتها 

عىل عدم العربة هبا باإلطالق الذي يسهل رفع اليد عنه بالنصوص السابقة.
(١) فقد تضمنت النصوص الرشيفة أموراً غري ما تقدم.

منها: عدّ أربعة أيام من يوم الصوم يف السنة املاضية وصوم اليوم اخلامس فقد 
تضمنتـه مجلـة من النصوص، كخـرب عمران الزعفراين: «قلـت أليب عبداهللاA: إن 

(١) عن دعائم اإلسالم ج:١ ص:٣٣٣ راجع اجلواهر ج:١٦ ص:٣٦٧.



السـامء تطبق علينا بالعراق اليومني والثالثة، فأي يـوم نصوم؟ قال: أنظر اليوم الذي 
صمت من السنة املاضية [فعد منه مخسة أيام] وصم اليوم اخلامس»(١)، ونحوه غريه.
ويظهر من الفقيه واهلداية العمل عىل ذلك، بل قد يظهر من الكليني، بل رصح 
يف املبسوط بجواز العمل عىل ذلك. ويف اجلواهر: «يف املحكي عن عجائب املخلوقات 

.« للقزويني: قد امتحنوا ذلك مخسني سنة فكان صحيحاً
لكن يف حديث السيار: «كتب حممد بن الفرج إىل العسكريA يسأله عام 
روي من احلسـاب يف الصوم عن آبائكG يف عدّ مخسـة أيام بني أول السـنة املاضية 
والسنة الثانية الذي يأيت، فكتب: صحيح، ولكن عدّ يف كل أربع سنني مخساً ويف السنة 
اخلامسـة سـتاً فيام بني األوىل واحلادث، وما سـو ذلك فإنام هو مخسـة مخسـة». قال 
. قال:  السياري: وهذه من جهة الكبيسة. قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحاً
وكتـب إليه حممد بن الفرج يف سـنة ثامن وثالثني ومائتني: هذا احلسـاب ال يتهيأ لكل 
إنسـان أن يعمل عليه، إنام هذا ملن يعرف السنني، ومن يعلم متى كانت سنة الكبيسة، 
ثم يصح له هالل شهر رمضان أول ليلة؟! فإذا صح اهلالل لليلته وعرف السنني صح 

له ذلك إن شاء اهللا»(٢).
وأمـا مـا ذكـره بعض مشـاخيناP مـن أن مضمـون هـذه املكاتبة غـري قابل 
للتصديق، الختالف مبدأ حسـاب باختالف الناس، حيث يكون مبدأ صوم بعضهم 
خمالفـاً ملبـدأ صوم اآلخر، فإذا عدّ كل منهم أربع سـنني من مبـدأ صومه لزم اختالف 
. لظهور املكاتبة، بل رصاحة ذيل احلديث يف  الشهر باختالف الناس. فهو غريب جداً

أن مبدأ العدّ يف حق الكل واحد، وهو السنة الكبيسة، ولذا ال يتهيأ العد لكل أحد.
فالعمـدة يف املقـام: أن ضعـف هـذه النصوص مانع مـن التعويـل عليها، فإن 
تعددها، وروايتها يف كتب احلديث املعتربة، وظهور بعض شيوخ األصحاب يف العمل 
عليهـا، قد يوجـب الوثوق بصدور بعضهـا، إال أن عدم صحة أسـانيدها قد توجب 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣، ٢.

ال يثبت اهلالل بعدّ اربعة ايام من السنة املاضية..................................................... ٣٣٣
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الريـب يف مضامينهـا واحتامل اختفاء بعض القرائن املحتفـة هبا، املقتضية حلملها عىل 
خالف ما يظهر منها بدواً، حيث ال طارد لذلك إال اعتبار السند، بضميمة ظهور حال 
الـراوي يف التعهد بنقل مضمون احلديث، أواليقني بعدم التحريف، لكثرة النصوص 

أو غريها من القرائن وكالمها غري حاصل هنا. 
هذا مضافاً إىل منافاة ذلك للنصوص الكثرية املتضمنة إناطة أمر اهلالل بالرؤية. 
وإىل أن مثل هذا األمر ملا كان قابالً للضبط ـ ولو بالرجوع لألئمةA يف تعيني مبدأ 
احلسـاب، ثم حتديد السـنني عىل ضوء ذلك ـ فلو كان معوالً عليه لشاع االعتامد عليه 
وظهر، وارتفعت مشاكل الشك يف هالل شهر رمضان، بل كل شهر، لبعد خصوصية 
شـهر رمضـان يف ذلك جـداً، بل هو كاملقطـوع بعدمه، لظهور كون ذلك من شـؤون 
دورة الفلك املشـرتكة بني مجيع الشـهور. فإن ذلك بمجموعـه يوجب الريب يف هذه 

النصوص، حتى لو غض عن ضعف أسانيدها.
ومن ثم ال يبعد محلها عىل اسـتحباب الصوم احتياطاً يوم الشك، كام قد يظهر 
من املقنع، حيث ذكر ذلك يف أحكام يوم الشـك، وخصوصاً مع وجود العلة، كام هو 

مورد احلديث املتقدم.
ومنها: عد تسعة ومخسني يوماً من أول رجب، وصوم يوم الستني، ففي مرفوع 
حممد بن احلسـن بن أيب خالد عن أيب عبداهللاA: «قال: إذا صح هالل شـهر رجب 
فعد تسـعة ومخسني يوماً، وصم يوم الستني»(١)، ونحوه غريه(٢). ويظهر من الصدوق 

. يف الفقيه واهلداية العمل عىل ذلك. كام يظهر من الكليني أيضاً
لكـن مجيـع ما تقدم يف سـابقه جـار هنا. بل لعـل األمر هنا أظهر ألن سـهولة 
االطـالع عىل ذلك لكل أحد مسـتلزم لظهـور احلال فيه، ولو كان بنـاء املترشعة عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٥،٧. وباب:١٦ من أبواب أحكام 

شهر رمضان حديث:٥. مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣.



العمل عليه لشاع واتضح بنحو ال يقع اخلالف فيه. ومن هنا قد حتمل النصوص  عىل 
استحباب الصوم احتياطاً، كام قد يظهر من املقنع.

ومنها: االكتفاء بعدم رؤية اهلالل صباحاً يف جانب املرشق يف البناء عىل دخول 
الشـهر يف الليلة الالحقة. ففي خـرب داود الرقي عن أيب عبداهللاA: «قال: إذا طلب 

اهلالل يف املرشق غدوة فلم ير فهو ههنا هالل جديد رؤي أو مل ير»(١).
لكنه ـ مع ضعفه وعدم ظهور العامل به ـ يكاد يقطع بعدم اطراده.

ومنها: ما تضمنه صحيح العيص: «أنه سأل أبا عبداهللاA عن اهلالل إذا رآه 
القـوم مجيعاً فاتفقوا أنه لليلتني أجيوز ذلك؟ قال: نعم»(٢). وظاهر الوسـائل محله عىل 
شـيوع رؤية اهلالل. وهو خمالـف لظاهره جداً، بل ظاهره حجيـة اجتهاد القوم يف أن 

اهلالل ابن ليلتني.
نعـم يظهر من األصحاب اإلعراض عنه، وهـو كاف يف وهنه. بل يكاد يقطع 

. ببطالن ما هو ظاهر فيه. عىل أنه خمالف لنصوص الرؤية جداً
بل الظاهر أن ذلك جيري يف مجيع ما تقدم، فإهنا بمجموعها ال تناسب نصوص 
حـرص األمـر بالرؤية، واألمر بعـدّ ثالثني يوماً مـع عدمها مع وجود العلة يف السـامء 
فضالً عن عدمها. فإن الناظر يف النصوص املذكورة يكاد يقطع بأهنا  واردة للردع عن 

هذه األمور ونحوها مما يشيع االبتالء به.
ومـن ثـم ال جمـال للتعويل عـىل يشء منهـا، ولعله لـذا أعرض عنها مشـهور 
األصحاب. ومن هنا يتعني طرحها، أو محلها عىل اسـتحباب الصوم. وربام كان ذلك 
مراد من يظهر منه العمل هبا. نعم قد ال جيري ذلك يف رؤية اهلالل قبل الزوال، ملا تقدم.
وأشكل من ذلك ما تضمنته مجلة من النصوص من أن شهر رمضان ال ينقص 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٦.

٣٣٥ ........................................................... وضوح اهلالل وكربه ال يعني انه لليلتني
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(مسـألة ١٩): ال ختتـص حجية البينة بالقيام عنـد احلاكم بل كل من 
علم بشـهادهتا عول عليها(١)، وال ختتص حجية حكم احلاكم بمقلديه بل 
أبداً، وأن شهر شعبان ال يتم أبداً، وأن الشهور عىل هذا شهر تام وشهر ناقص(١)، فإنه 
وإن ذهـب إىل ذلـك الصدوق يف الفقيه، وانترص لـه املفيد فيام حكي عنه يف كتاب ملح 
الربهان، وحكاه عن مجاعة من أعالم عرصه، إال أنه ال جمال للبناء عليه بعد استحكام 
التعـارض بـني النصوص املذكورة ونصـوص الرؤية. وكذا النصـوص املرصحة بأن 

شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من الزيادة والنقصان(٢).
حيـث ال جمـال لرفـع اليد عن تلـك النصـوص الكثرية ومـا يناسـبها مما ورد 
يف الشـهادة عىل اهلالل والشـك يف الشـهور ونحو ذلك. والسـيام مع القطع بالعمل 
عـىل ذلـك يف اجلملة بلحاظ سـرية النبي7 واألئمـةA واملسـلمني، بنحو يلحق 

بالرضوريات.
بل يكاد يقطع بعدم متامية العدد بعد النظر يف وضع اهلالل، خصوصاً بمالحظة 
كالم أهل اخلربة. ومن ثم طعنت هذه النصوص بالشذوذ، وكانت من املشكل الذي 

يرد علمه ألهله.
ولـذا أعرض عنها األصحاب من عرص املفيد فمن بعده. كام عدل عن العمل 
هبا الصدوق واملفيد، فقد رصح يف املقنع بأن شـهر رمضان يصيبه ما يصيب الشـهور 
مـن الزيـادة والنقصان، كـام حكي عن املفيد أنه ألف رسـالة يف ذلـك. فالحظ. واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل.
(١) كام هو ظاهر األصحاب. ويقتضيه إطالق دليل حجيتها. بل هو كالرصيح 
(١) راجع وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب أحكام شـهر رمضان مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٤ من 

أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) راجع وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٥،٦،١٤ من أبواب أحكام شـهر رمضان. ومسـتدرك الوسائل ج:٧ 

باب:٤ من أبواب أحكام شهر رمضان.



ينفذ عىل غريه(١)، حتى عىل املجتهدين وإن كانوا أعلم منه.
(مسـألة ٢٠): إذا رؤي اهلـالل يف بلـد كفـى يف الثبـوت يف غـريه مع 
اشـرتاكهام يف اآلفاق(٢) بحيث إذا رؤي يف بلد الرؤية رؤي فيه(٣) أما مع 

اختالفها فيها ففيه إشكال(٤).
مـن مجلـة منها، كصحيـح أيب الصباح واحللبي عـن أيب عبـداهللاA: «قلت: أرأيت 
إن كان الشـهر تسـعة وعرشيـن يوماً أقيض ذلك اليـوم؟ فقال: ال، إال أن يشـهد لك 
بينـة عدول، فإن شـهدوا أهنم رأوا اهلالل قبل ذلك فأقـض ذلك اليوم»(١)، وصحيح 

عبداهللا بن سنان(٢)، وغريمها.
(١) إلطالق دليل حجيته لو تم. ومتام الكالم يف حمله.

(٢) بحيـث يقطع بمالزمة ظهوره يف بلد الرؤية لوجوده يف البلد اآلخر بنحو 
قابل للرؤية بالعني املجردة. وهو املتيقن من النصوص اآلتية.

(٣) ولو لكون بلد الرؤية رشقياً باإلضافة إليه مع تقارهبام باإلضافة إىل جهتي 
الشامل واجلنوب.

(٤) ال ينبغي اإلشـكال يف ذلك فيام لو كان اهلالل املرئي يف البلد املتأخر بنحو 
مـن قوة النور واالرتفاع ال يمكـن معهام تولده بعد غيبوبته عن البلد املتقدم، بل البد 
فيـه مـن تولده قبل ذلك. وإنام اإلشـكال يف غري ذلك، مما حيتمـل فيه وجود اهلالل يف 
البلد املتقدم بنحو غري صالـح للرؤية بالعني املجردة، أو يعلم بعدم وجوده فيه كذلك.
وقـد أطال بعض مشـاخيناP يف تقريب أن مقتىض القاعـدة االكتفاء بتولده 
مقارناً لبقعة من األرض يف دخول الشـهر باإلضافة إىل متام ما يشـارك تلك البقعة يف 

جزء من أجزاء الليل.
وحاصل ما ذكره: أن مبدأ الشـهر إنام يكـون بخروج القمر من املحاق بظهور 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٩، ١٩.

٣٣٧ ................................................................. وحدة اآلفاق يف اهلالل واختالفها
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نور الشـمس عىل جانبه املقابل لألرض بالنحو الذي يصدق به اهلالل بسـبب تأخره 
عـن الشـمس، وهو أمر واحـد آينّ ال خيتلف باختالف بقـاع األرض، ومقتىض ذلك 
دخول الشـهر دفعة واحدة يف متام بقاع األرض. غاية األمر أنه البد من اشـرتاك بقاع 
األرض التـي حيكم بدخول الشـهر فيهـا مع البقعة التي ظهر اهلـالل فيها يف جزء من 
الليـل، لوقوعهـا مجيعاً يف نصف الكرة األرضية، كي حيكم عىل ليلها أنه ليلة الشـهر، 
أمـا ما ال يشـرتك معها يف ذلك، بل يكون الوقت فيـه هناراً عند ظهور اهلالل فال جمال 
للحكـم بدخول الشـهر باإلضافة إليـه، إذ ال ليل فيه، ليكون له أول ليلة من الشـهر، 
كـام ال معنـى للحكـم عىل هنـاره بأنـه أول يوم من الشـهر مـن دون أن يسـبق بالليلة

األوىل منه.
وقـد أكـد ذلك بام ورد يف ليلـة القدر من أهنا خري من ألف شـهر، وفيها يفرق 
كل أمـر حكيـم، وتكتب فيها املنايا والباليا واألرزاق، وبـام ورد يف دعاء صالة العيد 
»(١)، بدعو ظهور  كقوهلمA: «أسـألك يف هذا اليوم الذي جعلته للمسلمني عيداً
األول يف وحـدة الليـل جلميع أهل األرض يكتب فيها مناياهـم وبالياهم وأرزاقهم، 
ويفـرق فيهـا كل أمر حكيـم، وظهور الثاين يف وحـدة اليوم الذي يكـون عيداً جلميع 
املسـلمني، ال أن املـراد بذلك كل ما ينطبق عليـه أنه ليلة قدر أو يوم عيد عىل اختالف 

البقاع يف تولد اهلالل وخروجه عن املحاق يف أول ليلها.
: بأنه كام يتعني قرص احلكم بدخول الشـهر عىل نصف الكرة  لكنه يشـكل أوالً
األرضية الذي يشـرتك مع موضع تولد اهلالل وخروجـه عن املحاق يف جزء من ليلة 
واحدة، دون متام الكرة، المتناع احلكم عرفاً بدخول الشـهر يوماً يف بقعة من دون أن 
يكون مسـبوقاً بالليلة األوىل من الشـهر، كذلك يتعني قرصه عىل املوضع الذي يظهر 
، المتناع احلكم عرفاً عىل بعض الليلة يف  فيـه اهلـالل وما بعده غرباً دون ما قبله رشقـاً
تلـك البقاع بأنه من الليلة األوىل للشـهر دون أوهلا، لعـدم تولد اهلالل وخروجه عن 

(١) وسائل الشيعة باب:٢٦ من أبواب صالة العيد حديث:٢،٥،٦.



املحاق يف أوهلا.
والسيام بمالحظة ما ورد يف أعامل أول ليلة من شهر رمضان، ويف زكاة الفطرة، 
كموثـق عامر: «قال أبـو عبداهللاA: إذا كان أول ليلة من شـهر رمضان فقل: اللهم 
رب شـهر رمضـان ومنزل القرآن هذا شـهر رمضان الذي أنزلت فيـه القرآن...»(١)، 
وصحيـح معاوية بن عامر: «سـألت أبا عبـداهللاA عن مولود ولد ليلـة الفطر عليه 
فطرة؟ قال: ال قد خرج الشهر. وسألته عن هيودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: 

ال»(٢)، ونحومها غريمها.
لقـوة ظهور األول يف أن الليلة األوىل من شـهر رمضان بتاممها منه، والثاين يف 
أن ليلة يوم الفطر بتاممها خارجة عنه. وقد يسـتفاد نحو ذلك من نصوص أخر حتتاج 

. إىل استقصاء ال يسعنا فعالً
ولو أمكن احلكم عىل متام الليل يف تلك البقاع بأنه من الشـهر، حلصول بعضه 
بعد تولد اهلالل وخروجه عن املحاق، أمكن احلكم عىل متام الليلة واليوم يف متام البقاع 
بأنـه من الشـهر، حلصول بعض اليـوم أو متامه بعد تولد اهلـالل، والتفريق بال فارق.
ومن هنا كان املفهوم من توقيت الشهر بظهور اهلالل عرفاً، هو احلكم بدخوله 
باإلضافـة إىل كل بقعـة يبدأ ليلها بعد تولد اهلـالل وخروجه عن املحاق، دون ما يبدأ 

ليله قبل تولده.
وكـذا احلال باإلضافة إىل ليلة القدر ويـوم العيد ونحومها فإنه كام يمكن البناء 
عـىل تعددهـا باإلضافة إىل نصفي الكـرة، يمكن البناء عىل تعددهـا باإلضافة إىل متام 

بقاع األرض تبعاً الختالفها يف تولد اهلالل بالنحو املتقدم.
: بـأن ما ذكـره ال يرجـع إىل اتفاق البلدان يف الشـهر ـ بالنحـو املدعى،  وثانيـاً
والـذي تضمنتـه يف اجلملة النصـوص اآلتية التي اعتمدP عليهـا أيضاً يف احلكمـ  

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث:٢.

٣٣٩ ................................................................. وحدة اآلفاق يف اهلالل واختالفها
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بـل مقتضـاه اختالفها فيه لو اختلفـت يف الدخول يف النصف الـذي ظهر فيه اهلالل. 
فيختلف العراق عن اهلند لو ظهر اهلالل يف آخر النصف الذي أوله العراق، وختتلف 
إيـران عن مرص لـو ظهر اهلالل يف آخر النصـف الذي أوله مرص، وهكـذا، وإن كان 
اجلميع من أمصار املسلمني، ويف النصف الرشقي من الكرة األرضية. ومن ثم ال يتم 

ما ذكره يف تقريب أن مقتىض القاعدة عدم الفرق بني البلدان.
ومثله ما ذكره من االستدالل بنصوص حجية البينة يف اهلالل بدعو: أن مقتىض 
إطالقها عدم الفرق بني كون الرؤية يف بلد املكلف وغريه مما احتد معه يف األفق أو اختلف.
الندفاعـه بظهور نصوص البينة ـ وغريها ممـا يقتيض حجية اخلرب ـ يف تصديق 
املخرب عام أخرب به بعد الفراغ عن ترتب األثر عىل ما أخرب به، من دون أن ينهض ببيان 
موضوع األثر، فإذا كان موضوع األثر بمقتىض القاعدةـ  كامسبقـ  هو ظهور اهلالل يف 
مكان املكلف مل ينهض إطالق أدلة البينة بحجيتها فيام إذا أخربت برؤية اهلالل يف مكان 
ال يسـتلزم ظهوره يف مكانه. ولذا التزمP بقصورها عن إثبات حجية البينة فيام لو 
أخربت برؤية اهلالل يف نصف الكرة األرضية الغريب باإلضافة للنصف الذي فيه املكلف.
فالعمـدة يف املقام النصـوص الكثرية التي تضمنت االكتفـاء بالرؤية يف بعض 
األمصار، كصحيح هشـام بن احلكم عن أيب عبداهللاA: «أنه قال فيمن صام تسـعة 
وعرشيـن، قـال: إن كانت له بينة عادلة عىل أهل مرص أهنـم صاموا ثالثني عىل رؤيته 
»(١)، وموثق إسـحاق بن عامر أو صحيحه: «سـألت أبـا عبداهللاA عن  قـىض يومـاً
هالل رمضان يغمّ علينا يف تسع وعرشين من شعبان. فقال: ال تصمه إال أن تراه، فإن 

شهد أهل بلد آخر أهنم رأوه فأقضه...»(٢)، وغريمها(٣).
وقـد محلها سـيدنا املصنفP عىل مـا إذا مل يعلم بعدم وجـود اهلالل يف بلد 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٩. وباب:١٢ من األبواب املذكورة 
حديث:١، ٣، ٧.



املكلف، قال: «إذ ال جمال حينئذٍ للحكم الظاهري».
ويشـكل بأن دليل حجية البينة ولـزوم العمل عليها ظاهراً إنام يقتيض حجيتها 
يف إثبات ما أخربت به، فإن كان ما أخربت به عني موضوع احلكم الرشعي أو مالزماً 
له تعني العمل عليها، وإال مل ينهض دليل حجيتها بلزوم العمل عليها. وحينئذٍ إن كان 
موضـوع العمل مطلق ظهوراهلالل ولو يف غري مكان املكلف تعني العمل هبا يف املقام 
ولـو مع العلم بعدم ظهـوره يف مكان املكلـف. وإن كان موضوعه خصوص ظهوره 
يف مكان املكلف مل ينهض دليل حجية البينة برتتب العمل إال أن خترب برؤيته يف مكان 
املكلـف أو يف مـكان آخر يالزم ظهـوره يف مكانه، وال ينفع مع الشـك يف ذلك لعدم 

هنوضها بإثبات موضوع العمل.
نعـم لـو ثبت أن وجود اهلالل يف بقعة مـن األرض أمارة رشعاً عىل وجوده يف 
متـام بقاعها اجته العمل عىل البينة مع الشـك، حلجيتهـا يف إثبات األمارة عىل موضوع 
العمل، نظري الشـهادة عىل الشـهادة، وعدم العمل عليها مع العلم بعدم وجود اهلالل 
يف مكان املكلف، ألهنا وإن كانت حجة يف إثبات مؤداها، إال أنه يمتنع حجية مؤداها 
عـىل موضـوع العمل مـع العلم بعدم ثبوتـه، نظري ما لو شـهدت البينة عىل الشـهادة 
باهلـالل وعلـم بعدم وجـود اهلالل. لكن األماريـة املذكورة حتتـاج إىل دليل آخر غري 

دليل حجية البينة، وهو مفقود.
ومـن ثم يتعـني إما البناء عىل عدم العمل بالبينة مـع احتامل عدم ظهور اهلالل 
يف مـكان املكلف، كام يف املبسـوط والرشايع والتذكرة، ولعله املشـهور، أو البناء عىل 
العمـل هبـا مطلقـاً ولو مع العلـم بعدم ظهور اهلـالل يف مكان املكلـف، كام حكاه يف 

التذكرة عن بعض علامئنا.
والظاهـر الثاين إلطـالق النصـوص املتقدمة، لظهور تيـرس اإلطالع يف عرص 
صدور تلك النصوص عىل دعو الرؤية يف أمصار املسلمني املتباعدة من أجل قضاء 
الصـوم، حيث ال جمال مـع ذلك حلملها عىل خصوص صورة العلم بوجود اهلالل يف 

٣٤١ ................................................................. وحدة اآلفاق يف اهلالل واختالفها



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٣٤٢

مكان املكلف، لقربه من موضع الرؤية، من دون قرينة عىل احلمل املذكور.
ومـن هنـا كان املتعني العمـل بمقتىض اإلطـالق، املؤيـد أو املعتضد بصحيح 
حممـد بن عيسـى: «كتـب إليه أبو عمر: أخربين يـا موالي إنه ربام أشـكل علينا هالل 
شـهر رمضان، وال نراه، ونر السـامء ليسـت فيها علة، ويفطر الناس ونفطر معهم. 
ويقول قوم من احلساب قبلنا: إنه ير يف تلك الليلة بعينها بمرص وإفريقية واألندلس. 
هـل جيـوز يا مـوالي ما قال احلسـاب يف هذا البـاب، حتى خيتلف الفـرض عىل أهل 
األمصار، فيكون صومهم خالف صومنا وفطرهم خالف فطرنا؟ فوقع: ال صوم من 
الشـك، أفطـر لرؤيته وصم لرؤيتـه»(١)، فإن العدول يف اجلواب فيـه من مقام الثبوت 
ملقام اإلثبات مع أولوية مقام الثبوت بالبيان، ألسـبقيته رتبة، مشـعر أو ظاهر يف احتاد 
حكـم األمصار مع اختالف آفاقها، وإال كان األنسـب أن يقـول: فرض كل بلد تابع 

لظهور اهلالل فيه.
ثم إنه حيث كان الظاهر احتاد حكم البالد مع اختالف آفاقها، تبعاً للنصوص 
املذكورة، فاملتعني االقتصار عىل رقعة األرض املكتشفة حني صدور تلك النصوص، 
وهـي التي تبدأ بالرشق األقىص من بالد الصني ومـا حاذاها مما يقارب بعض أمصار 
املسـلمني، وتنتهـي غربـاً باملحيط األطليس املحـاذي املحاد لبعض أمصار املسـلمني 

حينئذٍ يف غرب إفريقية واألندلس.
أمـا ما اكتشـف بعـد ذلك من بـالد أمريـكا ونيوزلنـدة فهو خارج عـن مفاد 
النصـوص املتقدمـة. وأما إحلاق أمريكا يف تاريخ اليوم بـرشق املحيط األطليس حتى 
صـارت أقـىص غرب األرض، وعدم بـدء تاريخ اليوم هبا لتكـون أقىص رشقها، فهو 
حمض اصطالح عاملي متأخر عن اكتشاف البالد املذكورة ال جمال الستفادة إمضائه من 
نصوص املقام، بل مقتىض القاعدة املتقدمة عدم إحلاق بالد رشق املحيط األطليس به 
لو بدأ ظهور اهلالل من املحيط املذكور فام دونه، فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١.



بقي يشء، وهو الكالم يف حكم البالد الواقعة يف أقىص الشامل أو اجلنوب من 
الكرة األرضية، التي متر بفرتة ال تغيب عنها الشـمس يف متام دورهتا، التي هبا يتحقق 
الليل والنهار يف غالب بقاع األرض، أو ال تطلع فيها كذلك، حيث قد ال يتحقق فيها 

. مواقيت الصالة أو الصيام املعهودة عدة أيام قد تكثر حتى تبلغ شهوراً
وقد شـاع االبتالء هبا بذلك هذه األيام بسـبب موجة االغـرتاب التي مني هبا 
املسلمون، حيث البد من معرفة حكمها هلم، أو ملن يوفق للدخول يف اإلسالم من أهل 
البالد األصليني بسبب االحتكاك باملسلمني والتعرف عىل حقيقة دينهم وصدقه ومزاياه.
قـال يف العـروة الوثقى: «فال يبعـد كون املدار يف صومـه وصالته عىل البلدان 

املتعارفة املتوسطة خمرياً بني أفراد املتوسط». وأقره عىل ذلك بعض حمشيها.
لكنـه غري ظاهر الوجه بعد عدم حتقق عناوين األوقات الرشعية بذلك يف حق 

املكلف حني مكثه هناك.
والسـيام مـع أن الزمـه اختالف العمل يف حـق األفراد باختالف مـا خيتارونه 
من البالد املتوسطة، حيث ختتلف املواقيت فيها باختالف موقعها من الكرة األرضية 

رشقاً وغرباً، وهو بعيد جداً، بل يكاد يقطع ببطالنه.
إال أن يقـال بـأن أهل كل بقعة من هذه البالد ملزمون بالعمل عىل ما يناسـب 
مواقيت البالد املتوسـطة الواقعة يف اخلط املار هبم باجتاه الشـامل واجلنوب. وال موقع 
للتخيـري إال يف املركز الـذي تنتهي إليه مجيع اخلطوط. ولعله غري قابل للسـكن عادة. 

. لكنه مع ذلك يبقى غري ظاهر الوجه، ملا ذكرناه أوالً
ومثلـه مـا ذكرهP من احتامل كون املدار يف حـق كل مكلف عىل بلده الذي 

كان متوطناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.
: أنـه كسـابقه غري ظاهر الوجـه بعد عدم حتقـق عناوين األوقات  إذ فيـه: أوالً
الرشعية بذلك حني مكثه هناك. والسـيام مع ما يلزمه من اختالف األفراد باختالف 
 مواطنهم األصلية، نظري ماسبق. ومع أنه كثرياً ما يتبدل تكليفه، بمروره ببقاع أخر
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قبل أن يصل إىل البقعة التي هي حمل الكالم، وترجيح موطنه األصيل بال مرجح.
: أن من مل يكن له موطن أصيل إن أمكن تنظيم املواقيت له أمكن تنظيمها  وثانياً
عـىل هنجـه يف حـق من لـه موطـن سـابق، وإن مل يمكن بحيـث يلتزم بعـدم وجوب 
الفرائـض عليـه فليلتزم بذلـك يف حق من له موطن سـابق أيضاً، لعـدم الفرق بينهام 

بالنظر للمرتكزات ومفاد األدلة.
ومما ذكرنا أوالً يتضح أنه ال جمال للبناء عىل رجوع أهل تلك البالد يف التوقيت 

إىل أقرب بلد منهم يتحقق فيه الليل والنهار بدورة الشمس.
وذكـر سـيدنا املصنفP أن الفرض املذكـور وإن كان خارجاً عن موضوع 
األدلة، إال أن األوفق هبا هو عدم وجوب الصوم، لعدم حتقق شهر رمضان وال غريه 
من الشـهور يف مثل هذه البالد، ووجوب صالة العشـائني عند غروب الشـمس، ثم 
صالة الفجر قبل طلوعها، كل ذلك مرة واحدة يف مدة غروب الشـمس مهام طالت. 
ووجـوب صـالة الظهريـن مرة واحـدة بعد الزوال، وهـو الذي يكـون يف آخر دورة 

الشمس حال طلوعها، وذلك قبل ساعات من غروهبا الطويل.
: بأن الظاهر حتقق شهر رمضان وغريه من الشهور يف تلك البالد  ويشكل أوالً
وغريهـا بانفصال اهلالل عن الشـمس وتولـده بعد املحاق يف ضمن دورته الشـهرية 
حـول األرض، وجمرد طول مدة طلوع الشـمس أو غروهبا يف تلك البالد ال يمنع من 
صدق الشـهر، غاية األمر هو اإلشكال يف صدق خصوصيات  أيامه ولياليه. ومن ثم 

ال ينبغي اإلشكال يف حتقق موضوع وجوب الصوم من حيثية الشهر.
: بأن الظاهر أن معيار مواقيت الصالة من غروب الشمس ورشوقها عرفاً  وثانياً
هـو الغروب والرشوق الذي يتحقق به الليل والنهـار يف ضمن دورة األرض التامة، 
دون مثل هذا الغروب والرشوق اللذين يستغرق كل منهام دورات متعددة لألرض.

ومن ثم يشكل حتقق وقت صالة العشائني بالغروب املذكور.
وأشكل منه حتقق وقت صالة الصبح، لعدم كون وقتها قبل طلوع الشمس، بل 



طلوع الفجر الذي يكون بعد إطباق الليل بانبثاق نور الشـمس السابق عىل طلوعها. 
وهو كثرياً ما ال يتحقق يف هذه البالد بعد غيبوبة الشـمس فيها، ألن الشـمس ال تبعد 
عن األفق يف نزوهلا، بل تدور حوله دور الرحى، بنحو يبقى نورها يف متام مدة غياهبا، 
، وال يطبق الظـالم، ليعقبه نور  نظـري وقت ما بعـد الغروب وما قبـل الرشوق قليـالً

الفجر، الذي هو وقت صالهتا.
: بـأن املـراد بالـزوال يف هـذه البالد إن كان هـو نصف املـدة من طلوع  وثالثـاً
الشـمس إىل غروهبـا كان هنـاك زوال واحـد يف املـدة الطويلـة لطلـوع الشـمس كام

ذكرهP. لكنه يبعد عن زمان غروهبا بأمد طويل، ال بساعات قليلة.
 وإن كان هـو مبـدأ انحدارهـا بعد منتهـى ارتفاعها يف دورهتـا الرحوية املائلة 
تعـدد الزوال يف مدة طلوع الشـمس يف هذه البالد تبعـاً لتعدد دوراهتا التي يتحقق هبا 

الليل والنهار يف البالد املتعارفة، وتعني تعدد صلوات الزوال الواجبة، ال وحدهتا.
ومـن هنـا كان ما ذكـرهP ـ مع اضطرابه ـ يف غاية اإلشـكال. والسـيام مع 
أن االلتـزام باالكتفاء يف متام املدة املذكورة ـ مهـام طالت ـ عىل صلوات الليل والنهار 
مـرة مـرة صعب جداً بلحاظ املرتكـزات. وإن كان يف بلوغ ذلك حـداً بحيث ينهض 

باخلروج عن ظواهر األدلة لو اقتضته إشكال.
أما بعض مشـاخيناP فقد قرب لزوم اخلروج عن تلك البالد واهلجرة منها، 
مـن أجل القدرة عىل أداء الصلـوات والصيام يف مواقيتها املعهودة. إلطالقات األدلة 
مـن الكتاب والسـنة الناطقـة بوجوب الصلوات اخلمـس والصيام عدا ما اسـتثني ـ 

كاملريض واملسافر واحلائض ـ وليس منه املقام.
لكـن ذلك إن رجـع إىل أن األوقـات مقدمات وجودية للصلـوات والصيام، 

فيجب حتصيلها مقدمة هلا، كسائر رشوطها من الطهارة واالستقبال وغريمها.
فهـو ممـا ال يمكن البناء عليـه بالنظر لألدلة القطعية، حيث ال إشـكال يف عدم 
وجـوب حتصيـل املواقيـت املذكـورة، إمـا ألهنـا رشوط للتكليـف، أو ألهنا رشوط 
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للمكلـف بـه غـري الزمـة التحصيل، بناء عـىل إمكان ذلـك، عىل ما يذكـر يف مبحث 
الواجب املرشوط والواجب املعلق من األصول.

فمن علم من نفسه أنه يقدر عىل صيام يوم تام إذا كان قصرياً ال جيب عليه املكث 
يف البـالد التي يكـون يومها قصرياً مقدمـة لتحصيل الصوم. ومن علم من نفسـه أنه 
يموت قبل دخول وقت صالة ما يف البلد الذي هو فيه، ال جيب عليه إدراك وقت تلك 
الصالة من أجل أدائها باالنتقال إىل البالد الرشقية. نظري من علم بحصول الكسوف 
يف بعـض بقاع األرض، حيث ال جيـب عليه االنتقال لتلك البقعة مع قدرته عىل ذلك 
من أجل أن ترشع صالة الكسوف يف حقه. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكالم فيه.

وإن رجـع إىل أن األوقـات وإن كانـت رشوطـاً للتكليـف ال جيـب حتصيلهـا 
مـن أجـل ذلك، إال أن عدم حتصيلها يف املقام ملا كان مسـتلزماً لعـدم ثبوت التكليف 
بالصـالة والصوم كثرياً أو دائامً مع ما مها عليه من األمهية يف الدين، كشـف ذلك عن 
وجـوب حتصيلهـا باالنتقال للبالد التـي تتحقق فيهـا، لقضاء املرتكـزات بعدم ترك 
الشارع األقدس املكلفني من دون صالة وصوم من أجل مكثهم يف البقاع املذكورة.

ففيه: أن اهتامم الشـارع األقـدس بفريضتي الصالة والصوم هبـذا املقدار ـ لو 
تـم، كام هو غري بعيد ـ إنام يكشـف عـن ترشيع الفريضتـني املذكورتني يف حق هؤالء 
املكلفـني يف اجلملـة، إما بإلزامهم باهلجرة من هذه البالد، كام ذكرهP، أو باالكتفاء 
منهـم بإيقاعهـا مـن دون تقييـد بخصوصيـات أوقاهتـا ذات العناويـن اخلاصـة، إما 
برفـع اليد عـن التوقيت رأسـاً، أو باالكتفاء بام يناسـب األوقات املعهـودة من حيثية 
املـدة الزمنيـة وإن كانت فاقدة للعناويـن اخلاصة املعهودة، أو بغري ذلـك مما تؤد به 

الفريضتان يف اجلملة.
ـ  كالقبلـة يف بعض  نظـري تنـازل الشـارع األقـدس عن بعـض الرشوط رأسـاً
األحـوال، أو عـىل بعـض األقوالـ  أو بجعل أبـدال اضطرارية، كام يف مـوارد التيمم 
واجلبرية ومستمر احلدث ـ كاملستحاضة واملسلوس واملبطون ـ وغريها. بل حتى عن 



التوقيت، كام يف تقديم غسـل اجلمعة ليـوم اخلميس ملن خاف إعواز املاء يوم اجلمعة، 
وتقديم زكاة الفطرة يف شهر رمضان وغريمها.

وليـس اسـتبعاد تنازل الشـارع األقدس عـن مواقيـت الفريضتـني بعناوينها 
بأشـد من استبعاد إلزام الشـارع األقدس باهلجرة من هذه البالد الكثرية وترك التنعم 

بخرياهتا. بل يكاد يقطع بعدم إلزامه بذلك.
، خصوصاً يف حق أهلهـا األصليني. ومع  والسـيام مع اسـتلزامه احلرج نوعـاً
توقف دعوة أهلها لإلسالم اختياراً، أو من طريق اجلهاد ـ لو تيرس ولو يف فرض بسط 

يد اإلمام ـ عىل دخول املسلمني هلا ومكثهم فيها.
وال أقل من كون ذلك مقتىض األصل بعد ماسبق من أن مقتىض األدلة األولية 
عـدم وجوب حتصيل املواقيت بعناوينها من أجـل إقامة الفريضتني فيها، وأن وجوبه 
هنـا لـو تم لدليل خـاص، وليس هو إال القطـع بأمهية الفريضتـني املذكورتني، الذي 
ظهـر مما سـبق عـدم هنوضه بإثبات وجـوب اهلجرة مـن تلك البالد وتركها، بسـبب 

االحتامالت األخر التي أرشنا إليها.
ومـن هنـا ال جمـال للبنـاء عىل مـا ذكرهP مـن وجـوب اهلجرة مـن البالد 
املذكورة وتركها. بل الالزم النظر يف وظيفة أهلها األصليني واملهاجرين باإلضافة إىل 

الفريضتني املذكورتني مع مكثهم فيها وعدم تكلفهم تركها. فنقول:
أمـا الصالة فمن القريـب جداً حتقق وقت صالة الظهرين بميل الشـمس عن 
دائـرة نصـف النهار، كام يتحقق يف سـائر البـالد، وجمرد عدم غياب الشـمس يف هذه 
البالد ال يمنع من صدق الدلوك والزوال به، وما شاع رشعاً وعرفاً من إطالق نصف 
النهـار عليه ليس ألخذ ذلك يف مفهومه، بل لكونه مالزماً للزوال والدلوك يف غالب 
بقاع األرض بسبب غياب الشمس يف تلك البقاع، وإال فالزوال والدلوك من شؤون 

الشمس ال من شؤون النهار.
ولو فرض عدم صدقها بذلك فال أقل من كون وجوب الصالة املذكورة به يف 
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هذه البالد أقو احتامالً من سائر الوجوه املتصورة فيها، فيتعني العمل عليه يف فرض 
اليقـنيـ  تبعـاً للمرتكزات املترشعيةـ  بوجوب هذه الصـالة يف حق املاكثني هناك، أو 

قوة احتامل ذلك بنحو يلزم باالحتياط.
أمـا منتهى وقتهام فال يسـعنا حتديده بعد فرض عـدم الغروب الذي هو منتهى 
. غري أنـه حيث ال حيتمل عـادة ترشيعها من دون حتديـد ملنتهى وقتهام،  وقتهـام رشعـاً
فالالزم االحتياط باملبادرة هلام قبل دخول الشـمس يف نصف الدائرة اآلخر، الذي هو 

األسفل يف غالب هذه البالد، ألنه األنسب بالقياس للبالد املعتدلة.
ومـن ذلك يظهـر أن مقتىض االحتيـاط اإلتيان بصـالة العشـائني بعد دخول 
الشمس يف النصف املذكور قبل وصوهلا ملا يقابل نقطة نصف النهار بام يقارب نصف 
املدة بني الفجر وطلوع الشمس يف البالد املعتدلة. واإلتيان بصالة الصبح قبل خروج 
الشمس من نصف الدائرة املذكور وعدم تقديمها عىل ذلك إال بمقدار ما يقارب املدة 

بني الفجر وطلوع الشمس يف البالد املعتدلة.
فإن ذلك وإن مل يتحقق به الوقت الرشعي املعهود للصلوات املذكورة املقتيض 
لعدم التكليف هبا رأساً، إال أن ذلك هو األنسب عىل تقدير ترشيعها يف حق أهل هذه 
البـالد. وحينئذٍ إن كانت املرتكزات املترشعية بنحو تقتيض العلم بالتكليف هبا يكون 
اإلتيـان هبا يف خصوص األوقات املذكورة مقتـىض االحتياط الوجويب املذكور، وإال 

كان مقتىض االحتياط االستحبايب.
واألوىل مـع كل ذلـك اإلتيـان هبـذه الصلوات كلهـا برجاء األمـر األعم من 
األدائـي والقضائـي، دفعاً الحتامل وجوب اخلروج من هـذه البالد، لثبوت التكليف 
هبـذه الصلـوات يف أوقاهتا احلقيقيـة يف كل دورة للشـمس، أو وجوهبا يف نفس البالد 

بوجه آخر، املستلزمني لفوهتا يف اليوم املايض لعدم حتقق أوقاهتا الرشعية.
ومما ذكرنا يظهر احلال فيام لو غابت الشـمس مـدة قصرية، بحيث يبقى نورها 
وال يتحقـق الظالم، فإن وقت صالة العشـائني وإن حتقـق بغيبوبتها، إال أن الفجر ال 



يتحقق قبل طلوعها بسبب عدم استيعاب ظالم الليل، بل يكون اإلتيان بصالة الفجر 
قبل طلوع الشمس احتياطياً نظري ما سبق، بل أظهر منه.

وأمـا الصيـام فحيث تقدم حتقق وقته من حيثية الشـهر، فاملهـم حتقق وقته من 
حيثيـة اليـوم، وهو ال يتحقق رشعـاً يف غالب البـالد إال بغيبوبة الشـمس ونزوهلا يف 
األفـق، بحيـث يظلـم الوقت ثم يـيضء بصعودها متجهـة للـرشوق، ليتحقق بذلك 
الفجر عرفاً، ويبدأ وقت الصوم ويستمر برشوقها حتى غروهبا الذي يتحقق به الليل 
. وال يتحقـق مع رشوقها يف متام الـدورة، وال مع غروهبا قليالً بحيث ال يتحقق  عرفـاً

الفجر قبيل طلوعها.
ومقتىض القاعدة حينئذٍ عدم وجوب أدائه، لعدم حتقق وقته، ووجوب قضائه 
يف بقية السـنة عندما يتحقق الفجر والليل ملا يأيت يف الفصل السابع من عموم وجوب 
قضاء الصوم يف حق من وجب عليه ذاتاً، ومنه املقام، لفرض كامل املكلف، وحصول 

شهر رمضان يف حقه، كاملسافر.
لكـن الـالزم مع ذلـك ضمّ األداء إليه باإلمسـاك يف شـهر رمضـان من وقت 
صـالة الفجـر إىل وقت صـالة العشـائني االحتياطي الذي تقـدم التعرض لـه، لقوة 

احتامل كفايته يف حق أهل تلك البالد.
هذا وأما يف الفرتات التي تغيب الشمس فيها يف تلك البالد يف متام دورهتا التي 
يتحقق هبا الليل والنهار يف سائر البالد، بحيث يستغرق غياهبا أياماً قليلة أو كثرية، فال 

تتحقق األوقات الرشعية املعهودة للصلوات بأمجعها وال للصوم.
وحينئذٍ يتعني االحتياط بالصالة والصومـ  لو صادف ذلك شهر رمضانـ  فيام 

يناسب األوقات االحتياطية السابقة، بنحو يظهر بقليل من التأمل.
مضافـاً إىل قضاء الصوم يف بقية أيام السـنة عندما يتحقـق الفجر والليل فيها، 

لعني ما تقدم. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
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الفصل السابع
يف أحكام قضاء شهر رمضان

(مسـألة ١): ال جيب قضاء ما فات زمان الصبا (١)، أو اجلنون(٢)، 
(١) بـال خالف أجـده، بل اإلمجاع بقسـميه عليه كـذا يف اجلواهـر. ويقتضيه 
األصـل بعـد قصور دليـل القضاء عنـه، الختصاص اآليـة الرشيفة بمـن كتب عليه 
الصيـام، دون من مل يكتـب عليه لرفع القلم عنه. وأما النصوص فهي واردة يف موارد 
خاصة، وال إطالق هلا يقتيض العموم لذلك. بل احلكم مقطوع به بعد مالحظة السرية 

وكالم األصحاب يف مثل هذا األمر الشايع االبتالء.
ومنه يظهر اإلشكال فيام عن ابن أيب عقيل من أن القضاء أحب إيلّ وأحوط. إذ 

ال موضوع لالحتياط مع اليقني.
(٢) عند األصحاب من غري خالف يعتد به بينهم، بل يمكن حتصيل اإلمجاع عليه، 
بل حكاه عليه يف الروضة. كذا يف اجلواهر. ويقتضيه األصل بالوجه املتقدم يف الصبي.

وعن اإلسكايف وجوب القضاء إذا استند اجلنون له بوجه حمرم، بل عن بعض 
متأخـري املتأخريـن امليل لعمومه ملا إذا اسـتند إليه بوجه حملـل إذا علم إفضاءه لرتك 
الصوم. وكأنه لدعو أن ظهور قوهلمG يف نصوص اإلغامء ما غلب اهللا عليه فهو 
أوىل بالعذر(١)، يف التعليل قاض بأن ما مل يغلب اهللا عليه، بل اسـتند للمكلف ال عذر 

فيه، بل جيب قضاؤه.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:٤ من أبواب قضاء الصلوات، وج:٧ باب: ٢٤ من أبواب من يصح منه 

الصوم، وباب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
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أو اإلغامء(١)،
 : : أوالً وفيـهـ  مـع الغض عام يـأيت يف املغمي من عدم ظهور ذلـك يف التعليلـ 
أن التعليـل بغلبـة اهللا تعاىل واحلكم بالعذر إنام يقتيض قصور سـقوط القضاء يف مورد 
ثبـوت املقتيض له، لدخول املكلف يف اخلطاب بالصـوم، وفيمن كتب عليه، دون من 

خرج عنه لرفع القلم. 
: أن التعليل وإن اقتىض ثبوت احلكم املعلل تبعاً لثبوت العلة مطلقاً ولو  وثانياً
يف غري مورد التعليل، إال أنه إنام يقتيض انتفاءه تبعاً النتفاء العلة يف مورد التعليل دون 
غـريه، كالصبـي واملجنون يف املقام، فـإذا قيل: ال تأكل الرمان ألنـه حامض، دل عىل 
النهـي عـن أكل احلامض مطلقاً ولو مل يكن رماناً، وعىل جـواز أكل غري احلامض من 

الرمان، وال يدل عىل جواز أكل غري احلامض من غري الرمان، كالتفاح احللو.
هذا ويظهر من بعض كلامت الشيخ أنه بحكم املغمى عليه. ومل يتضح وجهه.
(١) عـىل املشـهور بـني األصحاب شـهرة عظيمة، بـل عن ظاهر فقـه القرآن 
للراونـدي اإلمجاع. كذا يف اجلواهر. وقد يسـتدل عليه بعمـوم: ما غلب اهللا عليه فهو 

. أوىل بالعذر املشار إليه آنفاً
لكنـه يشـكل بظهور معتـرب الفضل بن شـاذان(١) اآليت يف املسـألة الثالثة يف أن 
ترشيع التكليف بصوم شهر رمضان يبتني عىل تعدد املطلوب، وأن الواجب أوالً هو 
صوم شـهر يف السـنة، وثانياً جعله يف شـهر رمضان، فإن مقتىض ذلك أن تعذر الثاين 
ال يسـقط األول. ولذا تضمن املعترب املذكور تطبيق العموم املزبور عىل خصوص من 
اسـتمر به املرض يف متام السـنة. بل يستفاد ذلك حتى من اآلية الرشيفة التي يأيت قريباً 

االستدالل هبا لعموم وجوب القضاء، كام سنشري إليه إن شاء اهللا تعاىل.
فالعمـدة يف املقام النصوص اخلاصة، كصحيـح أيوب بن نوح: «كتبت إىل أيب 
احلسـن الثالـثA أسـأله عن املغمى عليـه يوماً أو أكثـر هل يقيض مـا فاته أم ال؟

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:٨.



فكتـبA: ال يقيض الصوم، وال يقيض الصالة»(١). وصحيح عيل بن مهزيار: «أنه 
سـأله ـ يعني: أبا احلسـن الثالثA ـ عن هذه املسـألة ـ يعني: مسألة املغمى عليه ـ 
فقال: ال يقيض الصوم وال الصالة، وكلام غلب اهللا عليه فاهللا أوىل بالعذر»(٢)، وغريمها.
وهبـا خيرج عام دل عىل قضاء املغمى عليـه، كصحيح منصور بن حازم عن أيب 
عبـداهللاA يف املغمـى عليه قال: «يقيض كل مـا فاته»(٣)، وغـريه، حيث يتعني محله 
عىل االستحباب. كام قد يشري إليه معترب منصور عنهA: «أنه سأله عن املغمى عليه 
شـهراً أو أربعني ليلة، قال: فقال: إن شـئت أخربتك بام آمر به نفيس وولدي أن تقيض 

كل ما فاتك»(٤).
وعن املفيد واملرتىض وسالر وجوب القضاء مع عدم سبق النية، كام يظهر من 
. وكأن التقييد منهم يبتني عىل ما تقدم مـن صحة صوم املغمى عليه مع  الشـيخ أيضـاً

سبق النية، وإنام ال جيب القضاء حينئذٍ لصحة الصوم.
وعن املختلف االستدالل لوجوب القضاء يف غري ذلك بعموم وجوب القضاء 

عىل املريض. وبام دل عىل وجوب قضاء الصالة عليه.
ويندفـع األول بعدم مالزمة اإلغـامء لصدق املرض. والثاين بعدم املالزمة بني 

. الصوم والصالة يف القضاء. مع أن الظاهر عدم وجوب قضاء الصالة عليه أيضاً
عـىل أنـه لو تم الوجهـان املذكـوران لزم اخلـروج عنهام بالنصـوص املتقدمة. 
ولوالها كان األوىل االسـتدالل لوجـوب القضاء بعموم ما تضمـن وجوب القضاء 

عىل املغمى عليه مما تقدم بعضه.
 هـذا وربام يدعـى اختصاص عدم القضـاء بام إذا مل يسـتند للمكلف، لدعو
ظهور قولهA يف صحيح ابن مهزيار املتقدم: «كلام غلب اهللا عليه فاهللا أوىل بالعذر»، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١، ٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث:٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:١٣.
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أو الكفر األصيل(١). 
وغريه، يف اختصاص العذر بام إذا غلب اهللا تعاىل، وال يعم ما فعله اإلنسان بنفسه.

لكنه يشـكل بعـدم ورود الفقرة املذكـورة مورد التعليل لكـرب عدم القضاء 
عـىل املغمى عليه، ليكـون ظاهرها دوران عـدم وجوب القضاء مـدار غلبة اهللا تعاىل 
وجـوداً وعدمـاً، بل هي واردة ملجـرد رضب القاعدة، فال تنهـض بتقييد إطالق نفي 
القضـاء يف مثل صحيح أيوب املتقـدم، لعدم التنايف بني العمومني بعد اتفاقهام يف نفي

القضاء. فتأمل.
(١) إمجاعـاً بقسـميه كـام يف اجلواهـر. ويقتضيه مجلة من النصـوص كصحيح 
العيص: «سألت أبا عبداهللاA عن قوم أسلموا يف شهر رمضان وقد مىض منه أيام، 
هـل عليهـم أن يصوموا ما مىض منه أو يومهم الذي أسـلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم 
قضاء، وال يومهم الذي أسلموا فيه، إال أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»(١)، وغريه.
مضافـاً إىل ما هـو املعلوم من حـال املترشعة تبعاً للمعصومـنيA من عدم 

تكليف من يسلم من الكفار بذلك بنحو يقطع معه بعدم وجوب القضاء.
نعم يف صحيح احللبي: «سألت أبا عبداهللاA عن رجل أسلم بعد ما دخل [من] 
] فقال: ليقض ما فاته»(٢). لكن يتعني محله عىل االستحباب. شـهر رمضان أيام [أياماً
بـل يقـرب اختصاصه بام فاته من الشـهر الذي أسـلم فيه، إذ مـن البعيد إرادة 
السـائل غريه بعد ما عرفت من وضوح عدم وجوب القضاء. وهو حينئذٍ حممول عىل 

االستحباب أيضاً بقرينة صحيح العيص املتقدم.
هذا ولو محل عىل صورة عدم صومه بقية الشهر الذي أسلم فيهـ  كام عن الشيخ 
ـ كان خارجاً عن حمل الكالم. لكن املنسـبق من الصحيح هو األول، ألن فرض عدم 
صومه بعد اإلسالم حيتاج إىل بيان، بخالف عدم صومه قبل اإلسالم، فإنه أمر طبيعي 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١ ، ٥.



وجيب قضاء ما فات يف غري ذلك(١)،
ظاهـر، فـال حيتاج إىل بيـان، بل حتى لـو صام فمن املعلـوم بطالن صومـه. ومن هنا 
ينرصف اجلواب إىل بيان حكم ما قبل اإلسـالم، دون ما بعده، إال أن يكون محله عىل 

ذلك خروجاً عن ظاهره للجمع العريف. فالحظ.
ثم إنه قال يف املبسـوط: «فإن أسـلم يف بعض النهار أمسـك بقية النهار تأديباً، 
ومن أسـلم قبل طلوع الفجـر صام ذلك اليوم وجوباً، وإن أسـلم بعده ومل يتناول ما 
يفطره إىل عند الزوال جدد النية، وكان صومه صحيحاً، وإن كان بعد الزوال أمسـك 

تأديباً، وال قضاء عليه».
لكن صحة صيامه إذا أسلم قبل الزوال وجدد النية حتتاج إىل دليل. ومحله عىل 
املسـافر قياس. كـام أن ما قد يظهر من ذيله من وجوب القضاء لو مل يفعل ال يناسـب 

صحيح العيص املتقدم.
(١) قـد يسـتدل عىل ذلك تـارة: بعموم: «من فاتته فريضـة فليقضها». لكن مل 
يثبت ورود العموم املذكور يف النصوص املعتربة، وإنام حكي إرساله عن بعض كتب 

الفقه، ولعله منقول باملعنى متصيد من ورود األمر بالقضاء يف املوارد املتفرقة.
: بام تضمن وجـوب القضاء عىل من أفطر متعمـداً، كمعترب عبدالرمحن  وثانيـاً
ابن أيب عبداهللا: «سـألته عن رجل أفطر يوماً من شـهر رمضـان متعمداً قال: يتصدق 

بعرشين صاعاً، ويقيض مكانه»(١).
لكنـهـ  مـع اختصاصه بالعمدـ  ال يتضح صـدق اإلفطار بمجرد ترك الصوم، 

عىل ما تقدم عند الكالم يف وجوب الكفارة.
فالعمـدة يف املقـام قوله تعاىل: ﴿ومن كان منكم مريضاً أو عىل سـفر فعدة من 
أيـام أخـر يريد اهللا بكم اليـرس وال يريد بكم العرس ولتكلموا العـدة﴾(٢). فإن مقتىض 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤.
(٢) سورة البقرة اآلية:١٨٥.

٣٥٥ .................................................................. وجوب قضاء الفائت من الصوم
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تعليـل وجوب القضـاء عىل املريض واملسـافر بوجوب إكامل العـدة وجوب القضاء 
عـىل كل من ترك صوم شـهر رمضـان، لرجوعه إىل أن صوم قدر أيام الشـهر واجب 
عىل كل مكلف صالـح للخطاب، وأن جعله يف شهر رمضان واجب آخر، فإذا سقط 
التكليـف بإيقاعه يف شـهر رمضان بعصيان أو تعـذر أو غريمها بقي التكليف بالصوم 

بقدره يف حق املكلف.
بل قد يكون ذلك مقتىض إطالق قوله تعاىل قبل ذلك: ﴿كتب عليكم الصيام 
كـام كتب عىل الذين مـن قبلكم لعلكم تتقـون * أياماً معـدودات...﴾(١). وأما قوله 
تعاىل: ﴿شـهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد للناس وبينات من اهلد والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه...﴾(٢)، فلم يتضح وروده لتقييد إطالق األمر األول، 
ليكـون هناك أمر واحدبالصوم يف شـهر رمضان كي حيتاج وجـوب القضاء مع عدم 
امتثالـه للدليـل، بل مقتىض اجلمود عليـه كون إيقاع الصيام يف شـهر رمضان مطلوباً 
آخر، فعدم امتثاله ال يوجب سـقوط أصل وجوب الصيام املسـتفاد من األمر األول.
كام أن ذلك هو املناسـب ملعترب الفضل بن شـاذان اآليت يف املسألة الثالثة عىل ما 

يتضح من تقريب االستدالل به هناك.
مضافـاً إىل قـرب تصيد العموم من اسـتقراء ثبوت وجـوب القضاء يف املوارد 
املتفرقة، مثل من أفطر متعمداً، واملريض واملسـافر واحلائض والنفسـاء ونايس اجلنابة 

وغري ذلك. فتأمل.
نعـم البد من كون املكلف بنحو يتوجه له اخلطاب بالصوم حني دخول شـهر 
رمضـان ولو بنحـو الواجب املعلق، بحيث يكـون مكلفاً بالصوم لـوال العذر املانع، 
دون مثل الصبي واملجنون حني دخول الشهر، كام لعله ظاهر، ويأيت يف املسألة الثالثة 

عند الكالم يف معترب الفضل بن شاذان املشار إليه ما يوضح ذلك.

(١) سورة البقرة اآلية:١٨٣-١٨٤.
(٢) سورة البقرة اآلية:١٨٥.



من ارتداد(١)، 
(١) بـال خالف أجده فيه، كـذا يف اجلواهر. ويقتضيه العموم املتقدم، بناء عىل 
مـا هو املعروف من تكليف الكافر بالفروع. بل ذكر بعض مشـاخينا أنه ال إشـكال يف 
تكليـف املرتد هبا حتى لو قيل بعدم تكليف الكافر بالفروع، ألن ذلك خيتص بالكافر 

األصيل، لعدم الوجه لسقوط التكليف باالرتداد بعد إطالقات األدلة.
لكنـه غـري ظاهـر، لعدم الفـرق بني الكافـر األصـيل واملرتد يف اجلهـة املوجبة 
لقصـور اإلطالقـات أو شـموهلا، فسـقوط التكليـف عنه باالرتـداد ـ بنـاء عىل عدم 
تكليـف الكافر بالفروع ـ  إنام هو خلروجه باالرتداد عن موضوع التكليف وأدلته، ال 
مـن جهة التخصيص هلا، ليحتاج للدليل. وجمرد عدم إقرار املرتد عىل كفره، بل يقتل 

. أو يستتاب ال يصلـح فارقاً
هـذا وقد يستشـكل يف عمـوم وجـوب القضاء للكافـر حتى لو قيـل بتكليفه 
بالفـروع، لو كان عموم وجوب القضاء عىل من وجب عليه الصوم ينحرص بالتعليل 
يف اآليـة الرشيفة، ألن مدلـول اآلية الرشيفة املطابقي وجوب الصوم عىل املسـلمني، 
والتعليـل فيهـا إنام يقتيض وجوب القضـاء عليهم. والتعدي عنهـم يف أصل وجوب 
الصـوم إىل الكفـار، ملـا دل عىل تكليفهم بالفـروع، ال يقتيض التعـدي عنهم إليهم يف 

وجوب القضاء.
اللهـم إال أن يقـال: هذا إنام يتم إذا كان دليل التعـدي هو اإلمجاع، حيث البد 
مـن ثبـوت اإلمجـاع يف كل حكم حكم، فلو فـرض عدم ثبوته يف وجـوب القضاء ال 
جمال للبناء عىل العموم، أما إذا كان دليل التعدي هو األدلة اللفظية ولو بضميمة إلغاء 
خصوصيـة مواردهـا فاملتعني البناء عىل العموم، كام يتعني بناء عىل ما سـبق من داللة 

معترب الفضل بن شاذان اآليت عليه.
نعم يمكن االسـتدالل عىل عدم وجوب القضاء عىل املرتد إذا أسـلم بإطالق 
النصـوص املتضمنـة عـدم وجوب قضـاء الصوم عـىل الكافر إذا أسـلم، وقـد تقدم 

٣٥٧ ............................................................... وجوب قضاء ما فات حال االرتداد
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أو حيـض، أو نفـاس(١)، أو نـوم(٢)، أو سـكر(٣)، أو مـرض(٤)، أو 
خالف للحق(٥).

بعضها. ودعو: انرصافها إىل الكافر األصيل دون املرتد. غري ظاهرة، وإن كان ظاهر 
غري واحد ورصيح بعض مشاخينا استيضاحها.

هذا مضافاً إىل كثرة وقوع االرتداد يف عرص النبي7 وما بعده ويف عرص أمري 
املؤمننيA، ولو كان البناء عىل تكليفهم بالقضاء لظهر وشاع.

ولعلـه لـذا أطلق عدم وجـوب القضاء عىل الكافر إذا أسـلم يف املقنع واملقنعة 
واملبسـوط والنهايـة واخلـالف والرسائر، بـل لعله ظاهر الـكايف والفقيه. بـل مل أعثر 
عاجالً عىل من رصح بقضاء املرتد الصوم إذا أسلم قبل ابن محزة، وإنام رصح بعضهم 

بقضائه للصالة. ومن ثم يشكل البناء عىل وجوب القضاء عليه، بل األظهر العدم.
(١) إمجاعـاً ادعـاه مجاعة يف احلائض، كام ادعوا اإلمجاع عىل مشـاركة النفسـاء 
هلا يف األحكام. والنصوص بوجوب القضاء عليهام مسـتفيضة، وقد تقدم الكالم فيه 

مفصالً يف مباحث الدماء من كتاب الطهارة.
(٢) بال إشكال ظاهر. ويقتضيه العموم املتقدم. هذا إذا مل يتحقق منه الصوم، 

لعدم سبق النية وفوت حملها.
(٣) كام عن مجاعة. ويقتضيه العموم املتقدم. نعم لو سبقت منه النية أو مل يفت 
حملها مل يبعد صحة صومه، وال موضوع معها للقضاء، كام تقدم يف املسـألة األوىل من 

الفصل الرابع.
(٤) بال إشـكال فيه ويف السـفر، بل هو إمجاعي فيهام، بل رضوري. ويقتضيه 

الكتاب املجيد، والنصوص املستفيضة، بل املتواترة.
(٥) للعمـوم املتقدم. نعم يف خرب عامر السـاباطي «قال سـليامن بن خالد أليب 
عبـداهللاA وأنا جالس: إين منذ عرفـت هذا األمر أصيل يف كل يوم صالتني، أقيض 



مـا فاتني قبـل معرفتي. قال: ال تفعل، فـإن احلال التي كنت عليهـا أعظم من ترك ما 
تركت من الصالة»(١). ومقتىض عموم التعليل فيه العموم للصوم.

لكن قال سيدنا املصنفP: «ومحله الشهيد عىل إرادة ما تركت من رشائطها 
وأفعاهلـا، ال تركهـا بالكلية. وهو وإن كان بعيداً عن الظاهر، لكنه قريب بلحاظ حال 
سـليامن وجاللته حتى قبل االسـتبصار. وكيف كان فضعف اخلرب سنداً كافٍ يف املنع 

عن العمل به من غري جابر ظاهر».
هـذا وقد يستشـكل فيـام ذكرهP بأنه لو تم ما ذكره الشـهيد مـن كون املراد 
باخلـرب ترك الـرشوط ونحوها ال تـرك العمل بالكليـة، إال أن عمـوم التعليل يقتيض 
عمـوم احلكـم لرتك العمل بالكلية، لوضـوح أن ترك الوالية أعظـم منه، ألهنا أعظم 

الفرائض، كام تضمنته مجلة من النصوص.
كصحيح زرارة عن أيب جعفرA: «قال: بني اإلسالم عىل مخسة أشياء، عىل 
الصـالة والـزكاة واحلج والصـوم والوالية، قـال زرارة: فقلـت: وأي يشء من ذلك 
أفضـل؟ فقال: الواليـة أفضل، ألهنـا مفتاحهن، والوايل هـو الدليل عليهـن...»(٢)، 
وصحيح أيب محزة الثاميل عنهA: «قال: بني اإلسالم عىل مخس، عىل الصالة والزكاة 

والصوم واحلج والوالية ومل يناد بيشء ما نودي بالوالية»(٣)، وغريمها.
اللهـم إن أن يدعى أن املراد بالتعليل ليـس هو رفع مطلق ما هو دون الوالية، 
بـل خصـوص ما كان تركه مسـبباً عن ترك الواليـة، وأن اهللا تعـاىل إذا عفى عن ترك 
الواليـة بسـبب التوبـة والرجوع للحق يعفو عن كل ما كان مسـبباً عـن تركها مما هو 
دوهنـا يف األمهيـة. ومـن الظاهـر أن تـرك الواليـة إنام تقتـيض غالباً خمالفة الشـخص 
، فـال ينفع عموم التعليـل يف رفع اليد عام  ألهـل احلـق يف كيفية العمل، ال تركه رأسـاً

 .Pذكره الشهيد

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٢، ١٠.

٣٥٩ ............................................................................... اخلالف إذا استبرص
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نعم إذا صام املخالف عىل وفق مذهبه أو مذهبنا مل جيب عليه القضاء(١).
نعـم قـد يتجه ذلـك يف مثل ترك الصـالة لفتو علامء أهـل اخلالف بحصول 
احليض أو النفاس خطأ، وترك الصوم حلكم قضاهتم هبالل العيد كذلك، فيظهر األثر 

لعموم التعليل. فالعمدة ما ذكرهP من ضعف اخلرب.
اللهم إال أن يعتضد اخلرب بالسرية، ملا هو املعلوم من شيوع االستبصار يف أهل 
اخلالف، ورجوع كثري منهم للحق يف عصور األئمةA وبعدها، فلو كان البناء عىل 
تدراكهم ملا تركوه بسبب خالفهم ألهل احلق لظهر ذلك، وكثر السؤال عن فروعه، وحيث 
مل يظهر يشء من ذلك فالظاهر املفروغية عن عدم وجوب القضاء والتدارك، فالحظ.
(١) لصحيـح بريـد عن أيب عبداهللاA يف حديث قال: «كل عمل عمله وهو 
يف حـال نصبه وضاللتـه ثم منّ اهللا عليه وعرفـه الوالية فإنه يؤجر عليـه، إال الزكاة، 
فإنـه يعيدهـا، ألنه وضعها يف غري موضعها، ألهنا ألهـل الوالية. وأما الصالة واحلج 

والصيام فليس عليه قضاء»(١). وقريب منه غريه.
ودعو: انرصافه إىل العمل التام لوال الوالية، املانعة من قبول العمل واألجر 
عليـه، ألن احلكـم بأنـه يؤجر عىل العمل يناسـب صحته يف نفسـه، وكونـه موضوعاً 
لألجـر لوال املانـع. ولعله لذا حكي عـن التذكرة التوقف يف سـقوط القضاء إذا كان 

العمل فاسداً عندنا.
مدفوعـة: بـأن ذلك وإن كان هـو مقتىض اجلمود عىل مفـاد النصوص، إال أنه 
خـالف املتيقن مـن موردها، ألن مبنـى املخالفني عىل عدم العمل عـىل طبق مذهبنا، 
فالبـد مـن محل النصوص عـىل االمتنان بقبول الشـارع للعمل الناقـص ولو من غري 
جهـة الوالية، عدا الـزكاة التي كان النقص فيها من حيثية حـق الناس، فيكون قبوهلا 

وإجزاؤها منافياً لالمتنان يف حقهم.

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١.



(مسألة ٢): إذا شك يف أداء الصوم يف اليوم املايض بنى عىل األداء(١). 
بل قد يدعى أن املنرصف من النصوص ما إذا كان العمل صحيحاً بنظر العامل 
بحيـث يـراه مربئاً لذمته، دون ما إذا كان عنده باطـالً كالعدم. وال أقل من كون ذلك 
 هو املتيقن من النصوص، فيقترص عليه يف اخلروج عن عموم القضاء. ولعله لذا قو

بعضهم عدم االجتزاء بالعمل الصحيح عندنا الفاسد يف مذهبه.
لكنه يشـكل بأن ذلك وإن كان هو املتيقن من مورد النصوص، إال أنه ال جمال 
الختصاصها به بعد كون العمل موضوعاً لألجر لوال الوالية، فهو داخل يف موضوع 
النصـوص، بـل هو أوىل بالقبول عرفاً من موردها. غاية األمر أنه البد من حتقق قصد 

. القربة فيه ولو تقصرياً، ليقع عبادة ويؤتى به امتثاالً
نعم قد يتجه ذلك فيام كان فاسداً يف مذهبه ومذهبنا معاً، لعدم وضوح شمول 

النصوص له، وعدم الدليل عىل إحلاقه بمواردها.
اللهم إال أن يقال: مرجع تعليل الفرق بني الزكاة وغريها يف النصوص بأنه قد 
وضعها يف غري موضعها هو أن الزكاة حيث كانت من حقوق الناس مل تسـقط مراعاة 
حلقهم، بخالف غريها مما كان من حقوق اهللا تعاىل، فإنه يسقط بتفضله تعاىل وإن كان 
خمالفـاً ملا أمر به وواقعاً عىل غري وجهه، وذلك يقتيض العموم لكل عمل باطل واقعاً، 

وإن مل يكن صحيحاً يف مذهبه، فيتعني البناء عىل ذلك.
والسـيام بمالحظـة بُعد دخل خصوصية الصحة يف مذهبـه يف االرفاق به بعد 
فـرض حتقق العمل منه، وتأيت قصد القربة له. ومـع ما هو املعلوم من حال املخالفني 
يف العصـور األوىل من عدم االلتزام بطرق منضبطة يف أمور الدين، وأن تبني مذاهب 
خاصة أمر حادث عندهم مع شـيوع  خروجهم عمالً عام يتبنونه منها. وقد أشـار إىل 

ما ذكرناه يف اجلملة سيدنا املصنفP يف مبحث قضاء الصلوات. فراجع.
(١) لقاعـدة عـدم االعتناء بالشـك بعـد الوقت، بنـاء عىل التحقيـق من عدم 
اختصاصهـا بالصـالة، وعمومها لكل موظـف يف وقت خاص، ومنـه املقام، عىل ما 

٣٦١ ........................................................................ إذا شك يف األداء بنى عليه
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ذكرناه يف مبحث قاعدة التجاوز والفراغ من األصول.
لكن الظاهر اختصاص ذلك بام إذا أحرز أن الوظيفة يف ذلك اليوم هو الصوم 
لعـدم السـفر أو املرض قطعـاً، أو تعبداً باسـتصحاب ونحوه، بخالف مـا إذا مل حيرز 
ذلـك، كـام يف مورد تعاقب احلالتني، واجلهل باملتقدم منهـام، أو أحرز عدمه باألصل، 
كام لو شـك يف اسـتمرار السفر واملرض مع العلم بحدوثهام. الختصاص أصالة عدم 
االعتناء بالشـك بعد الوقت بام إذا كان مقتىض الوظيفة الفعلية هو اإلتيان بالعمل يف 

الوقت. وحينئذٍ يكون مقتىض أصالة عدم صوم اليوم املذكور هو وجوب القضاء.
إن قلـت: موضـوع القضاء ليس هـو جمرد عدم الصوم، ولـذا ال جيب القضاء 
عىل الصبي واملجنون واملغمى عليه، بل البد فيه من ثبوت املقتيض للصوم، املناسـب 
لكـون املوضـوع هو الفوت، كـام كان يف الصالة، وإن مل تتضمـن األدلة ذلك لفظاً يف 
الصوم كام وردت يف الصالة، ومن الظاهر أنه ال طريق إلحراز الفوت، وأصالة عدم 

الصوم ال حترزه إال بناء عىل األصل املثبت.
قلت: ال جمال للبناء عىل أن موضوع القضاء هو الفوت يف الصالة، فضالً عن 
الصوم، بل موضوعها جمرد عدم اإلتيان بالفريضة، ولذا لو شـك قبل خروج الوقت 
يف اإلتيان بالفريضة، فلم يأت هبا حتى خرج الوقت، جيب عليه القضاء، عمالً بأصالة 
عدم اإلتيان هبا، بعد عدم جريان قاعدة عدم االعتناء بالشك قبل خروج الوقت، مع 

وضوح عدم إحراز الفوت.
وأمـا عـدم القضاء عىل الصبي ونحوه، فليس هو لعـدم كون موضوع القضاء 
جمـرد عـدم اإلتيان بالفريضة، بـل ألن موضوع القضاء هو املكلـف الذي جيري عليه 
القلـم، والـذي خوطب بأن الصوم قد كتـب عليه يف ظاهر اآليـة الرشيفة، كام تقدم، 

واملفروض دخول املكلف يف املقام يف ذلك.
وأمـا عـدم وجوبه عىل املغمي عليه فهـو من باب االسـتثناء ختصيصاً للعموم 
املذكور، وإذا أحرز عدم املسـتثنى ـ كام هو املفروض يف املقام ـ جر حكم العام عىل 



وإذا شك يف عدد الفائت بنى عىل األقل(١).
(مسألة ٣): ال جيب الفور يف القضاء(٢).

ما يذكر يف مبحث العموم واخلصوص من األصول.
بـل التأمـل يف املقام يقيض بأنه ال حاجة السـتصحاب عدم الصوم يف وجوب 
القضاء، بل يكفي فيه قاعدة االشتغال بالصوم، ملا سبق عند الكالم يف عموم وجوب 
القضاء من أن املسـتفاد من أدلة املقام ـ من الكتاب املجيد والسـنة الرشيفة ـ وجوب 
الصـوم يف شـهر رمضـان بنحـو تعدد املطلـوب، وأن املطلـوب هو صـوم العدة عىل 
املكلف، وكونه يف شـهر رمضـان مطلوب آخر، فمع عدم مرشوعية الصوم يف شـهر 
رمضـانـ  ملانـع من مرض أو سـفر أو غريمهـاـ  يتعني وجوب صـوم العدة. ويرتتب 
عىل ذلك أنه مع الشـك يف حتقق صوم العدة يف شـهر رمضـان إن هنضت أصالة عدم 
االعتناء بالشـك بعـد الوقت بإحرازه فهـو، وإال كان مقتىض قاعدة االشـتغال لزوم 

إحراز الفراغ عن ذلك بالقضاء.
بـل التحقيـق أن ذلـك جيـري يف مجيـع مـوارد القضـاء، وال خيتـص بالصوم،  
ملـا ذكرنـاه يف مبحـث الواجب املؤقـت من األصول مـن أن مقتىض اجلمـع بني دليل 
التوقيـت ودليل وجـوب القضاء كون الوقت مأخوذاً بنحو تعـدد املطلوب، فيجري 

فيه ما سبق.
(١) ممـا تقـدم يظهـر اختصاص ذلك بـام إذا أحرز عـدم املرض والسـفر ولو 

باألصل.
(٢) كـام هو املعـروف من مذهب األصحـاب. ويقتضيه ـ مضافـاً إىل إطالق 
 :Aأدلتـه، وإىل نصوص عدم وجوب التتابع فيه(١)، صحيح احللبي عن أيب عبداهللا
«قال: إذا كان عىل الرجل يشء من صوم شهر رمضان فليقضه يف أي الشهور شاء... 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

ال جيب الفور يف القضاء........................................................................... ٣٦٣
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نعم ال جيوز تأخري قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاين(١)
قلت: أرأيت أن بقي عيل يشء من صوم رمضان أقضيه يف ذي احلجة؟ قال: نعم»(١). 
وصحيح حفص بن البخرتي عن أيب عبداهللاA: «قال: كن نسـاء النبي7 إذا كان 
عليهن صيام أخرن ذلك إىل شـعبان كراهة أن يمنعن رسول اهللا7 حاجته، فإذا كان 
شعبان صمن وصام [معهن]، وكان رسول اهللا7 يقول: شعبان شهري»(٢)، وغريمها.

ومنه يظهر ضعف ما يف إشـارة السـبق والغنية وعـن أيب الصالح من وجوب 
الفور فيه، ويف اجلواهر أنه يف غاية الضعف، بل يمكن حتصيل اإلمجاع عىل ضعفه.

(١) كـام يف املعتـرب والتذكـرة وعن غريمهـا، بل قيل انه املشـهور. قال سـيدنا 
املصنـفP: «ويظهر من كالم غري واحد منهم أنه من املسـلامت. ويف حمكي غنائم 

القميS الظاهر عدم اخلالف فيه».
وقـال يف املعترب: «ألن القضاء مأمور به، وجـواز التأخري القدر املذكور معلوم 
مـن السـنة، فينتفـي مـا زاد»، وهو كام تـر، فإن جـواز التأخري مقتـىض األصل، بل 

مقتىض إطالق أدلة القضاء.
واألوىل االسـتدالل عليـه بمعترب الفضل بن شـاذان عن الرضـاA: «قال: 
إن قـال: فلـم إذا مرض الرجل أو سـافر يف شـهر رمضـان فلم خيرج من سـفره أو مل 
يقو من مرضه حتى يدخل عليه شـهر رمضان آخر وجب عليه الفداء لألول وسـقط 
القضـاء، وإذا أفـاق بينهام أو أقـام ومل يقضه وجـب عليه القضاء والفـداء، قيل: ألن 
ذلـك الصـوم إنام وجب عليه يف تلك السـنة يف هذا الشـهر، فأما الـذي مل يفق فإنه ملا 
مـر عليه السـنة كلها وقـد غلب اهللا عليه، فلم جيعل له السـبيل إىل أدئاها سـقط عنه. 
وكذلك كلام غلب اهللا عليه مثل املغمى الذي يغمى عليه يف يوم وليلة، فال جيب عليه 
قضـاء الصلـوات، كام قال الصادقA: كلام غلب اهللا عـىل العبد فهو أعذر له، ألنه 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٨ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢.



دخـل الشـهر وهو مريض، فلـم جيب عليه الصوم يف شـهره، وال يف سـنته، للمرض 
الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء، ألنه بمنزلة من وجب عليه الصوم، فلم يسـتطع 
أداءه فوجب عليه الفداء، كام قال اهللا تعاىل: ﴿فصيام شهريني متتابعني فمن مل يستطع 
﴾ ... فإن أفاق فيام بينهام ومل يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه،  فإطعام ستني مسكيناً

والصوم الستطاعته»(١).
فـإن التعليـل املذكور فيـه لثبوت القضاء وسـقوطه يف القسـمني ال يتوجه إال 
بحمـل قولـهA: «ألن ذلك الصوم إنام وجب عليه يف تلك السـنة يف هذا الشـهر» 
عـىل إرادة أن الواجـب هـو صـوم الشـهر مـن متـام السـنة، وجعله يف شـهر رمضان 
واجب آخر، بنحو تعدد املطلوب، فمع تعذر أحد املطلوبني ـ لفرض املرض يف شهر 

رمضان ـ جيب الثاين، كام لعله ظاهر بأدنى تأمل.
كام أن ذلك هو املناسب ملا تضمنه من جعل الفداء بدالً عن القضاء يف مستمر 
املـرض، ألن جعل الفداء يناسـب تـدارك األمر املفد لتعـذره ومع إطالق وجوب 

القضاء بنحو يشمل ما بعد السنة األوىل مل يتعذر القضاء، ليكون الفداء بدالً عنه.
والظاهـر اعتبـار احلديث يف نفسـه، لرواية الصدوق له عـن الفضل بطريقني، 
األول: عـن حممـد بن عبدوس عن عيل بن حممد بن قتيبة، والثاين: عن جعفر بن نعيم 
عن حممد بن شاذان. والطريق األول معترب، كام تقدم يف املسألة الثالثة من فصل وجوب 
الكفـارة عنـد الكالم يف اإلفطار عىل احلرام. وال سـيام مع اعتضـاده أو تأييده بالثاين، 
ألن جعفر بن نعيم ممن رو عنه الصدوق مرتضياً عليه، وحممد بن شـاذان يظهر من 

بعض القرائن والروايات ـ وإن مل ختل عن ضعف ـ حسن حاله، بل وثاقته.
ويؤيـده أو يعضـده حديـث أيب بصري عـن أيب عبداهللاA: «قـال: إذا مرض 
الرجـل مـن رمضـان إىل رمضان ثم صح فإنام عليـه لكل يوم أفطـره فدية طعام وهو 
مـدّ لكل مسـكني... وإن صح  فيـام بني الرمضانني، فإنام عليـه أن يقيض الصيام، فإن 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٨.

ال جيوز التأخري إىل شهر رمضان الثاين............................................................. ٣٦٥
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هتـاون بـه وقـد صح فعليـه الصدقة والصيـام مجيعاً لكل يـوم مدا، إذا فـرغ من ذلك 
الرمضان»(١).

أما السـند فقد يستشـكل فيه بلحاظ اشـتامله عـىل عيل بن أيب محـزة البطائني. 
ونحن وإن ذكرنا غري مرة أن الظاهر إعراض أصحابنا عنه بعد انحرافه، وأن رواياهتم 
عنـه قبل انحرافـه، وقد رصح الشـيخ P يف العدة بأن األصحـاب يعملون برواته 
، إال أن الراوي هنا هو القاسـم بن حممد اجلوهري، وهو وإن كان ثقة، لوقوعه  حينئذٍ
يف أسـناد كتاب كامل الزيـارات ولرواية ابن أيب عمري وصفوان عنـه، إال أنه واقفي، 
وال بعـد يف أن يـروي عن ابن أيب محزة بعد انحرافـه. وإن كان املظنون أن األصحاب 
مل يـرووا أحاديـث ابـن أيب محـزة ويتناقلوها إال بعـد أن أحرزوا أهنا قـد صدرت عنه

حال استقامته.
وأمـا الداللة فألن تفريع قولهA: «فـإن هتاون...» عىل قوله: «فإنام عليه أن 
يقيض الصيام» يناسـب كون املراد بقضاء الصيام قضاءه يف نفس السنة، إذ مع إطالق 
مطلوبيته ال يصدق التهاون بتأخريه عنها، وحيث كان ظاهر األمر بالقضاء الوجوب، 

فيكون ظاهراً يف وجوب املبادرة.
بل التعبري يف النصوص(٢)، بالتضييع والتهاون والتواين يناسب وجوب املبادرة 
بالصوم جداً، ألن العناوين املذكورة وإن كانت تصدق برتك املستحب أيضاً، إال أنه مل 
يرد األمر االسـتحبايب باملبادرة، بل ليس إال األمر بالقضاء الظاهر يف الوجوب، فمن 

القريب املفروغية عن كون املراد به القضاء يف نفس السنة.
كـام أن جعل الفدية يناسـب لزوم األمر املفد بـه ذاتاً وإن مل يكن التكليف به 

فعلياً أو منجزاً، لعجز أو جهل.
نعم يف مرسـل سـعد بن سـعد عن أيب احلسـنA: «سـألته عن رجل يكون 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٦.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.



وإن أخره عن الثاين بقي موسعاً إىل آخر العمر(١). وإن فاتته أيام من شهر 
واحد ال جيب عليه التعيني(٢)،

مريضـاً يف شـهر رمضان، ثم يصـح بعد ذلك، فيؤخـر القضاء سـنة أو أقل من ذلك 
أو أكثـر، مـا عليه يف ذلـك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام، فـإن كان أخره فليس عليه 

يشء»(١).
لكن ضعف سنده مانع من التعويل عليه. والسيام مع ظهوره يف عدم وجوب 
الفديـة بالتأخـري مع اسـتفاضة النصوص املعتـربة بوجوهبا، وعمـل األصحاب عىل 

ذلك. ومن ثم ال جمال للخروج به عامسبق.
 (١) إلطـالق األدلـة. ولعلـه ال خالف فيه. نعم نسـب للمبسـوط والتذكرة 

تكرر الفدية بتعاقب السنني، وهو يناسب وجوب التعجيل يف كل سنة.
لكـن النسـبة ال ختلـو عـن إشـكال، ألهنـام بعـد أن ذكرا حكـم عـدم القضاء 
بـني الرمضانـني مـع التهاون وعدمـه ذكرا أن حكم مـا زاد عـىل الرمضانني حكمهام 
سـواء. ولعـل مرادمهـا بـه وجوب الفـداء لـكل رمضان هتـاون يف ترك قضائـهـ  كام 
فهمـه يف املختلـف مـن الشـيخـ  ال تكرر الفـداء بتأخـري قضاء رمضان واحد سـنني 
متعددة. نعم قد ال يناسـب ذلك قوله يف التذكرة: «ولو أخره سـنني تعددت الكفارة

بتعدد السنني».
وكيف كان فال دليل عىل وجوب الفدية بالتأخري، فضالً عن وجوب التعجيل.
(٢) ألن التعيـني فـرع التعني، وال يتضح من األدلة أخـذ خصوصية األيام يف 
القضـاء، ألن مجلة من النصوص وإن تضمنت إضافـة القضاء لليوم الفائت بنحو قد 
يوهـم اختصـاص  كل يـوم بقضائه، إال أن مـن القريب محله عـىل إرادة القضاء بقدر 
الفائت بقرينة النصوص املتضمنة قضاء الشـهر أو قضاء ما فات. والسـيام بلحاظ أن 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٧.

الجيب التعيني يف القضاء.......................................................................... ٣٦٧
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وال الرتتيـب(١). وإن عني مل يتعـني(٢). وإذا كان عليه قضاء من رمضان 
أصل دليل ترشيع القضاء هو اآلية الرشيفة، وهي ظاهرة يف أن الواجب هو أيام بعدد 

األيام الفائتة من أجل إكامل العدة، فإن ذلك صالـح للقرينية عىل احلمل املذكور.
(١) إلطالق أدلة القضاء. بل الرتتيب فرع التعني، وال موضوع له بدونه.

(٢) ألن التعيـني فـرع التعـني، أمـا مـع عدمه بـأن ال تكون مطلوبيـة كل فرد 
خلصوصيته، بل لكونه فرداً من الكيل فال مناص من عدم األثر لتعيينه.

نعـم لـو تعددت املاهية تعني عـدم حصول االمتثال بقصد الـكيل، لعدم األثر 
، بمثـل القصد إىل األول فاألول،  لـه، بل للخصوصية، فالبـد من قصدها ولو إمجاالً
وبدونـه ال تقع عـن إحد املاهيتني، ال معيناً لعدم املرجح، وال مردداً لعدم انشـغال 

الذمة باملردد.
كـام أنـه لو احتـدت املاهيـة املطلوبـة، واختلـف أثـر اخلصوصيتني زائـداً عىل 
مطلوبيتهـام فـإن أتى بام ينطبـق عىل املاهية مـن دون قصد اخلصوصيـة تعني وقوع ما 
 ،أتى به عن املاهية عىل إهبامها، دون اخلصوصية ذات األثر، وال اخلصوصية األخر

لعدم املرجح كام سبق.
مثـالً إذا أفطـر عرشة أيـام، وكان قد نـذر أن يبادر لقضاء مخسـة معينة منها يف 
شـوال، أو اسـتدان من شـخص مائتي درهم، وكان قد رهن عىل مائة معينة منها، ثم 
بـادر بقضاء مخسـة أيام يف شـوال مـن دون أن ينوي هبا األيـام املنـذورة، أو وىف مائة 
درهـم من دينه من دون أن ينوي هبا ذات الرهن، تعني حصول القضاء عن مخسـة مما 
 وجـب عليـه، والوفاء عن مائـة من دينه عىل نحو اإلهبام، مـن دون أن يتعني إلحد

اخلصوصيتني.
نعم إذا استوعب املاهية املطلوبة باالمتثال، بأن أتى بقدر متام األفراد املطلوبة، 
انطبـق املأيت بـه قهراً عىل اخلصوصية ذات األثر، وترتب األثـر تبعاً لذلك، وإن مل ينو 

اخلصوصية عند االمتثال.



سـابق ومن الحق وجب التعيني(١)، وال جيب الرتتيب(٢)، فيجوز قضاء 
الالحق قبل السـابق، وجيوز العكس إال مع تضيق الوقت الالحق بمجيء 

رمضان الثالث. وإن نو السابق حينئذٍ صح صومه، وأثم(٣).
(١) الظاهـر أن مـراده مـا إذا كان الالحق من نفس سـنة امتثـال أمر القضاء، 
بحيث جيب املبادرة لقضائه، دون ما إذا كان السـابق والالحق معاً من سنني سابقة ال 
جيب املبادرة إىل يشء منها. وقد ذهبP إىل عدم كون تعدد السنني مستلزماً لتعدد 
املاهية املطلوبة. وهو غري بعيد عن املرتكزات، فإن أخذ خصوصية السـنة يف وجوب 

الصيام والقضاء حيتاج إىل مؤنة ال شاهد هلا من األدلة، بل هو منفي باألصل.
نعم مع اختالف األثر، لوجوب املبادرة إىل قضاء أحد الشـهرين دون اآلخر، 
فقـد حكمP بتعـدد املاهية. لدعـو أن اختالف األثر يسـتلزم متايـز املوضوعني 

. واختالف ماهيتهام رشعاً
لكنـه يشـكل بأن اختالفهام من حيثيـة األثر اخلاص ال ينايف عـدم التاميز بينهام 
من حيثية األثر املشـرتك، وهو أصل املطلوبية، فاختالف الصومني من حيثية وجوب 
املبـادرة ال ينايف اشـرتاكهام يف ماهية واحدة من حيثيـة أصل وجوب القضاء، ولذا قد 
يكون اختالف األثر جلهة زائدة عىل األمر باملاهية، كالنذر والرهن يف املثالني املتقدمني. 
وحينئـذٍ يتجـه عدم لزوم التعيـني. غاية األمر عـدم حتقق اخلصوصيـة ذات األثر إال 
بقصدهـا أو باسـتيفاء املاهية بتاممها املوجـب النطباق املأيت به عليها قهراً، كام سـبق.
(٢) حتى لو فرض لزوم التعيني، فإن وجوب الرتتيب حينئذٍ خمالف لإلطالق 

واألصل.
(٣) أمـا إثمـه فلتأخريه قضاء صوم سـنته. وأما صحة صومـه فإلطالق دليل 
، فيصح، بناء عىل ما هو احلق من أن األمر  الصـوم اآلخر املقتيض جلـواز إيقاعه حينئذٍ

باليشء ال يقتيض النهي عن ضده، بنحو يمنع من مرشوعيته والتقرب به.

٣٦٩ ........................................................................... إذا تضيق وقت الالحق
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(مسـألة ٤): ال ترتيـب بـني صوم القضـاء وغريه من أقسـام الصوم 
الواجب، كالكفارة والنذر، فله تقديم أهيام شاء(١).

(مسـألة ٥): إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يربأ 
مل جيـب القضاء عنـه(٢)، وكذا إذا فـات بحيض أو نفـاس(٣) ماتت فيه،
(١) إلطالق دليل كل منهام، ومل يعرف اخلالف يف ذلك إال عن ابن أيب عقيل، 
فحكـم بعـدم صحة صوم النذر والكفارة ممن عليه قضاء شـهر رمضـان، ودليله غري 

ظاهر. بل ال يظن من أحد االلتزام به مع تضيق النذر.
(٢) بـال خـالف أجده فيـه نصـاً وفتو، بـل اإلمجاع بقسـميه عليـه. كذا يف 
اجلواهر. لصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاH: «سألته عن رجل أدركه رمضان 
وهـو مريـض فتويف قبل أن يربأ. قـال: ليس عليه يشء، ولكن يقـىض عن الذي يربأ، 
ثـم يمـوت قبل أن يقـيض»(١)، ونحوه غريه مـن النصوص الكثرية التي مل يسـتبعد يف 

اجلواهر دعو تواترها.
وهبا خيرج عن إطالق قوله تعاىل: ﴿ومن كان منكم مريضاً أو عىل سـفر فعدة 

من أيام أخر﴾(٢). الذي هو العمدة يف عموم وجوب القضاء.
عـىل أنـه اليبعد قصور اإلطالق املذكور عن املقام ونحوه من موارد اسـتمرار 
العذر. لظهور اإلطالق يف أمر املكلف نفسـه بالقضاء، وحيث يمتنع ذلك يف مسـتمر 
العـذر مل ينهـض اإلطـالق املذكـور بإثبات انشـغال ذمتـه بالقضاء، ليـرشع تفريغها 

بالقضاء عنه.
(٣) ففي صحيح حممد بن مسـلم: «سـألته عن احلائض تفطر يف شهر رمضان 
أيـام حيضهـا، فـإذا أفطرت ماتت. قال: ليـس عليها يشء»(٣)، ويف موثق سـامعة عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٢.
(٢) سورة البقرة اآلية:١٨٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١٤.



أيب عبداهللاA: «قلت فامرأة نفسـاء دخل عليها شـهر رمضان ومل تقدر عىل الصوم 
فامتت يف شهر رمضان أو يف شوال، فقال: اليقىض عنها»(١)، ونحومها غريمها.

هذا والنصوص املذكورة خمتصة باملريض واحلائض والنفساء. وظاهر اخلالف 
أو رصحيه إحلاق املسافر هبم، وهو املحكي عن مجاعة من املتأخرين.

وقـد يسـتدل لـه بصحيـح أيب بصري عـن أيب عبداهللاA: «سـألته عـن امرأة 
مرضت يف شهر رمضان، وماتت يف شوال، فأوصتني أن أقيض عنها. قال: هل برئت 
مـن مرضها؟ قلـت: ال، ماتت فيه. قال: ال يقىض عنها، فإن اهللا مل جيعله عليها. قلت: 
فإين اشـتهي أن أقيض عنها وقد أوصتني بذلك. قال: كيف تقيض عنها شـيئاً مل جيعله 
 : Aاهللا عليها؟! فإن اشـتهيت أن تصوم لنفسـك فصم»(٢)، ومرسـل ابن بكري عنه
«يف رجل يموت يف شهر رمضان، قال: ليس عىل وليه أن يقيض عنه ما بقي من الشهر. 
وإن مـرض  فلـم يصم رمضان، ثم مل يزل مريضـاً حتى مىض رمضان وهو مريض ثم 
مات يف مرضه ذلك، فليس عىل وليه أن يقيض عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر 
رمضـان، ثـم صح بعد ذلك ومل يقضه، ثم مرض فـامت فعىل وليه أن يقيض عنه، ألنه 

قد صح فلم يقض ووجب عليه»(٣).
وجه االستدالل: أن مقتىض تعليل عدم القضاء عنها يف األول بأن اهللا مل جيعله 
عليها، أن كل من مل جيعل اهللا القضاء عليه، لعدم خروجه عن العذر، ال جيب القضاء 
عنه، كام أن مقتىض تعليل وجوب القضاء عنه يف الثاين بأنه قد صح فلم يقض ووجب 
عليه، توقف وجوب القضاء عن الشخص عىل وجوبه عليه خلروجه عن العذر، فمع 
عدم وجوبه عليه الستمرار عذره حتى مات مل جيب القضاء عليه، وذلك يقتيض عدم 

وجوب القضاء عىل مستمر السفر يف الفرض.
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من قصور التعليل عن املسافر، لثبوت القضاء 
عليه بمقتىض إطالق اآلية الكريمة. فهو ال يناسب ما سبق منه يف املسألة الثانية عرشة 

(١) ، (٢) ، (٣)  وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١٠، ١٢، ١٣.

من مات قبل القدرة عىل القضاء................................................................... ٣٧١
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مـن الفصل الرابع من كون احلرض رشطـاً يف وجوب مجيع أنواع الصوم، ومنها صوم 
القضاء حتى املضيق. لوضوح أن الزم ذلك عدم وجوب القضاء عىل املكلف بنفسـه 

مع استمرار السفر منه حتى مات.
بل ال ينبغي اإلشـكال يف ذلك مع اضطرار املكلف للسـفر، حيث ال إشـكال 
حينئذٍ يف عدم فعلية وجوب القضاء عليه، لتعذره بتعذر رشط صحته، وهو احلرض.

 Aنعم قد يشـكل عمـوم التعليل يف صحيح أيب بصري بـأن الظاهر من قوله
فيـه: «فـإن اهللا مل جيعله عليها» ليس هو عدم فعلية تكليفها بالقضاء يف حياهتا، ليجري 
ذلك يف مستمر السفر، بل عدم جعله يف ذمتها بنحو تطالب به يف اآلخرة. وجمرد عدم 
فعلية تكليف املسافر بالقضاء ال يستلزم ذلك. وأما عموم التعليل يف مرسل ابن بكري 

فهو وإن كان قريباً، إال أن ضعف املرسل مانع من التعويل عليه.
فاألوىل االسـتدالل باألصل بعد ما سـبق من قصور إطالق األمر بالقضاء يف 
اآلية الكريمة عن مسـتمر السـفر، بناء عىل ما سبق تقريبه من رشطية احلرض لوجوب 

الصوم حتى صوم القضاء.
لكن البد من اخلروج عن األصل والتعليل ـ لو تم ـ بصحيح أيب محزة عن أيب 
جعفرA: «سـألته عن امرأة مرضت يف شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فامتت 
قبل خروج شهر رمضان، هل يقىض عنها؟ قال: أما الطمث واملرض فال، وأما السفر 
فنعم»(١)، ونحوه صحيح حممدبن مسـلم(٢)، وخـرب منصور بن حازم(٣)، حيث يتعني 

ألجلها رفع اليد عن عموم التعليل.
ودعو شـذوذها غريبة. والسـيام مع أن الظاهر من حال الكليني والصدوق 

يف الفقيه واملقنع العمل عىل ذلك، بل هو رصيح التهذيب، ونحوها غريها.
ومثلهـا دعـو محلها عىل االسـتحباب بقرينة التعليل. إذ لو تـم التعليل فهي 

أخص منه، فتقدم عليه. فالحظ.
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٤، ١٦، ١٥.



أو بعدما أفطرت قبل ميض زمان يمكن القضاء فيه، ويف استحباب القضاء 
إشكال(١). 

(مسـألة ٦): إذا فاتـه شـهر رمضـان أو بعضـه بمـرض، واسـتمر 
بـه املـرض إىل رمضـان الثاين، سـقط قضـاؤه، وتصـدق عـن كل يوم(٢)

(١) فقـد رصح باالسـتحباب يف النهايـة والرشايـع وغريمها، بل عـن املنتهى 
نسـبته لألصحاب، وكأنه إلطالق دليل القضاء مع محـل النصوص املتقدمة عىل نفي 

الوجوب ال غري. ويظهر ضعفه مماسبق من عدم متامية اإلطالق يف مستمر العذر.
مـع أن ظاهـر نفـي القضـاء يف مجلـة مـن النصـوص املتقدمـة وغريهـا عـدم 
مرشوعيتـه، ال جمـرد عدم وجوبه، بـل هو رصيح صحيح أيب بصـري املتقدم يف الفرق 

بني املرض والسفر.
نعـم ال بـأس بالصـوم ال بعنـوان كونه قضـاء للفائـت، عمالً بإطـالق دليل 
مرشوعيـة فعـل وجوه الـرب عن امليت، والكالم إنام هو يف اسـتحباب قضـاء الفائت، 

نظري استحباب قضاء املغمى عليه ما فاته.
(٢) كـام عن املشـهور. للنصوص الكثـرية، ففي صحيح حممد بن مسـلم عن 
أيب جعفر وأيب عبداهللاH: «سـألتهام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان 
آخـر، فقاال: إن كان برئ ثم توانـى قبل أن يدركه الرمضان اآلخر صام الذي أدركه، 
وتصـدق عـن كل يوم بمـدّ من طعام عىل مسـكني، وعليـه قضـاؤه. وإن كان مل يزل 
مريضـاً حتى أدركه رمضان آخر صام الـذي أدركه، وتصدق عن األول لكل يوم مدّ 

عىل مسكني، وليس عليه قضاؤه»(١)، ونحوه غريه.
هـذا وظاهر اخلـالف والغنيـة ورصيح الرسائر وعـن ابن أيب عقيـل واحللبي 
والتحريـر وجـوب القضـاء دون الكفارة. وقد يسـتدل هلم ـ كام يظهر مـن الرسائر ـ 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١.
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بإطـالق دليـل القضـاء، وأصالـة الرباءة مـن الكفارة. لكـن البد من اخلـروج عنهام 
بالنصوص املتقدمة.

.كام تر ، ودعو: أهنا من أخبار اآلحاد، التي ال توجب علامً وال عمالً
نعم قد يشـهد هلم خرب أيب الصباح الكناين: «سـألت أبا عبداهللاA عن رجل 
عليه من شـهر رمضان طائفة، ثم أدركه شـهر رمضان قابل، قال: عليه أن يصوم وأن 
. فإن كان مريضاً فيام بني ذلك حتى أدركه شـهر رمضان قابل  يطعم كل يوم مسـكيناً
فليس عليه إال الصيام إن صح. وإن تتابع املرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل 
»(١)، بناء عىل أن املراد من قوله: «فإن كان مريضاً فيام بني ذلك» اسـتمرار  يوم مسـكيناً
املـرض بني الرمضانني، وأن املراد مـن قوله: «فليس عليه إال الصيام إن صح»، ما إذا 

صح بعد رمضان الثاين.
لكـن حيتمل أيضاً أن يراد باألول تعاقب املرض عليه، وإن مل يسـتمر، وبالثاين 
مـا إذا صـح بني الرمضانني بمقدار يمكنه القضاء، ويكـون الذيل هو املتكفل بصورة 
استمرار املرض بني الرمضانني، فيطابق النصوص املتقدمة. بل لعل ذلك هو األظهر، 

ولو بقرينة النصوص املتقدمة.
والسـيام وأنه بناء عـىل األول يكون قولـهA: «وإن تتابع املـرض عليه فلم 
يصـح» خالياً عن حتديد أمد التتابع مع وضوح شـدة احلاجة لـه، إذ لو أريد به التتابع 
»، الظاهر يف مبارشته لذلك،  حتى املوت مل يناسب قولهA: «فعليه أن يطعم مسكيناً
وإن أريد التتابع إىل أمد حمدود مل يصلـح للعمل إال ببيانه. وال أقل من االحتامل وتردد 

اخلرب بني الوجهني املانع من االستدالل به عىل املدعى.
عىل أنه ال ينهض بمعارضة النصوص املتقدمة مع أهنا أكثر عدداً وأوضح داللة 
وسـنداً، فهو باإلضافة إليها شـاذ نادر ال ينهض بمعارضة املشهور الذي الريب فيه.
 ثـم إنه قد خص الصـدوق يف الفقيه واملقنع االنتقال مع اسـتمرار املرض بني 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣.



الرمضانني للكفارة برمضان األول دون ما بعده، فلو استمر املرض إىل رمضان الثالث 
لزم الفداء لألول والقضاء للثاين، ونحوه حكي عن والده يف رسالته. وكأنه لالقتصار 
يف اخلروج عن إطالق دليل القضاء وأصل الرباءة من وجوب الكفارة عىل املتيقن من 

مورد النصوص، وهو استمرار املرض بني رمضانني ال أكثر.
: بأن مقتىض إطـالق مجلة من النصوص الشـمول للصورة  لكنـه يشـكل أوالً
املذكورة، منها صحيح حممد بن مسـلم املتقدم، حيث يصح إطالق أنه مستمر املرض 

بني رمضانني مع استمراره بني رمضانات متعددة.
. بل هو املتعني بمالحظة  : أن إلغاء خصوصية الرمضان األول قريبة عرفاً وثانياً
التعليل يف معترب الفضل بن شـاذان املتقدم يف املسـألة الثالثة، املؤيد بالترصيح بعموم 
االنتقال للفدية لرمضان الثاين إذا اسـتمر املرض لرمضان الثالث يف مرسـل العيايش 
عن أيب بصري: «سـألته عن رجل مرض من رمضان إىل رمضان قابل، ومل يصح بينهام 
ومل يطق الصوم. قال: يتصدق مكان كل يوم أفطر عىل مسـكني بمدّ من طعام... فإن 
اسـتطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل، وإال فليرتبص إىل رمضان قابل، فيقضيه، 
. فإن  فإن مل يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كام تصدق مكان كل يوم أفطر مداً مداً
صـحّ بني الرمضانني فتوانـى أن يقضيه حتى جاء الرمضان اآلخـر، فإن عليه الصوم 
والصدقة مجيعاً، يقيض الصوم، ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام»(١). ومن ثم 

رصح الشيخ وغريه بأن حكم ما زاد عىل الرمضانني حكمهام سواء.
هذا وعن ابن اجلنيد لزوم اجلمع مع اسـتمرار املرض بني القضاء والفدية وإن 
حكي عنه يف املختلف سـقوط القضاء كاملشـهور. وكيف كان فهو خمالف للنصوص 
املتقدمة التي يسـتدل هبا للمشـهور. وخلرب الكناين وأصالة الرباءة من وجوب الفدية 

اللذين تقدم االستدالل هبام للقول اآلخر.
نعم يناسـبه موثق سـامعة: «سـألته عـن رجل أدركـه رمضان وعليـه رمضان 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١١.
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(١). وال جيزي القضاء عـن التصدق(٢) واألحوط اسـتحباباً اجلمع  بمـدّ
قبـل ذلـك مل يصمه. فقال: يتصـدق بدل كل يوم مـن الرمضان الـذي كان عليه بمد 
مـن طعـام، وليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصـم رمضان الذي كان عليه، فإين 
كنـت مريضـاً، فمرّ عـيل ثالث رمضانـات مل أصح فيهـن، ثم أدركـت رمضاناً آخر، 
فتصدقت بدل كل يوم مما مىض بمدّ من طعام، ثم عافاين اهللا تعاىل وصمتهن»(١)، فإن

استشـهادهA بفعله لألمر بالقضاء إما أن يكون قرينة عىل أن مورد السـؤال صورة 
استمرار املرض، أو عىل أن استمرار املرض ال دخل له يف سقوط القضاء، وأنه كغريه 

من موارد تأخري القضاء إىل رمضان اآلخر.
لكـن حيـث كان وجـوب اجلمع بـني األمرين ال يناسـب النصوص السـابقة 
لـزم محلـه عـىل االسـتحباب. والسـيام بمالحظـة صحيح عبـداهللا بن سـنان عن أيب
عبـداهللاA: «قال: من أفطر شـيئاً من رمضـان يف عذر ثـم أدرك رمضان آخر وهو 

مريض، فليتصدق بمدّ لكل يوم. فأما أنا فإين صمت وتصدقت»(٢).
(١) كام لعله املشهور. ويقتضيه مجلة من النصوص، وقد تقدم بعضها. نعم عن 
بعض نسخ موثق سامعة املتقدم: «بمدين طعام». لكن من القريب أن يكون تصحيفاً 
وأن الصحيـح هـو النسـخة املشـهورة املثبتة يف الوسـائل والتهذيب واالسـتبصار يف 
طبعاهتا احلديثة من دون إشـارة للنسـخة املذكورة. وال أقل من كونه موجباً لسـقوط 
املوثق عن االسـتدالل بتعارض النسختني، والرجوع للنصوص األخر املرصحة باملدّ 

من دون معارض.
وقد تقدم نظري ذلك يف الكفارة، ويف فدية الشيخ الكبري وذي العطاش، وتقدم 
فيهام ما يناسب البناء عىل استحباب املدين، وقد ينفع يف املقام، بناء عىل عدم الفصل. 
ولعله لذلك ذكر يف النهاية الصدقة بمدين مع القدرة، حيث تقدم منه نظري ذلك فيام سبق.
(٢) خالفـاً ملا عن التحرير، محالً للنصوص املتقدمة عىل الرخصة يف االجتزاء 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٥، ٤.



بينهام(١). أما إذا فاته بعذر غري املرض(٢) وجب القضاء دون الفدية(٣)،
بالصدقة عن الصوم. وهو ـ كام تر ـ خروج عن ظاهرها من دون قرينة.

(١) خروجـاً عـن خـالف مـن تقدم، حيث سـبق عن ابـن اجلنيـد اجلمع بني 
القضـاء والفديـة، وعـن مجاعة وجوب القضاء فقط. هذا وال إشـكال يف اسـتحباب 

اجلمع بينهام، ملوثق سامعة وصحيح ابن سنان املتقدمني.
(٢) يعني واستمر ذلك العذر.

(٣) كام يف املختلف وعن الشهيد الثاين وسبطه وغريهم.إلطالق أدلة القضاء، 
املقترص يف اخلروج عنها عىل استمرار املرض، الختصاص النصوص املتقدمة به.

نعم يف معترب الفضل بن شاذان املتقدم يف املسألة الثالثة إحلاق السفر باملرض يف 
ذلك. لكن التعليل املسـوق فيه يناسب املرض ال غري، كام يظهر بمالحظته. حيث قد 
يوجب ذلك الريب فيام تضمنه من ذكر السفر معه والسيام بمالحظة عدم اإلشارة يف يشء 
من النصوص عىل كثرهتا لغري املرض، وعدم ظهور عامل به، القتصارهم عىل املرض.
نعم يف اخلالف وعن ابن أيب عقيل إحلاق السـفر باملرض. لكن مع بنائهام عىل 
وجوب القضاء دون الكفارة، فال يكون ذلك منهام للعمل باملعترب املذكور، بل لعموم 

أدلة القضاء.
ومـن ثم يشـكل االعتامد عليـه يف اخلروج عـن إطالق أدلة القضاء. والسـيام 
بمالحظة ماسـبق يف املسـألة اخلامسـة من النصوص املتضمنة للقضاء عن املسافر إذا 
. بل قد  مات يف سـفره، حيث يناسـب ذلك عدم إحلاق السـفر باملرض يف املقام أيضاً

يستفاد ذلك منه باألولوية العرفية. وربام يستفاد من غري ذلك مما يأيت الكالم فيه.
بقي أمران:

 األول: أن إطـالق وجوب القضاء إنام جيري يف املقام إذا مرّ عىل املكلف زمان 
خال عن العذر، كام لو كان مسـتمر السـفر بني الرمضانني، وبعد رمضان الثاين صار 
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(١)، فاألحوط اسـتحباباً فيه اجلمع  وإن كان إحلـاق السـفر باملرض حمتمالً
بـني القضاء والفدية(٢). وكذا إذا كان سـبب الفوت املرض، وكان العذر 

يف التأخري السفر(٣)، 
حارضاً معاىف، فإن مقتىض إطالق اآلية الكريمة فعلية وجوب القضاء عليه، فإن جاء 
بـه، وإال رشع القضـاء عنه إن مات. أما إذا مل يكـن كذلك، كام إذا مرض بعد رمضان 
الثـاين حتـى مات، فإن إطالق اآليـة الكريمة ال يتناوله، بناء عىل ما سـبق من رشطية 
عـدم املـرض وعدم السـفر يف وجـوب الصوم مطلقـاً حتى صوم القضـاء. فينحرص 

الدليل عىل القضاء فيه بالنصوص املتضمنة للقضاء عىل املسافر إذا مات.
الثاين: ما تقدم إنام ينهض بعدم إحلاق املسـافر باملريض يف سقوط القضاء، وال 
ينهض بعدم وجوب الفدية عليه، إلمكان اجلمع بني القضاء والفدية عليه، كاملتهاون 
يف القضاء، بل ينحرص الوجه يف سقوط الفدية عنه باألصل، لو مل يكن هناك ما خيرج 

عنه، وهو ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
(١) كأنه ملعترب الفضل املتقدم، وإن تقدم اإلشكال يف التعويل عليه يف ذلك.

(٢) مجعـاً بني إطالق دليل القضاء الذي سـبق أنه هو املعـول عليه واالحتامل 
احلاصـل مـن معترب الفضل لوجـوب الفدية. بل لو تم املخرج عـن أصالة الرباءة من 
وجوب الفدية يف السفر تعني اجلمع بني القضاء والفدية بنحو الفتو، وذلك ما يأيت 

الكالم فيه كام ذكرنا.
(٣) خلروجـه عـن مفـاد مجيع النصوص السـابقة. نعـم قد يسـتفاد من معترب 
الفضـل لـو بني عىل العمل بـه يف إحلاق السـفر باملرض، فإن موضوعـه وإن كان هو 
صورة الفوت باملرض مع اسـتمراره وصورة الفوت بالسفر مع استمراره ال غري، إال 
. وكذا إذا كان  أن إلغـاء خصوصيتهـام والتعميم هلذه الصـورة وما بعدها قريب جـداً
العذر يف التأخري تعاقب السـفر واملرض. لكن سبق اإلشكال يف العمل بام تضمنه من 

اإلحلاق املذكور.



ومن هنا ال جمال للبناء عىل سقوط القضاء فيام إذا كان اإلفطار للمرض والعذر 
يف عدم القضاء هو اسـتمرار السـفر أو تعاقب السفر واملرض، بل يتعني البناء فيه عىل 
وجوب القضاء إلطالق أدلته ـ نظري ما تقدم يف صورة اسـتمرار السـفر ـ وخصوص 

إطالق ما تضمن وجوب القضاء عىل من برئ من مرضه بعد شهر رمضان.
كصحيح زرارة عن أيب جعفرA: «يف الرجل يمرض، فيدركه شهر رمضان 
وخيرج عنه وهو مريض، وال يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر. قال: يتصدق عن 
األول، ويصـوم الثـاين. فـإن كان صح فيام بينهـام ومل يصم حتى أدركه شـهر رمضان 
آخـر، صامهـام مجيعاً، ويتصـدق عـن األول»(١)، ونحوه غريه من النصـوص الكثرية 
التي يأيت بعضها يف املسـألة السـابعة. فإن إطالقها يشـمل من برئ من مرضه وسافر، 

واستمر بسفره حتى شهر رمضان اآلخر.
وحيـث ظهر ذلك فمـن الظاهر أن مقتضـاه ثبوت احلكم املذكـور فيمن كان 
إفطاره للسـفر واسـتمر به السـفر إىل شـهر رمضان اآلخر، وهي الصورة األوىل التي 

تقدم الكالم فيها. بل هي أوىل عرفاً مما سبق.
كـام أن الظاهـر العموم للصورة الثالثة التي يأيت الكالم فيها. ألن املسـتفاد من 
هذه النصوص بضميمة التعليل يف معترب الفضل املتقدم أن املسـقط للقضاء هو تعذر 
الصوم يف متام السـنة بسبب املرض، دون السـفر. فكام أن مانعية السفر من القضاء ال 
تقتيض التعذر املسـقط للقضاء، كذلك مانعيته من األداء ال تقتيض مسقطيته للقضاء، 
ألن مسقط القضاء ليس هو تعذره بني الرمضانني، بل تعذر الصوم يف متام السنة غري 

احلاصل يف الفرض.
ومـن ذلـك يظهـر أنـه يلحـق بالسـفر يف وجـوب القضـاء مجيـع املسـقطات 
االختياريـة للصـوم، كحمـل املرأة املقرب، وقلـة لبن املرضع اللتـني ال يرض هبام وال 
بولدمهـا الصـوم. كام أن من القريب جـداً بلحاظ التعليل يف معتـرب الفضل أن يلحق 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٢.
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وكذا العكس(١).
باملرض مجيع املسـقطات االضطرارية، كاحليض والنفاس والسفر القهري، فال يكون 
ختللها مانعاً من سقوط الصوم، إللغاء خصوصية املرض عرفاً، وملا تضمنه من تطبيق 

عموم ما غلب اهللا عليه.
وبعبارة أخر: مقتىض اجلمع بني هذه النصوص ومعترب الفضل أن املعيار يف 
سقوط القضاء هو تعذر الصوم يف متام السنة ملرض ونحوه، دون مثل السفر، وأنه مع 

عدم تعذره ولو يف بعض السنة فال يسقط القضاء، بل جتب معه الفدية.
نعـم بناء عىل مـا تضمنه صدر معتـرب الفضل من إحلاق السـفر باملرض يكون 
مقتىض اجلمع بينه وبني هذه النصوص هو أن املعيار يف سقوط القضاء وثبوت الفدية 
بدلـه ليـس خصوص تعذر الصوم يف متام السـنة، بل كل ما يمنع من وجوبه ويسـوغ 

. لكن عرفت اإلشكال يف التعويل عليه يف ذلك. تركه ولو كان اختيارياً
وبذلـك يظهر أن ثبوت الفدية قطعي، إما بدالً عن القضاء أو معه، وأن ثبوت 
القضاء مع عدم استمرار التعذر، لتخلل السفر ونحوه من األعذار االختيارية، يبتني 
عـىل ماسـبق من عـدم التعويل عىل مـا تضمنه صـدر معترب الفضل من إحلاق السـفر 

باملرض. فالحظ.
(١) وهـو مـا إذا كان الفـوت بالسـفر وكان العذر يف التأخـري املرض. ويظهر 

احلال فيه مما سبق يف الصورة السابقة.
نعم يف صحيح عبداهللا بن سـنان املتقدم عن أيب عبداهللاA : «قال: من أفطر 
شيئاً من رمضان يف عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمدّ لكل يوم. 
فأما أنا فإين صمت وتصدقت»(١)، ومقتىض إطالق العذر فيه الشـمول للسـفر. ومن 

.Pبعض مشاخينا ثم جعل يف املدارك االكتفاء فيه بالفدية أوجه، وعليه جر
 :Aلكن من القريب ما احتمله يف املختلف من محل العذر فيه عىل املرض، لقوله

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٤.



(مسـألة ٧): إذا فاتـه شـهر رمضـان أو بعضـه لعذر أو عمـد وأخر 
القضـاء إىل رمضان الثاين مع متكنه(١) منه عازماً عىل التأخري، أو متسـاحماً 

.(٢) ومتهاوناً، وجب القضاء والفدية معاً
«ثـم أدركه رمضان آخر وهو مريض»، حيث يشـعر بأن العذر فيه هو املرض. بل هو 
إن مل يكـن ظاهـراً فيه فال أقل من إمجاله املانع من االسـتدالل به، وذلك ألنه حيث ال 
إشـكال يف عدم االكتفاء يف سـقوط القضاء بإدراكه شهر رمضان الثاين وهو مريض، 
بـل البد من اسـتيعاب املرض ما بـني الرمضانني فالبد من محله عىل فرض اسـتمرار 
املرض، وذلك ال يتم يف احلديث إال بأن يكون املراد من العذر فيه املرض، أو بفرض 
السقط أو التقدير فيه، والرتدد بني هذه األمور مانع من ظهوره يف اإلطالق وموجب 
إلمجالـه بنحو ال ينهض باالسـتدالل. بل اليبعد كون األول هـو األظهر، وأن الذيل 
صالـح للقرينية عىل أن املراد بالعذر هو املرض. والسيام وأن إرادة املرض ونحوه من 

. األمور االضطرارية دون مثل السفر االختياري من العذر ليس مستبعداً عرفاً
ومن ثم ال ينبغي التأمل يف عدم إحلاق هذه الصورة بمستمر املرض يف سقوط 
القضاء. وأما عدم وجوب الفدية فقد سبق أنه مقتىض األصل، لكن البد من اخلروج 

عنه بام سبق يف الصورة الثانية.
(١) يعني: من دون أن يكون مسافراً سفراً اختيارياً، وإال دخل يف املسألة السابقة.
(٢) كـام هـو املعـروف بني األصحـاب، بل مل يعـرف اخلالف فيـه إال من ابن 

إدريس، وهو املتيقن من معترب الفضل املتقدم ومن النصوص الكثرية اآلتية.
نعم يف مرسل سعد املتقدم عن أيب احلسنA: «سألته عن رجل يكون مريضاً 
يف شـهر رمضان، ثم يصح بعد ذلك، فيؤخر القضاء سـنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما 
ه فليس عليه يشء»(١). لكن  عليه يف ذلك؟ قال: أحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخرّ
ضعفه وهجره وندرته متنع من اخلروج به عن النصوص املذكورة املشهورة التي عليها 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٧.
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وإن كان عازمـاً عىل القضاء قبل جميء رمضـان الثاين، فاتفق طروء العذر، 
.(٢)وجب القضاء(١)، بل الفدية أيضاً عىل األحوط إن مل يكن أقو

عمل األصحاب. كام متنع من محلها ألجله عىل االستحباب.
هـذا وقـد اقتـرص ابـن إدريس عـىل القضـاء، عمـالً بإطـالق أدلتـه، وطرحاً 
للنصـوص املذكـورة ألهنا أخبـار آحاد. وهـو مبني عـىل أصله املعـروف الذي ثبت 
يف األصـول ضعفـه. بل يف شـمول ذلك ملثل هـذه النصوص الكثرية، املشـهورة بني 

، إشكال ظاهر. األصحاب رواية وعمالً
(١) بال إشكال، ولو إلطالق دليل القضاء، بعد اختصاص أدلة سقوطه بام إذا 

استمر املرض، أو مطلق املسوغ لرتك الصوم، عىل ما تقدم الكالم فيه.
(٢) كام هو ظاهر الصدوق يف الفقيه واملقنع وعن والده يف رسـالة والشهيدين 
وغريمها. إلطالق بعض النصوص، فقد تقدم قولهA يف صحيح زرارة: «فإن كان 
صـحّ فيام بينهام ومل يصم حتى أدركه شـهر رمضان آخـر صامهام مجيعاً، ويتصدق عن 
األول»(١). ومثلـه يف صحيح ذلك ما تضمن احلكم بالفدية إذا برئ ثم توانى مما يأيت، 
ملـا هـو الظاهر من صدق التواين بمجرد التأخري. ولـو مع عدم البناء عىل ترك القضاء 

قبل السنة وعدم التسامح والتهاون بذلك.
لكـن اقترص يف املبسـوط والنهاية والرشايـع واملعترب واملختلـف عىل القضاء. 

وهو املحكي عن املفيد وأيب الصالح، بل قيل انه املشهور، خصوصاً بني املتأخرين.
الشـتامل مجلة من النصوص عىل التواين والتضييـع والتهاون، كصحيح حممد 
ابن مسـلم عن أيب جعفر وأيب عبداهللاH: «سألتهام عن رجل مرض فلم يصم حتى 
أدركه رمضان آخر. فقاال: إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان اآلخر صام 
الـذي أدركـه، وتصدق عن كل يـوم بمدّ من طعام عىل مسـكني، وعليه قضاؤه. وإن 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٢.



كان مل يـزل مريضـاً حتى أدركه رمضـان آخر صام الذي أدركـه، وتصدق عن األول 
لكل يوم مد عىل مسكني، وليس عليه قضاؤه»(١).

وحديـث أيب بصري عن أيب عبداهللاA: «قـال: إذا مرض الرجل من رمضان 
إىل رمضان، ثم صح، فإنام عليه لكل يوم أفطره فدية طعام، وهو مدّ لكل مسـكني... 
وإن صـح فيـام بـني الرمضانني فإنام عليـه أن يقيض الصيـام، فإن هتاون بـه وقد صح 
...»(٢)، ويف خربه اآلخر املروي عن تفسـري العيايش قال  فعليه الصدقة والصيام مجيعاً
بعـد ذكر مسـتمر املرض: «فإن صح فيـام بني الرمضانني فتوانـى أن يقضيه حتى جاء 
الرمضـان اآلخر، فـإن عليه الصوم والصدقة مجيعاً يقـيض الصوم ويتصدق من أجل 

أنه ضيع ذلك الصيام»(٣).
ويف معتـرب الفضـل بن شـاذان املتقدم عنـد الكالم يف تعجيل وجـوب الصيام 
قبل جميء رمضان اآلخر قال بعد ذكر مسـتمر املرض: «فإن أفاق فيام بينهام ومل يصمه 

وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم الستطاعته»(٤).
ويشـكل ـ مضافاً إىل ما سـبق من صدق التواين بمجرد التأخري ـ أن التأمل يف 
هـذه النصوص قاض بأن املراد بالتواين والتهاون والتضييع فيها جمرد عدم الصوم مع 
القـدرة عليـه ولو مل يبتن ذلك عىل التسـامح فيه واالسـتهوان بـه أو البناء عىل عدمه، 
كـام نبه له غري واحـد، للمقابلة يف هذه النصوص بني العناويـن املذكورة والعجز عن 
الصوم بني الرمضانني أو اإلتيان به، من دون إشـارة لصورة الرتك ال للتهاون، ولوال 
دخـول الصـورة املذكورة يف إطالق هـذه العناوين لكان املناسـب التعرض هلا وبيان 
حكمهـا، لكثـرة االبتالء هبا. كام يناسـبه أيضاً ما يف معترب الفضـل من تعليل وجوب 

الفدية بمجرد عدم الصوم مع القدرة عليه بالتضييع.
ومن هنا كان الظاهر عموم هذه النصوص للصورة التي هي حمل الكالم. ولو 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١، ٦.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١١، ٨.
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وال فـرق بني املرض وغريه من األعذار(١). وجيـب إذا كان اإلفطار عمداً
ـ مضافاً إىل الفدية(٢) ـ كفارة لإلفطار.

(مسـألة ٨): إذا اسـتمر املرض ثالثـة رمضانات وجبـت الفدية مرة 
لألول ومرة للثاين، وهكذا إن اسـتمر إىل أربعة رمضانات فتجب مرة ثالثة 

.(٤) للثالث، وهكذا ال تكرر للشهر الواحد(٣)، وإنام  جتب لغريه أيضاً
فـرض إمجاهلا كفى عموم النصـوص األول. وال جمال لدعو هنوض هذه النصوص 

بتقييد تلك النصوص بعد ما ذكرنا.
نعم يشـكل عموم ثبوت الفدية ملا إذا كان ترك القضاء للجهل بثبوته للشـبهة 
احلكمية أو املوضوعية أو لنسـيانه. لظهور مجلة من النصوص يف أن ثبوت الفدية من 
سنخ العقوبة واجلزاء لعدم القضاء مع القدرة عليه، وهو املنرصف من إطالق الباقي. 

. فالحظ. ومن الظاهر أن ذلك ال جيري مع اجلهل، خصوصاً إذا كان معذراً
(١) أمـا يف القضاء فإلطالق أدلته. وأما يف وجوب الفدية فإللغاء خصوصية 
املرض يف نصوصها عرفاً، والسيام بمالحظة تعليله بالتضييع. بل ال يبعد كون وجوب 

الفدية مع املرض يقتيض وجوهبا مع السفر االختياري باألولوية العرفية.
(٢) التـي يسـتفاد وجوهبـا مـن النصوص املذكـورة بضميمة مـا تقدم يف غري 
املرض من األعذار. نعم يشـكل ثبوهتا يف مسـتمر املرض بني الرمضانني، ألهنا عقوبة 
لـرتك القضاء، واملفروض العجز عنه، وأما تـرك األداء املقدور فعقوبته الكفارة التي 

هي أشدّ من الفدية.
(٣) لعـدم الدليـل عىل ذلك. وقـد تقدم يف املسـألة الثالثة نسـبة القول بتكرر 

الكفارة للمبسوط والتذكرة، وأنه لو صحت النسبة كان خالياً عن الدليل.
(٤) عمـالً بإطالق دليله، وقد تقدم منا يف املسـألة السادسـة التعرض لذلك، 

وخلالف الصدوقني. فراجع.



(مسألة ٩): جيوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور 
إىل شخص واحد(١).

(مسـألة ١٠): ال جتب فديـة العبد عىل سـيده، وال فدية الزوجة عىل 
زوجها، وال فدية العيال عىل املعيل، وال فدية واجب النفقة عىل املنفق(٢).
(مسـألة ١١): ال جتزي القيمة يف الفدية(٣)، بل البد من دفع العني، 

وهو الطعام. وكذا احلكم يف الكفارات(٤).
(مسألة ١٢): جيوز اإلفطار يف الصوم املندوب إىل الغروب(٥)، وال جيوز

(١) بال خالف وال إشكال ظاهر. إلطالق أدلة الفدية.
(٢) خلروجه عن النفقة الواجبة يف مجيع املوارد املذكورة، عىل ما يذكر يف حمله. 
وقد تقدم يف أحكام غسل اجلنابة الكالم يف نفقة الزوجة الواجبة عىل الزوج. فراجع.
(٣) لظهـور األدلـة يف املقام ونظائره يف وجوب دفـع العني. وقيام الدليل عىل 

االكتفاء بدفع القيمة يف مثل الزكاة ال يكفي يف البناء عليه يف غري مورده.
(٤) لنظري ما سبق.

(٥) بـال إشـكال ظاهر لصحيح مجيل عن أيب عبـداهللاA: «أنه قال يف الذي 
يقـيض شـهر رمضـان: إنه باخليار  إىل زوال الشـمس، فـإن كان تطوعاً فإنـه إىل الليل 
باخليار»(١)، وموثق سامعة عنهA: «يف قوله: الصائم باخليار إىل زوال الشمس. قال: 
إن ذلك يف الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شـاء إىل غروب الشـمس»(٢)، 

وغريمها.
A قـال: الصائم  نعـم يف موثـق مسـعدة عنهA عـن أبيـهA: «أن علياً
تطوعـاً باخليار ما بينه وبني نصف النهار، فإذا انتصـف النهار فقد وجب الصوم»(٣)، 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٤، ٨، ١١.

٣٨٥ .................................................................. وقت اإلفطار يف الصوم املندوب
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يف قضاء شهر رمضان بعد الزوال(١) إذا كان القضاء عن نفسه، بل تقدم أن 
عليه الكفارة. واألحوط وجوباً إحلاق مطلق الواجب به يف عدم اجلواز(٢).

ونحوه غريه. لكنها حممولة عىل الكراهة، بقرينة ما سبق.
ومثلـه يف ذلـك خرب عيسـى: «قال: من بات وهـو ينوي الصيام مـن غد لزمه 
ذلـك، فـإن أفطر فعليه قضاؤه، ومـن أصبح ومل ينو الصيام من الليـل فهو باخليار إىل 
أن تزول الشمس...»(١)، بناء  عىل محله عىل الصوم املستحب. فإنه ـ مع ضعفه وعدم 
وضـوح كونـه حديثاً لإلمـامAـ  ال ينهض باخلـروج عن تلك النصـوص الكثرية 

املعول عليها عند األصحاب. فليحمل عىل االستحباب.
(١) كـام تقـدم يف املسـألة األوىل مـن الفصـل الثالـث، وتقدم هنـاك وجوب

الكفارة بذلك.
(٢) كام عن بعضهم، ويناسبه ما يف الغنية وعن أيب الصالح من اإلثم باإلفطار 
يف الصوم غري املعني. بل مقتضاه احلرمة فيه وإن كان قبل الزوال. وعن عيل بن بابويه 

يف رسالته مساواة قضاء النذر لقضاء رمضان يف اإلثم والكفارة لو وقع بعد الزوال.
وكيـف كان فيشـهد باحلرمـة إطـالق موثق سـامعة املتقـدم يف صـوم النافلة، 
وإطـالق صحيـح احللبي عـن أيب عبداهللاA: «سـألته عن رجل يصبـح وهو يريد 
الصيام ثم يبدو له فيفطر. قال: هو باخليار ما بينه وبني نصف النهار. قلت: هل يقضيه 

إذا أفطر؟ قال: نعم، ألهنا حسنة أراد أن يعملها فليتمها»(٢).
اللهـم إال أن يقـال: ظاهـر ذيل الصحيح أن مـورده صوم النافلـة، ألن صوم 
الفريضـة البد من تداركـه إذا أفطر بمالك أداء الواجب، وال حيتاج إىل السـؤال، وال 
إىل التعليـل بأهنا حسـنة أراد أن يعملها فليتمها، فالعمدة املوثـق، فإن مقتىض إطالقه 

العموم لغري القضاء من أقسام الصوم الواجب.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١٢، ١٣.



وأما ما يف التهذيب من محله عىل قضاء الفريضة، ألن نفس الفريضة ليس فيها 
خيـار عىل حال. فكأنه مبنـي عىل محل الفريضة فيه عىل خصـوص الفريضة التي بني 
عليها اإلسـالم، وهي صوم شـهر رمضان، ال مطلق صوم الفريضة. وحيث ال جمال 

حلمله عىل أداء هذه الفريضة يتعني محله عىل قضائها.
لكـن احلمل عىل خصوص الفريضة باملعنى املذكـور حيتاج إىل قرينة، وبدوهنا 
يتعـني احلمل عىل اجلنس، والسـيام مع كون التخصيص بالفريضة املذكورة مسـتلزم 
. بخالف احلمل عىل اجلنس. غاية  للحمل عىل قضائها. دون أدائها الذي هو بعيد جداً
األمر أنه يقرص عن صوم شـهر رمضان، وغريه من أقسـام الصـوم الواجب املضيق، 
بقرينة ورود احلديث يف رشح قولهA: «الصائم باخليار إىل زوال الشمس»، املختص 
بغريها وال غرابة يف ذلك. مضافاً إىل أن احلمل املذكور مستلزم لعدم استيفاء التفصيل 
املذكـور يف احلديث جلميع أقسـام الصوم، بخالف احلمل عـىل اجلنس، كام ال خيفى.
ومـن ثـم كان األظهر عمـوم حرمة اإلفطار بعـد الزوال جلميع أفـراد الصوم 

الواجب املوسع، وعدم اختصاصه بالقضاء.
اللهـم إال أن يستشـكل بعدم ظهور عامل به مـن األصحاب، ألن ما تقدم من 
الغنيـة وعـن أيب الصالح حيث كان هو إطالق حرمة اإلفطار الشـامل ملا قبل الزوال 
فالبـد أن يكـون الوجه أمراً آخر غري املوثق. ومن ثم اسـتدل له بعمـوم حرمة إبطال 
. وما عن عيل بن بابويه حيث كان مشـتمالً عىل  العمـل. وإن كان هـو غري ثابت أيضاً
الكفارة فمن القريب أن يبتني عىل التعدي عن مورد نصوصها، ال عىل العمل باملوثق.
لكن ذلك ال يكفي يف إثبات اهلجر املسـقط للموثق عن احلجية، إلمكان ابتناء 
فتـو ابن بابويـه عىل العمل بالنصـوص املذكورة واملوثـق معاً، وابتنـاء فتو من مل 
يلحق غري قضاء شـهر رمضان به عىل محل املوثق عىل خصوص قضاء شهر رمضان ـ 

نظري ما سبق من التهذيب ـ ال عىل هجره، فال خمرج عام ذكرناه.
ثم إن املنرصف من صوم الفريضة يف املوثق ما كان فريضة بعنوان كونه صوماً، 

وقت اإلفطار يف صوم القضاء..................................................................... ٣٨٧
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.(٢)  دون الكفارة(١). أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً
(مسـألة ١٣): القـايض عـن غـريه كالقـايض عـن نفسـه يف احلرمـة 

. والكفارة(٣) عىل األحوط وجوباً
كصوم الكفارة املرتبة، دون ما وجب بعنوان آخر، كالنذر واإلجارة ونحومها.

ويؤيـده إطالق خرب صالــح بن عبداهللا عن أيب إبراهيمA: «قلت له: رجل 
جعـل هللا عليه الصيام شـهراً، فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبـدو له فيفطر، ويصبح 

وهو ال ينوي الصوم فيبدو له فيصوم. فقال: هذا كله جائز»(١).
وأظهـر من ذلك خربه اآلخر عن أيب احلسـنA: «قلت لـه: جعلت فداك: 
جعلـت عيلّ صيام شـهراً إن خرج عمي من احلبس، فخـرج فأصبح وأنا أريد الصيام 

فيجيئني بعض أصحابنا، فادعوا بالغداء، وأتغذ معه، قال: ال بأس»(٢).
بناء عىل ما هو الشايع عرفاً من استعامل الغداء يف الطعام بعد الظهر، وإن كان 

هو لغة طعام الصباح.
وأظهر من ذلك الواجب املخري، كصوم الكفارة املخرية، لعدم صدق الفريضة 

. فالحظ. عليه قطعاً
(١) الختصاص نصوصها بقضاء شـهر رمضـان، والتعدي منه ملطلق الصوم 
الواجب املوسع حيتاج إىل قرينة. وجمرد اشرتاكهام يف أنه إبطال لعبادة قد حتقق أكثرها 
ال يكفـي يف ذلك. ومنه يظهر ضعف ماسـبق عن عـيل ابن بابويه من وجوب الكفارة 

يف قضاء النذر.
(٢) بأن مل يتضيق وقته بمجيء رمضان الثاين.

(٣) لدعـو إطـالق نصـوص احلكمني. لكنه يشـكل بظهور قولـه: «يف يوم 
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:١٤.



(مسألة ١٤): جيب عىل ويل امليت(١)
يقضيه من شـهر رمضان»، وقوله: «وهو يقيض شـهر رمضان»، ونحومها(١) يف إرادة 
القضاء عن نفسه وال أقل من انرصافهام إىل ذلك، فاحلكامن املذكوران من أحكام من 
يقيض شـهر رمضان، ال من أحكام قضاء شـهر رمضان بام أنه نوع خاص من الصوم 
مـع قطـع النظر عن خصوصية من يؤديه. بل قولهA يف موثق سـامعة املتقدم: «إنام 
ذلك يف الفريضة» بعد أن مل يكن املراد به اإلشـارة إىل صوم شـهر رمضان، ال يناسب 
العموم للقضاء عن الغري الذي قد ال يكون واجباً عىل من يؤديه لعدم كونه مستأجراً 

عليه. فالحظ.
(١) كـام هـو املعروف يف اجلملة مـن مذهب األصحاب، وبـه رصح يف املقنع 
واملقنعـة واالنتصـار والنهاية واملبسـوط واخلـالف والرسائر. وحكـي عن الصدوق 
األول ومجاعة من القدماء، بل هو املدعى عليه اإلمجاع يف اجلملة يف االنتصار واخلالف 
والرسائـر. بـل مل يعرف اخلـالف فيه إال عن ابـن أيب عقيل فاقترص عـىل الصدقة عنه 
عـن كل يوم بمـدّ من طعام. قال: «وهبذا تواترت األخبـار عنهمA والقول األول 

مطرح، ألنه شاذ».
وكأنه أراد من نصوص الصدقة حديث ابن بزيع الذي رواه الصدوق يف الفقيه، 
قال: «وروي عن حممد بن إسامعيل بن بزيع عن أيب جعفر الثاينA، قال: قلت له: 
رجـل مات وعليه صوم يصـام، عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنـه، فإنه أفضل»(٢). 
وصحيح أيب مريم األنصاري الذي رواه املشـايخ الثالثة عن أيب عبداهللاA: «قال: 
إذا صام الرجل شـيئاً من شـهر رمضان ثم مل يزل مريضاً حتى مات فليس عليه يشء 
 ، [قضـاء]، وإن صح ثم مرض ثم مات، وكان لـه مال تصدق عنه مكان كل يوم بمدّ

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(٢) الفقيه ج:٣ ص:٢٣٦.

٣٨٩ ................................................................................. القضاء عن امليت
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وإن مل يكـن لـه مال صام عنه وليه»(١). ويف طريق آخر ذكره يف التهذيب: «وإن مل يكن 
له مال تصدق عنه وليه»(٢).

لكن استشكل بعض مشاخينا يف سند األول بأن طريق الصدوق إىل ابن بزيع يف 
مشيخة الفقيه وإن كان صحيحاً، إال أنه مل يتضح رواية الصدوق هلذا احلديث عنه بذلك 
، كام هي عادته يف الرواية عن رجال املشـيخة، بل نسبه  الطريق، ألنه مل ينسـبه له رأسـاً
للرواية عنه، فلعله مروي له عنه بغري الطريق املذكور يف املشيخة، ويكون بحكم املرسل.
كام استشكل يف داللته بأنه ال داللة فيه عىل حكم الويل، بل ظاهره السؤال عن 
حكم األجنبي. وكون الصدقة عن امليت يف حقه أفضل ال ينايف وجوب القضاء عىل الويل.
ويندفـع األول بأن غلبة نسـبة الصـدوق الرواية لصاحـب الكتاب ال تنهض 
بتقييد كالمه يف املشيخة، حيث قال: «وما كان فيه عن حممد بن إسامعيل بن بزيع فقد 
رويته عن حممد بن احلسـن...»، فإنه ظاهر يف العموم للحديث املتقدم. والسـيام وأن 
خروجه عام جر عليه من روايته عن الرجل بسنده الذي ذكره يف املشيخة مبني عىل 

عناية حتتاج إىل تنبيه وإيضاح ال يكفي فيه التعبري املذكور. 
كـام يندفـع الثاين باملنع من ظهـور احلديث يف بيان حكـم األجنبي، بل مقتىض 
إطالقه الشمول للويل. نعم ال ظهور له يف تعني الصدقة، كام هو مدعى ابن أيب عقيل.
وأما احلديث الثاين فمن الظاهر أنه ال جمال لالسـتدالل به البن أيب عقيل عىل 
رواية الطريق األول، لتضمنه التصدق من مال امليت، والصوم عنه إن مل يكن له مال، 
مـع أن املنقـول عن ابن أيب عقيل التصدق عنه، ومقتـىض إطالقه التصدق عنه ال غري 

. وإن مل يكن له مال. غاية األمر أنه ال يطابق فتو املشهور أيضاً
وأمـا عـىل روايـة الطريق الثـاين فقد منـع بعض مشـاخينا من داللتـه عىل نفي 
. بل لعل مقتىض  القضاء، ألن وجوب الصدقة عىل الويل ال ينايف وجوب القضاء أيضاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٧، ٨.



املقابلـة فيه مع الصدر املتضمن لنفي القضاء مـع املوت يف املرض ثبوت القضاء هنا. 
ولعل وجوب الصدقة معه للتواين عنه بعد أن صح.

لكنـه كام تر، لظهوره يف بيان متام ما جيـب عن امليت، فالتعرض فيه للصدقة 
بدل الصيام الفائت وإمهال القضاء ظاهر جداً يف عدم وجوبه. نعم ال جمال لالستدالل 

به مع رجوع اختالف الطريقني لتكاذهبام يف مفاد احلديث الواحد.
عـىل أنـه ال جمال للخروج باحلديثـني عن النصوص الكثـرية اآلتية الظاهرة يف 
وجوب القضاء عىل الويل التي عول عليها األصحاب قبل ابن أيب عقيل ـ كام اعرتف 
بـه يف اجلملة ـ وبعده، وال جمال مع ذلك لرميها بالشـذوذ، بـل يتعني طرح احلديثني، 

لندرهتام، وموافقتهام جلمهور العامة، عىل ما حكاه السيد املرتىضP يف االنتصار.
، فإن مل  ومثله ما يف االنتصار من وجوب الصدقة عنه من ماله عن كل يوم بمدّ
يكن له مال صام عنه وليه. حيث الدليل عليه إال صحيح أيب مريم عىل أحد طريقيه. 
لكنه ـ مع معارضته بالطريق اآلخر املسقط له عن احلجية، كامسبق ـ ال ينهض يف قبال 
نصوص قضاء الويل األخر، حيث يتعذر محلها عىل ما إذا مل يكن للميت مال، لندرته.
وأشـكل منـه مـا يف املبسـوط حيث قـال: «متـى مـات وكان متمكنـاً منه فلم 
يصمـه فإنـه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه». حيـث ال دليل عىل التخيري املذكور. إال 
أن يسـتفاد مـن حديث ابن بزيـع، بدعو ظهوره يف التخيري بـني األمرين وإن كانت 

الصدقة أفضل.
لكـن ال جمال للخـروج به عن النصوص الكثرية املشـار إليهـا، حيث ال جمال 

حلملها عىل إجزاء الصدقة، فضالً عن كوهنا أفضل، بل يتعني طرحه من أجلها.
ومن هنا كان املتعني ما ذهب إليه املشـهور، للنصوص املذكورة اآليت بعضها، 

وفيها الصحيح واملوثق وغريمها(١).
(١) وسـائل الشـيعة ج:٥ باب:١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث:٦، ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام 

شهر رمضان حديث:٣، ٥، ٦، ١١، ١٣.

٣٩١ ................................................................................. القضاء عن امليت
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وهـو الولـد الذكر األكرب(١) حال املوت أن يقيض مـا فات أباه من الصوم 
لعـذر إذا وجـب عليه قضاؤه. واألحوط اسـتحباباً إحلـاق األكرب الذكر يف 

مجيع طبقات املواريث عىل الرتتيب يف اإلرث باالبن. واألقو عدمه.
(١) كام يف املبسـوط والوسيلة والرسائر والرشايع واملعترب والتذكرة واملختلف 
وغريهـا. بل لعله املشـهور. وقد يسـتدل عليـه بصحيح حفص بـن البخرتي عن أيب 
عبـداهللاA: «يف الرجـل يموت وعليه صالة أو صيام. قـال: يقيض عنه أوىل الناس 

بمرياثه. قلت: فإن كان أوىل الناس به امرأة؟ قال: ال إال الرجال»(١).
بدعـو ظهوره يف األوىل باملرياث بقول مطلق، حيث ال ينطبق عىل غري الولد 
الذكـر األكرب، ألن غريه من اخوته ال يشـاركه يف احلبـوة، وأخواته يرثن دون حصته، 
وبقية الورثة من طبقته خيتص بسـهم، كاألب بالسـدس، وبقيـة الطبقات ال ترث إال 

بفقد سابقتها، فهو األوىل بقول مطلق.
لكنه كام تر، ألن ذوي السـهام مـن طبقته قد تزيد حصتهم عىل حصته حتى 
مع احلبوة. مع أن محل األوىل باملرياث عىل ذلك من غرائب فهم الكالم، كيف والزمه 

عدم وجود األوىل باملرياث لكثري من األموات.
ومن ثم ال ينبغي التأمل يف ظهوره فيمن هو فعالً أوىل بمرياث امليت، وإن كان 
غريه أوىل منه لو وجد معه، كام يفهم ذلك من نظائره، كقولنا: يصيل عىل امليت أقرب 
الناس إليه، ويرثه أخصهم به، وينفذ وصيته أوالهم به، ونحو ذاك، كام هو أظهر من 

أن حيتاج إىل بيان. 
وكيـف يكـون ما ذكروه هـو الظاهر مع أنه مل يفهمـه املخاطب حني اخلطاب، 
حيـث سـأل عـام إذا كان األوىل بـه امرأة، إذ ال يتوجـه ذلك منـه إال إذا كان املراد منه 
مـا ذكرنا. بل اجلـواب مؤكد لذلك، لظهوره يف عدم وجـوب القضاء عىل األوىل من 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٥.



النساء، ال يف امتناع الفرض املذكور، وإال لقالA: ال يكون األوىل به امرأة.
 كـام أن الظاهـر منه أن األولوية بلحاظ أصـل املرياث، يف قبال من ال يرث، ال 

بلحاظ مقدار املال املوروث، يف مقابل من هو أقل نصيباً منه.
ومنـه يظهـر احلال فيام عـن ابن طاووس يف كتـاب غياث سـلطان الور عن 
الشـيخP بإسـناده عن ابـن أيب عمري عـن رجاله عـن الصـادقA: «يف الرجل 
 :Aيموت وعليه صالة أو صوم. قال: يقضيه أوىل الناس به»(١)، ومرسل محاد عنه
«سـألته عـن الرجل يمـوت وعليه دين من شـهر رمضان من يقيض عنـه؟ قال: أوىل 
النـاس به. قلت: وإن كان أوىل الناس به امـرأة؟ قال: ال إال الرجال»(٢)، حيث جيري 
فيهام نظري ماسـبق. بل األمر فيهام أظهر، ألن موضوع األولوية فيهام امليت نفسـه، ال 

مرياثه، ومن الظاهر أن األولوية بامليت إنام تكون بالقرب منه.
ومثلـه االسـتدالل عليه بموثق أيب بصري: «سـألت أبا عبـداهللاA عن رجل 
سـافر يف شهر رمضان فأدركه املوت قبل أن يقضيه، قال: يقضيه أفضل أهل بيته»(٣). 
إمـا بحملـه عـىل األفضـل من حيثيـة املـرياث، الختصاصـه باحلبـوة، أو مـن حيثية 
االختصـاص بالبيت، فـإن ذلك ال ينطبق عىل غري الولد األكرب، وال يعمّ حتى األب، 

ألنه ليس من أهل بيت امليت، بل امليت من أهل بيته.
إذ فيـه: أن احلمـل عىل األفضل من حيثية املـرياثـ  لو انطبق عىل الولد األكرب 
وغـض النظـر عام سـبقـ  حيتـاج إىل قرينـة. وحيثيـة االختصاص بالبيت ليسـت من 
الفضائـل عرفـاً، ليحمـل عليهـا التفضيل يف احلديث، بـل يتعني محله عـىل األفضلية 
الدينيـة والنفسـية. مع أن الولد األكرب ليس أوىل من أخوتـه يف االختصاص املذكور، 
واملـراد بالبيت ليس هو املسـكن الـذي يغلب كون أهله األبنـاء دون اآلباء، بل املراد 
بأهـل البيـت عرفـاً أقارب الرجـل اخلاصني بـه ومن أظهرهـم األب. ومـن ثم كان 

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث:٦.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٦ ، ١١.

٣٩٣ ................................................................................. القضاء عن امليت



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٣٩٤

االستدالل املذكور يف غاية الوهن.
ومثلـه مـا يف اجلواهـر من االسـتدالل بام تضمـن وجوب القضاء عـىل الويل، 
بدعو: أن املنساق من الويل هو الولد الذكر، وعليه جر قوله تعاىل: ﴿فهب يل من 

﴾، ولذا فرسه به الشيخ. بل منع يف املختلف من صدق الويل عىل غريه. لدنك ولياً
إذ فيه ـ مع أن ذلك ال يقتيض تعيني األكرب إال بدليل يأيت الكالم فيه ـ أن الويل 
هـو الذي يتوىل إدارة األمـور ويناط به الترصف فمع تعيينه رشعاً ـ كام ورد أن الزوج 
هو األوىل بزوجته حتى يضعها يف قربها ـ وإال كان املنرصف منه األقرب عىل ما ذكر 
يف مسألة الوالية عىل أحكام امليت، وال جمال لتوهم اختصاصه بالولد، ولذا مل يلتزموا 

بذلك يف غري املقام.
ومحـل اآلية الرشيفـة عىل الولـد إنام هو خلصوصيـة املورد ولقرائـن ال توجد 
يف املقـام. عـىل أنـه البد من اخلروج عن ذلـك بصحيح حفص وغريه ممـا كان ظاهره 

العموم، فإنه عرفاً من سنخ الشارح للويل.
وأشـكل مـن ذلـك مـا يف اجلواهر أيضـاً مـن تتميم داللة مـا تقدم بالشـهرة، 
لوضـوح عدم هنوض الشـهرة بتميم الداللة. مـع أنه اليتضح متامية الشـهرة بالنحو 
املعتـد به والسـيام بمالحظة اسـتدالل غري واحد بوجوه ال ترجـع إىل ما تقدم، حيث 
ال جمال مع ذلك لكشـفها عن إطالع املشهور عىل قرائن حميطة بالكالم تصلـح حلمله 

عىل خالف ظاهره.
هذا مضافاً إىل أنه لو كان املراد بالويل هو الولد الذكر األكرب لكان األنسب تعبري 
النصـوص به، ألنه أوضح وأيرس، كـام عربت بذلك يف احلبوة، وال وجه للعدول عنه 
إىل عناوين أخر حيتاج محلها عليه إىل تكلف أو مقدمات مطوية خفية. فال ينبغي التأمل 
بعد النظر يف نصوص املقام ونظائره يف عدم إرادة ذلك بخصوصه. بل مقتىض اجلمع 
بـني النصوص املتضمنـة لعنوان الويل ـ لو متت ـ وصحيـح حفص بن البخرتي كون 
املـدار عـىل مفاد الصحيح، وهو وجوب القضاء عىل األوىل باملرياث من غري النسـاء.



وهو الظاهر من حديث ابن أيب عمري وينزل مرسـل محاد ـ لو غض النظر عن 
سـندمها ـ كام سـبق، وال أقل من لزوم محلهام عىل ذلك ألن نسـبتهام لصحيح حفص 

نسبة املجمل للمبني.
وأما موثق أيب بصري املتضمن لقضاء أفضل أهل بيت امليت  فالنسبة بني مفاده 
ومفـاد بقية النصوص العموم مـن وجه. واجلمع بينها وبينـه بتقييد مضمون أحدمها 
بمضمـون اآلخـر الراجع لوجوب اجتـامع األمرين بعيـد جداً، ألنه محـل عىل الفرد 
النـادر. عىل أنـه ال قرينة عىل اجلمع املذكـور، بل حيتمل اجلمع بينهـام باالكتفاء بأحد 
األمرين أو باحلمل عىل االسـتحباب، كام يأيت. ومرجع ذلك إىل استحكام التعارض، 
واملتعـني معـه ترجيـح النصوص األخـر، ألهنا أكثر عدداً وأشـهر رواية. بـل الظاهر 

سقوطه عن احلجية ذاتاً، لظهور إعراض األصحاب عنه.
والسـيام أن مضمونه ال خيلو عن غرابة، ألن تكليف األفضل بذلك تضييق ال 
يناسـب التشـجيع عىل الفضيلة. مضافاً إىل أنه يبعد إناطة احلكم بالعنوان املذكور، إذ 
كثرياً ما يصعب تشـخيص مورده، خصوصاً مع اختـالف جهات الفضيلة. ومن هنا 
قـد حيمل عىل االسـتحباب، الراجـع إما إىل أنه يسـتحب له القيام بـه، أو إىل أن فعله 

أفضل من فعل غريه.
هذا وقد يدعى تقييد األوىل يف مجيع طبقات املرياث باألكرب. لصحيح الصفار: 
«كتبـت إىل األخـريA: رجل مات وعليه قضاء من شـهر رمضان عـرشة أيام، وله 
وليـان هل جيـوز هلام أن يقضيا عنه مجيعاً مخسـة أيام أحد الوليني ومخسـة أيام اآلخر؟ 

فوقعA: يقيض عنه أكرب ولييه عرشة أيام والءً إن شاء اهللا»(١).
ولعله لذا رصح يف املقنع واالنتصار وحمكي رسالة الصدوق األول بأن من كان 
له وليان قىض عنه أكربمها. بل قد يكون هو الوجه يف التقييد باألكرب يف كالم غري واحد.
لكنه مع ظهوره يف اعتبار التوايل، الذي ال قائل به يف حق من فاته الصوم، فضالً 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٣.
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عمن يقيض عنهـ  ظاهر يف عدم إجزاء عمل غري األكرب، ال عدم وجوبه عليه، وال قائل 
بذلـك. فهو من املشـكل الذي يرد علمـه إىل قائلهA، وال خيـرج به عن اإلطالق.
ومـن هنـا كان مقتىض اجلمع بـني النصوص العمل عىل مفـاد صحيح حفص 
املتقـدم، كـام يف احلدائق، ويف املدارك أنه ال بأس بـه. ولعله إليه يرجع إطالق الويل يف 

كالم غري واحد، كام يف اخلالف والغنية.
بل رصح املفيد وابن اجلنيد بوجوب القضاء عىل غري الولد من األولياء إذا فقد 
الولـد. فإنـه وإن أمكن ابتناء ذلك منهام عىل دليل يقتـيض التنزل لغري الولد عند فقده 
لواله لكان الالزم عندمها االقتصار عىل الولد، كام اقترص عليه الشـيخ، إال أنه يمكن 
أيضـاً ابتنـاؤه عىل دليل يقتيض ترجيح الولد ولو اسـتحباباً لواله لكان الالزم عندمها 
مساواة غري الولد له، عمالً باألدلة املتقدمة، كام يناسبه استدالل الشيخ ملا ذكره املفيد 

بمرسل محاد وصحيح الصفار املتقدمني.
ومن مجيع ما تقدم يظهر اإلشـكال فيام ذكره سـيدنا املصنفP من سـقوط 
األدلـة املتقدمة بإعراض األصحاب، لعدم الفتـو بمضموهنا من أحد منهم، حيث 
يكشـف ذلك عـن قرينة عىل خالفهـا، وأن ذلك يوجب إمجاهلـا، والرجوع لألصل، 
املقتيض لالقتصار عىل الولد األكرب. وقد يناسبه استدالل غري واحد باألصل املذكور.
إذ فيه: أنه ال طريق إلحراز اإلعراض عن النصوص املتقدمة بحيث تسقط عن 
احلجيـة بعدما عرفت من اخلـالف والغنية واملفيد وابن اجلنيد وما تقدم من مجاعة من 
إطالق وجوب القضاء عىل الويل األكرب، ومع ظهور حال الكليني يف العمل بصحيح 
حفص، والسـيام مع ظهور اضطراب األصحاب يف املقام، وربام كانت بعض كلامهتم 
يف تعـني الولـد األكـرب مبنية عىل االسـتحباب. ومن هنـا ال معدل عـام اقتضته األدلة 

 . املتقدمة بعد متاميتها داللة وسنداً
ومنـه يظهـر ضعف ما يف املقنـع واملقنعة وعـن الصـدوق األول وابني اجلنيد 
والـرباج مـن وجـوب القضاء عىل النسـاء مـع انحصار األمـر هبن. فإنـه خروج عن 



وأما ما فات عمداً أو أتى به فاسداً ففي إحلاقه بام فات عن عذر(١) إشكال.
رصيح صحيح حفص ومرسل محاد من دون وجه ظاهر. وجمرد الرفق بحال امليت ال 

ينهض بذلك. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) كام هو مقتىض إطالق مجلة من النصوص، منها صحيحا حفص والصفار 
وحديـث ابن أيب عمري ومرسـل محاد املتقدمة، كام هو مقتـىض إطالق بعض كلامهتم. 
وبعضهـم، وأن اقتـرص عىل العذر، إال أنه ال يتضح منـه التقييد به، كبعض النصوص 

الواردة يف العذر.
نعـم عن املحقـق يف جواب مسـائله البغدادية: «الذي ظهـر يل أن الولد يلزمه 
قضـاء مـا فات من امليت مـن صيام وصالة لعـذر، كاملرض والسـفر واحليض، ال ما 
تركه عمداً مع قدرته عليه»، وعن الذكر: «وقد كان شـيخنا عميد الدين ينرص هذا 
القـول، وال بـأس به. فإن الروايات حتمل عىل الغالـب من الرتك، وهو إنام يكون عىل 

هذا الوجه، وهو اعتبار حسن».
لكـن الغلبـةـ  مع أهنا ممنوعةـ  ال تنهض بتقييـد اإلطالق، كام ذكرناه غري مرة. 
نعم املناسبات االرتكازية ال تساعد عىل اهتامم الشارع األقدس باملتعمد للرتك املتمرد 
فيه، بحيث يلزم الويل املتدين بتفريغ ذمته، مع ما يف ذلك من املشقة، والعرس، بل كلام 
كان مترد امليت أطول وما تنشغل به ذمته أكثر كان التكليف عىل الويل أشق، فإن ذلك 
قد يوجب انرصاف النصوص سؤاالً وجواباً إىل ما إذا كان امليت يف مقام األداء، بنحو 
هيتم بحاله الشـارع األقـدس واملترشعة بمقتىض مرتكزاهتـم، وال أقل من كون ذلك 

موجباً خلروج ذلك عن املتيقن من اإلطالق.
بل من البعيد جداً عدم االبتالء يف عصور املعصومنيA بمن يكثر منه الرتك 
العمـدي، ولو كان البناء عىل االهتامم بأمره لوقع السـؤال عـن ذلك وعن فروعه، ملا 
يف التكليف املذكور من املشـقة الشـديدة، بل اهلرج واملـرج. فعدم التعرض لذلك يف 
النصوص يرشف بنا عىل القطع بعدم العموم، وعىل استحكام اجلهة االرتكازية املشار 
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. بـل األحـوط إحلـاق األم بـاألب(١) وإن كان لزومـاً وإن كان أحـوط 
األقو خالفه.

إليها التي قد تصلـح قرينة لالنرصاف املشـار إليه. وليس ذلك جمرد اسـتبعاد، كي ال 
يرفع به اليد عن ظاهر األدلة.

لكـن ذلـك إنام يقتيض قصـور اإلطالق عام إذا مات الشـخص متمرداً يف ترك 
القضـاء، سـواءً فاته الصوم لعـذر أم بدونه، أما إذا مات مهتـامً بالقضاء ولو مع مترده 
يف تـرك األداء، لتجـدد التوبة منه، فاجلهة املذكورة تقرص عنه، والرجوع فيه لإلطالق 

املتقدم متعني.
(١) كام يف النهاية واملبسـوط واملختلف وعن ابـن الرباج وغريه، ويف اجلواهر 

أنه ظاهر املعظم، بل نسب لألصحاب.
واسـتدل له بصحيـح أيب محزة عن أيب جعفرA: «سـألته عن امرأة مرضت 
يف شـهر رمضـان أو طمثت أو سـافرت فامتت قبل خروج شـهر رمضـان هل يقىض 
عنهـا؟ قال: أما الطمث واملرض فال، وأما السـفر فنعم»(١)، ونحوه صحيح حممد بن 
مسـلم(٢)، وموثق أيب بصري عن أيب عبداهللاA: «سـألته عن امرأة مرضت يف شـهر 
رمضان وماتت يف شوال فأوصتني أن أقيض عنها. قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: 
ال، ماتت فيه. قال: ال يقىض عنها، فإن اهللا مل جيعله عليها. قلت: فإين أشـتهي أن أقي 

عنها وقد أوصتني بذلك. قال: كيف تقيض عنها شيئاً مل جيعله اهللا عليها؟!...»(٣).
مضافـاً إىل إلغاء خصوصيـة الرجل يف نصوص وجوب القضـاء، وإىل قاعدة 

االشرتاك بني الرجل واملرأة يف األحكام.
ويشـكل بظهور النصوص املتقدمة يف مرشوعية القضـاء عنها، يف مقابل عدم 
مرشوعيتـه بسـبب عـدم تكليفها بـه يف حياهتا، وال ظهـور هلا يف وجوبـه، فضالً عن 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:٤، ١٦، ١٢.



تكليف الويل به.
ودعو: عدم الفصل بني مرشوعية القضاء ووجوبه، وبينهام وبني وجوبه عىل 
الـويل، معلومية عدم الوجوب عىل غريه. ممنوعة، بل قد ترجع املرشوعية السـتحبابه 

أو وجوبه بالوصية ونحوها، كام قد يظهر من املوثق.
وأشـكل من ذلك دعو فهم عدم خصوصية الرجل عرفاً يف نصوص قضاء 

الويل، فتدل بنفسها عىل العموم للمرأة. 
إذ فيهـا: أنـه ال جمال لفهم عدم خصوصية الرجـل يف مثل هذا احلكم التعبدي 
املخالف لألصل، والسـيام مع الترصيح يف النصـوص باختصاص الرجل بالتكليف 
بالقضاء. بل هو ال يناسب ما تقدم من مجاعة يف توجيه محل األوىل باملرياث عىل الولد 

األكرب بأنه خيتص باحلبوة، وإن تقدم اإلشكال يف ذلك.
وأما قاعدة االشرتاك فهي ـ لو متت ومل ترجع للقطع بعدم الفرق، أو فهم عدم 
اخلصوصيـة للرجـل يف أدلـة احلكم، اللذين ال جمـال هلام يف املقـام ـ خمتصة باألحكام 
املوجهـة للرجـال املخاطبني هبـا، وال تعم ما إذا كان الرجل قيـداً يف موضوع احلكم، 

كام يف املقام.
ودعـو: أن مرجع وجوب القضاء عىل الويل اسـتحقاق امليـت عليه القضاء 
عنـه، فهـو من األحـكام الوضعيـة الثابتة للميـت الرجـل، وال فـرق يف القاعدة بني 
األحـكام الوضعيـة والتكليفية. مدفوعة بمنع رجوع وجـوب القضاء لذلك، بل هو 
تكليف ابتدائي يف حق الويل. مع أن القاعدة لو متت فاملتيقن منها االشـرتاك يف ثبوت 

احلق عىل املكلف، ال يف ثبوته له.
ولعلـه لذا تردد يف الرشايع وظاهر املعترب واللمعة، وقو العدم يف املسـالك، 
بـل شـددّ يف الرسائر النكري عىل ذلك، حتى أدعى عدم القـول بذلك ألصحابنا، وأن 

ذكر الشيخ له إيراد ال اعتقاد، وهو أعلم بام قال.

٣٩٩ ................................................................................. القضاء عن امليت
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وإن فاتـه ما ال جيـب عليه قضاؤه كام لو مات يف مرضه مل جيب القضاء(١). 
وقـد تقـدم يف كتاب الصالة بعض املسـائل املتعلقة باملقـام ألن املقامني من 

باب واحد.
(١) ألن القضـاء عـن امليـت فرع انشـغال ذمتـه باألمر املقيض، كـام يظهر من 

النصوص الكثرية، بل هو رصيح مجلة منها.
بقي يف املقام أمران:

 األول: قـال يف املبسـوط: «وإن كانوا إناثاً مل يلزمهن القضـاء، وكان الواجب 
». وهو وإن ذكر ذلك يف فرض  الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام. وأقله مدّ
وجـود بنات للميت، إال أن الظاهر أن مـراده العموم جلميع صور عدم الويل املكلف 

بالصوم، كام نسب له ولغريه ذلك.
وكيـف كان فال يتضح الوجه فيه بعد اختصاص النصوص بالقضاء وتكليف 

الويل به.
نعـم تقـدم يف صحيـح أيب مريم األمر بالصدقـة. لكن ظاهره وجوهبـا ابتداء، 
ويتعـذر محلـه عىل صورة عـدم الويل، مجعـاً مع نصوص املقـام، لعدم مناسـبته لذيله 
املتضمن ألمر الويل بالصدقة أو الصوم إذا مل يكن للميت مال، وإن تكلفه يف اجلواهر 
بتمحـل، كـام حاول تتميم االسـتدالل بوجوه أخـر ظاهرة الضعـف، ال ينبغي إطالة 

الكالم فيها. فراجع.
ومثله ما عن أيب الصالح من أنه يستأجر له من تركته من يقيض عنه، ألنه صوم 

وجب عليه ومل يفعله، فوجب قضاؤه عنه باألجرة، كاحلج. 
إذ فيه: منع الكرب، واحلمل عىل احلج يف غري حمله، بل هو بالقياس أشبه.

الثـاين: رصح مجاعة بعموم احلكم لغري صوم شـهر رمضان من الصوم الثابت 
عـىل امليت. وعن الصدوقني وابن أيب عقيل االختصاص. ولعله لقصور كالمهم عن 



العموم وإالفلم ينص يف املقنع عىل االختصاص.
وكيف كان فالعموم مقتىض إطالق صحيح حفص املتقدم. بل هو رصيح خرب 
الوشا عن أيب احلسن الرضاA: «سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين 

متتابعني من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر األول ويقيض الشهر الثاين»(١).
وال جمال لإلشكال فيه بضعف السند، الشتامله عىل سهل بن زياد الندفاعه بام 
هو الظاهر من اعتبار حديثه عىل ما ذكرناه. يف املسـألة الواحدة والعرشين من مبحث 
املياه. عىل أنه منجرب بالعمل، لنسـبة مضمونه يف حمكي الروضة للمشهور، ويف حمكي 

الدروس لظاهر املذهب.
ومثلـه اإلشـكال فيه بعـدم وضوح مرجـع الضمـري يف قوله: «فعليـه...». إذ 
الظاهـر عدم اإلشـكال يف عدم وجـوب ذلك عىل غري الويل، فيكـون ذلك قرينة عىل 

إرادته يف اخلرب.
اللهـم إال أن يقـال: كام يمكـن تقدير رجوعـه للويل بحذف مرجـع الضمري، 
كذلك يمكن محله عىل مرشوعية الصدقة والقضاء من دون تعيني ملن جيب ذلك عليه، 
البتناء حكايته عىل نحو من التصحيف، وال مرجح إلحدمها بعد اشـرتاكهام يف لزوم 

الترصف املصحح للكالم من دون قرينة فيه عىل تعيني أحدمها.
عىل أن قوله: «من علة»، قد يناسب إرادة فوت صوم رمضانني متتابعني بسبب 
اسـتمرار املـرض، فيخرج عام نحن فيه، وإال فال خصوصية للعلة يف فوت الشـهرين 

املتتابعني، بل يمكن أن يكون للتامهل وعدم تعجيل األداء. فتأمل.
وكيف كان فاحلديث ال خيلو عن اضطراب وإمجال. ولعله لذا حكي عن ظاهر 
املفيد ورصيح ابن إدريس والعالمة والشـهيد وغريهم من متأخري املتأخرين طرحه 

وعدم العمل به يف مورده، عىل أنه ال إطالق له.
والعمـدة يف العموم هو إطالق صحيح حفص، كام ذكرنا. وعىل ذلك يشـكل 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:١.

٤٠١ ................................................................................. القضاء عن امليت
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(مسـألة ١٥): جيب التتابع يف صوم الشـهرين(١) مـن كفارة اجلمع 
وكفارة التخيري(٢). ويكفي يف حصوله صوم الشهر األول ويوم من الشهر 

.(٣) الثاين متتابعاً
اخلـروج عـن إطالقه يف صوم الشـهرين املتتابعني بخرب الوشـا، ملاسـبق من اضطرابه 

وإمجاله.
(١) إمجاعاً ويشهد به الكتاب املجيد والنصوص املستفيضة.

(٢) وكـذا مـن الكفارة املرتبة ككفارة الظهار، لعني ماسـبق. وجيري فيه أيضاً 
حكم التتابع اآليت، لعموم دليله.

(٣) بال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه، بل املحكي منها متواتر أو 
مستفيض. كذا يف اجلواهر. ويقتضيه مجلة من النصوص.

ففي موثق سامعة: «سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعني أيفرق 
بني األيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فال بأس، فإن 
كان أقل من شـهر أو شـهراً فعليه أن يعيد الصيام»(١). لظهور السؤال فيه عن التفريق 

االختياري، فيكون قرينة عىل محل اجلواب عليه. وال أقل من عمومه له.
ويف صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «عن قطع صوم كفارة اليمني وكفارة 
الظهـار وكفـارة القتل، فقـال: إن كان عىل رجل صيام شـهرين متتابعني. والتتابع أن 
يصوم شـهراً ويصوم من اآلخر شـيئاً أو أياماً منه، فإن عرض له يشء يفطر منه أفطر، 
ثـم يقـيض ما بقي عليه. وإن صام شـهراً ثم عرض له يشء، فأفطـر قبل أن يصوم من 
اآلخر شـيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كله»(٢)، فإن قولهA: «والتتابع...»، حاكم عىل 
مجيـع أدلة اعتبار التتابع. قولهA: «فإن عرض له يشء... ثم عرض له يشء»، يراد 
منـه مـا ال يكون عذراً ملزماً باإلفطار، أما ما يكـون ملزماً به فإنه ال خيل بالتتابع حتى 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:٥، ٩.



واألحوط وجوبه(١) يف صوم الثامنية عرش بدل الشهرين(٢).
قبل الشهر، كام يأيت.

وربام يستفاد االجتزاء يف التتابع بتجاوز النصف من نصوص أخر.
ومنـه يظهـر ضعـف ما قد يظهر مـن صوم النهايـة من وجـوب التتابع يف متام 

الشهرين، وأن االكتفاء بشهر ويوم إنام يكون مع العجز عن ذلك.
ويف كفاراهتـا، ويف املقنعـة أن مـن أفطـر مـن غـري علة بعـد صوم شـهر ويوم 
، وعليـه البنـاء عىل مـا مىض، ونحوه حكـي عن السـيدين واحليل. بل عن  كان خمطئـاً
السيدين اإلمجاع عليه. وكأنه للعمل باألدلة األولية الظاهرة يف وجوب التتابع يف متام 

الشهرين.
لكنها ظاهرة يف الوجـوب الوضعي الراجع للرشطية، ال التكليفي، فإن عمل 

بنصوص املقام ـ كام هو املتعني ـ فال وجه لإلثم، وإال فال وجه لإلجزاء.
نعم يستثنى من ذلك من وجب عليه كفارة صوم شهرين من أشهر احلرم، عىل 

ما يأيت عند الكالم يف حرمة صوم العيدين.
(١) يعني: التتابع.

(٢) املشـهور ـ كـام قيل ـ أن من تعذر عليه صوم شـهرين متتابعني صام ثامنية 
 :Aواسـتدل له بمعتـرب أيب بصري املـروي يف التهذيب عـن أيب عبداهللا . عـرش يوماً
«سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعني فلم يقدر عىل الصيام ومل يقدر عىل 
العتـق ومل يقـدر عىل الصدقة. قال: فليصـم ثامنية عرش يوماً، عن كل عرشة مسـاكني 
ثالثة أيام»(١). ورواه يف االسـتبصار عنه وعن سامعة بن مهران عنهA بتغيري يسري.

لكـن مقتىض ذيلـه أن صيام الثامنية عـرش يوماً بدل اإلطعـام، ال بدل الصيام. 
فليحمـل عىل الكفـارة املرتبة التي يكون اإلطعـام فيها آخر ما جيب منها، كام يناسـبه 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١.

التتابع يف صوم الكفارة............................................................................ ٤٠٣
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وكذا يف صوم سائر الكفارات(١) وإن كان األظهر عدمه.
ورود ذلـك يف كفارة الظهار يف موثق أيب بصري(٢) املتقدم يف املسـألة الثانية من الفصل 

الثالث. فراجع.
وكيـف كان فلو قيـل بوجوب الثامنية عرش يوماً فهل جيـب التتابع فيها أو ال؟ 

قد يقال باألول. 
ويستدل عليه: 

تارة: بأنه األصل يف صوم الكفارة. 
وأخر: بأن الصوم املذكور جزء من الشهرين املتتابعني اقترص عليه ألنه امليسور.
وثالثة: بمرسل املفيد يف املقنعة حيث إنه بعد ترصحيه بالتتابع وغريه ذكر جميء 

.Aاآلثار بذلك عنهم
لكن يأيت الكالم يف األول. وأما الثاين فهو غري ظاهر، بل حيتمل وجوبه بمالك 
البدليـة ال بمـالك أنه امليسـور، خصوصاً بناء عـىل ما تقدم من ظهـور النص يف بدلية 
الصوم عن اإلطعام. بل حتى لو كان وجوبه ألنه امليسـور من الصيام فحيث ال جيب 

الصيام يف متام الشهرين فال قرينة عىل كونه امليسور مما جيب فيه التتابع منهام.
وأمـا مرسـل املقنعة فهـو ـ مع ضعفه ـ أجنبـي عن ذلك، فإنه بعـد أن ذكر أن 
التتابـع يف الشـهرين إنام يتحقق بالتتابـع يف أكثر من النصف ذكر أنـه يكفي يف التتابع 
يف صوم الشـهر املنـذور التتابع يف النصف، ثم قال: «وبني هـذا يف احلكم وبني صيام 

شهرين متتابعني فرق جاءت به اآلثار عن آل حممد7».
ومـن ثم ال خمرج عن أصالة الرباءة مـن وجوب التتابع يف الصوم املذكور. بل 

مقتىض إطالق دليله عدمه.
(١) فقـد ذكـر يف الرشايع أن الالزم التتابع يف صومهـا إال صوم جزاء الصيد. 
واستشـكل فيـه يف املـدارك يف صـوم غري واحـد من الكفـارات بإطـالق دليل األمر 

(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٨ من أبواب الكفارات حديث:١.



(مسألة ١٦): كل ما يشرتط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى 
عىل ما مىض عند ارتفاعه(١). 

بالصـوم. وقـرب يف اجلواهر االنـرصاف للتتابع ولو بقرينة الفتو بـه، وكونه كفارة 
والغالـب فيها التتابع. والسـيام بمالحظـة تعليل التتابع يف الشـهرين منها بأنه كي ال 

هيون عليه األداء فيستخف به.
لكـن الفتو ال تصلـح وجهاً لالنرصاف ما مل تكشـف عن قرينـة موجبة له، 
وليـس منه املقام. كـام ال يكفي فيه غلبـة التتابع يف الكفارة لو متـت، والتعليل خمتص 

بمورده، وهو صوم الشهرين.
هذا مضافاً إىل معترب سـليامن بن جعفر عن أيب احلسـنA يف حديث: «قال: 
إنام الصيام الذي ال يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمني»(١). بل التنصيص 
يف روايـة الزهري عىل التتابع يف بعض أقسـام الصوم الواجب دون بعضها(٢) شـاهد 

بعدم العموم املذكور. كام قد يستفاد أيضاً من صحيح عبداهللا بن سنان اآليت. 
نعـم ورد لـزوم التتابـع يف صوم كفـارة اليمني يف احلديثـني املتقدمني وغريمها 

فالالزم العمل عليه.
وباجلملة: الالزم االقتصار يف التتابع عىل قيام الدليل عليه يف كل مورد مورد، 

والرجوع مع عدمه لإلطالق أو األصل النايف له. ومتام الكالم يف حمله.
(١) كام هو املعروف، ويف اجلواهر: «ال أجد فيه خالفاً بالنسـبة إىل الشـهرين، 
بل يف رشح األصبهاين أنه مما اتفقت عليه كلمة األصحاب فيهام ويف الشهر»، ويقتضيه 

مجلة من النصوص.
ففـي صحيح رفاعة: «سـألت أبا عبـداهللاA عن رجل عليه صيام شـهرين 
متتابعـني، فصام شـهراً ومرض. قال: يبني عليه، اهللا حبسـه، قلت: امـرأة كان عليها 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١.

٤٠٥ ............................................................... من أفطر مضطراً فيام جيب يف التتابع 
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صيام شـهرين متتابعـني فصامت وأفطرت أيـام حيضها، قال: تقضيهـا. قلت: فإهنا 
قضتهـا ثم يئسـت مـن املحيض، قـال: ال يعيدها أجزأهـا ذلـك»(١)، ونحوه صحيح 
حممد بن مسلم(٢)، ويف معترب سليامن بن خالد: «سألت أبا عبداهللاA عن رجل كان 
عليه صيام شـهرين متتابعني فصام مخسة وعرشين يوماً ثم مرض، فإذا برئ يبني عىل 
صومـه أم يعيد صومه كلـه؟ قال: بل يبني عىل ما كان صام. ثم قال: هذا مما غلب اهللا 

عليه، وليس عىل ما غلب اهللا عزوجل عليه يشء»(٣)، ونحوها يف ذلك غريها.
نعم يف حديث أيب بصري: «سألت أبا عبداهللاA عن قطع صوم كفارة اليمني 
وكفارة الظهار وكفارة القتل [الدم]، فقال: إن كان عىل رجل صيام شهرين متتابعني، 
فأفطـر أو مرض يف الشـهر األول، فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشـهر األول 
وصام من الشـهر الثاين شـيئاً ثم عرض له ما له فيه عذر، فإن عليه أن يقيض»(٤)، ويف 
صحيـح مجيـل وحممد بن محران عنـهA فيمن يمرض يف صوم كفـارة الظهار قال: 
«يسـتقبل، فإن زاد عىل الشـهر اآلخر يوماً أو يومني بنى عىل ما بقي» (٥)، وقد يسـتفاد 

. ذلك من غريمها. لكنها حممولة عىل االستحباب مجعاً
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخيناP ـ وسـبقه إليـه يف احلدائق ـ مـن عدم كون 
اجلمـع املذكـور عرفيـاً، ألن األمـر باإلعادة كناية عن الفسـاد، وال معنـى حلمله عىل 
االستحباب. ففيه أن األمر باإلعادة وإن كان ظاهراً بدواً يف فساد العمل، إال أن محله 
بقرينة ما هو رصيح يف عدم فساد العمل عىل نقص العمل بنحو حيسن إعادته مقبول، 

. بل متعني عرفاً
هذا وقد قرب يف املدارك االقتصار يف ذلك عىل صوم الشهرين املتتابعني دون 
غـريه مما جيب فيـه التتابع، اقتصاراً عـىل مورد النصوص املتقدمـة، والرجوع يف غريه 
لألصـل املقتيض لعـدم االجتزاء بفاقـد الرشط. لكـن مقتىض التعليـل يف النصوص 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١٠، ١١.
(٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١٢، ٦، ٣.



املتقدمة بغلبة اهللا تعاىل العموم لغري مواردها مما جيب فيه التتابع.
ومثله ما يف الدروس وعن املسـالك وغريها من أن كل ثالثة جيب فيها التتابع 
لو أخل به ولو لعذر استأنف، إال ثالثة اهلدي إذا صام يومني وكان الثالث العيد، فإنه 
يبني عىل ما مىض، ونحوه عن ظاهر ابن سـعيد من غري اسـتثناء، وجر عىل ذلك يف 
القواعد يف كفارة اليمني وقضاء شـهر رمضان، خالفاً للرسائر، فرصح بالبناء عىل ما 

صام يف كفارة اليمني إذا قطعها بمرض أو حيض.
وقد يسـتدل لوجوب االسـتئناف بإطالق ما تضمن وجوب التتابع يف الصيام 
املذكـور، ويندفع بـأن اإلطالق املذكور حمكوم للنصـوص املتقدمة بمالحظة التعليل 

املتقدم فيها.
نعم قد يسـتدل له بصحيح عبداهللا بن سـنان عن أيب عبـداهللاA: «قال: كل 
صـوم يفـرق إال ثالثة أيام يف كفارة اليمـني»(١)، بدعو: أنه ال جمـال حلمله عىل بيان 
جواز التفريق ال لعذر، ملا هو املعلوم من عدم اختصاص االستثناء منه بكفارة اليمني، 
بـل ظهـور وجوب التتابـع يف كثري من أفراد الصـوم ملزم بعدم محله عـىل ظاهره من 
جواز التفريق اختياراً، بل البد من محله عىل جواز التفريق يف اجلملة ولو لعذر، فيدل 

عىل عدم جواز التفريق يف كفارة اليمني مطلقاً ولو مع العذر.
: بأن ذلك ليـس بأوىل من محلـه عىل جواز التفريـق اختياراً  لكنـه يشـكل أوالً
، لعدم  مـع كون احلرص فيه إضافياً بلحاظ بعض أنـواع الصوم. غايته أنه يكون جممالً

القرينة عىل تعيني ذلك البعض.
: بأنه خمتص بكفارة اليمني وما أحلق هبا، مما تضمن دليله أن كفارته كفارة  وثانياً
يمـني، دون غريه مـن موارد وجوب صوم ثالثة أيام، كاإلفطـار بعد الزوال يف قضاء 

شهر رمضان. 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١.

٤٠٧ ............................................................... من أفطر مضطراً فيام جيب يف التتابع
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وإن كان العـذر بفعـل املكلف(١) إذا كان مضطراً إليـه(٢). أما إذا مل يكن 
عن اضطرار وجب االسـتئناف(٣). ومن العذر ما إذا نيس النية إىل ما بعد 

الزوال(٤)،
(١) كالسفر واملرض االختيارين.

(٢) لعمـوم التعليـل املتقـدم، حيث ال يفـرق فيه بني املرض وغـريه وإن كان 
بفعله إذا اضطر إليه، بحيث يصدق عرفاً أنه مغلوب عىل أمره.

لكـن رصح يف الرسائر واحلدائق بأن السـفر يقطع التتابع وإن كان اضطرارياً، 
وهو مقتىض إطالق اخلالف والوسيلة، واستدل له يف احلدائق باختصاص التعليل بام 

خيرج عن اختيار املكلف، وال يكون بفعله، بل يوقعه اهللا تعاىل به.
وفيـه: أنـه خمالـف إلطـالق التعليل. ولـو فـرض قصـوره لفظاً فاملناسـبات 
االرتكازيـة قاضية بفهم العموم منه، وأن املدار عىل مطلق العذر بنحو يشـمل الفعل 
االضطـراري. ومـن ثم رصح يف التذكرة بعدم إخالل السـفر االضطـراري بالتتابع، 
واستحسـنه يف املعتـرب يف تتابع الشـهر الواحد املنذور. ورصح بـه يف الدروس فيام لو 
فجـأه السـفر، دون ما لو علـم باضطـراره إليه قبل الـرشوع فيـه. وإن كان التفصيل 

املذكور مورداً لإلشكال.
(٣) لقصـور النصـوص املتقدمة بمالحظـة التعليل املتقدم فيهـا. نعم ال يبعد 
عموم النصوص ملا إذا اسـتند العذر لفعـل املكلف من دون أن يلتفت إىل ترتبه عليه، 

كام لو تعرض للربد فمرض من دون قصد.
(٤) كـام قـواه يف املسـالك واملدارك لعمـوم التعليـل املتقدم. وأمـا ما تضمن 
رفع النسـيان فهو ظاهر يف رفع املؤاخذة ونحوها مما هو من سـنخ التبعة، وال ينهض 

بتصحيح العمل الناقص إذا استند نقصه للنسيان، كام يف حمل الكالم.
هذا وقد منع من ذلك يف احلدائق، ألن النسيان من الشيطان، ال من اهللا تعاىل، 



أو نيس فنو صوماً آخر(١) ومل يتذكر إال بعد الزوال. ومنه ما إذا نذر قبل 
تعلـق الكفارة صوم كل مخيس، فـإن ختلله يف األثناء ال يرضّ يف التتابع(٢)، 

وال جيب عليه االنتقال إىل غري الصوم من اخلصال.
كام يشري إليه قوله تعاىل: ﴿فأنساه الشيطان ذكر ربه﴾. 

وفيـه ـ بعـد تسـليمه عـىل عمومـه ـ: أن املناسـبات االرتكازية تقـيض بحمل 
التعليـل عىل ما يعم غلبة اهللا بتوسـط فعـل الغري، يف قبال ما يسـتند الختيار املكلف، 

نظري ما تقدم يف السفر.
(١) لعني ما سبق.

(٢) قـالP: «لصدق احلبس». ويشـكل بـأن مفاد التعليل كـون العذر هو 
حبـس اهللا تعاىل، ال مطلق احلبس، ومـن الظاهر عدم صدقه يف املقام، ألن نفوذ النذر 
وإن كان حكـامً رشعياً خارجاً عن اختيـار املكلف، إال أن نفس النذر ملا كان باختياره 
مل يصدق معه حبس اهللا تعاىل. ولذا ال يصدق لو آجر نفسـه لصوم عن ميت أو لسـفر 

متخلل يف أثناء صوم الكفارة، وإن كان نفوذ اإلجارة حكامً رشعياً كنفوذ النذر.
عـىل أن التعليـل وارد لعدم وجوب التدارك بإعادة الصوم السـابق عىل العذر 
حمافظة عىل التتابع، ألنه من سـنخ الكلفة والتبعة ولو توسـعاً، ال لبيان سقوط التتابع 
بالتعذر، كام يف املقام، وكام لو أبتيل بمرض يمنعه من االسـتمرار يف الصوم شهراً وإن 
أمكنه الصوم متفرقاً، فإن عدم سقوط التتابع حينئذٍ ليس من سنخ التبعة، بل هو راجع 
إىل سـقوط وجوب الصوم، تعييناً أو ختيرياً، وهو قد يكون موجباً للسعة، ال للضيق.
ومن هنا كان الظاهر ابتناء الكالم يف مثل ذلك عىل ثبوت عموم سقوط التتابع 
بالتعـذر. وينحـرص وجهه يف فهم عـدم اخلصوصية للحيض مـن النصوص، بحيث 
يتعـد منه لـكل ما يقتيض تعذر التتابع، فإن احليض وإن أمكن معه التتابع بعد سـن 

. اليأس، إال أنه يصدق معه غالباً أن التتابع متعذر عرفاً
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(مسـألة ١٧): إذا نـذر صـوم شـهرين متتابعـني جر عليـه احلكم 
املذكور(١)  إال أن يقصد تتابع  مجيع أيامها.

لكن فهم ذلك من أدلته يف غاية اإلشكال. كيف؟! والزمه االكتفاء بصوم اليوم 
واليومني متفرقاً حتى يكمل الشهرين لو ابتيل املكلف بمرض يمنعه من االستمرار يف 
الصـوم أكثر من ذلك، كـام يلزمه عدم االجتزاء مع التقطع من جهة احليض يف أواخر 
أزمنته عند اإلرشاف عىل سـن اليأس، لعدم تعـذر التتابع عرفاً معه، والظاهر إباؤهم 

لكال األمرين، حتكيامً إلطالق الدليل يف املقامني.
نعم لو كان مفاد النذر جمرد إشغال اليوم اخلاص بالصوم، ال نذر صوم فيه غري 
الصـوم الواجب مل يكن منافياً للتتابع، لالجتزاء بصـوم اليوم املذكور يف الكفارة، كام 

هو احلال يف نذر صوم الدهر. فالحظ.
(١) ويف اجلواهـر أنه ظاهر الفتاو ومعاقد اإلمجاعات. لكن يف بلوغها مرتبة 
احلجية إشـكال، بل منع. فالالزم النظر يف نصوص املسـألة. وقد وردت يف احلكمني 

السابقني.
األول: االجتـزاء يف التتابـع بالتتابع يف شـهر ويوم، وعدم لزومـه فيام زاد عىل 
. فإن كان مبنى احلكم املذكور عىل تفسـري التتابع  ذلـك، بل جيوز اإلخـالل به اختياراً
املعتـرب رشعاً بذلـك، كان قارصاً عن النذر، الذي أخذ التتابـع فيه من قبل الناذر، بل 
يتعني فيه الرجوع إىل قصده، فإن قصد التتابع باملعنى املعترب رشعاً ـ بالتنصيص عليه، 
أو النرصافه إليه ارتكازاً ـ تعني االكتفاء فيه بام سـبق، وإن قصد التتابع احلقيقي التام 
ـ نصاً أو انرصافاً ـ كان الالزم البناء عليه. وإن كان مبنى احلكم املذكور عىل االجتزاء 
بالناقـص تعبداً مع كون التتابع املعترب رشعاً هو التتابع التام أمكن عمومه للنذر، تبعاً 

إلطالق دليله لو تم.
إذا عرفت هذا فمن الظاهر أن النصوص املذكورة وإن كانت حمتملة للوجهني 
بـدواً، إال أن االكتفـاء بالناقـص اختيـاراً بعيـد جـداً، خصوصـاً مـع جـواز التفريق 



. بل يلغو معـه اعتبار التتابع التام يف مقام اجلعـل، وذلك صالـح للقرينية عىل  تكليفـاً
محـل النصوص عىل األول. بـل هو الظاهر من قولهA يف صحيـح احللبي املتقدم: 
...»(١). ومن هنا ال جمال للبناء عىل  «والتتابع أن يصوم شـهراً ويصوم من اآلخر شـيئاً

عمومه للنذر. إال أن يكون املنذور هو التتابع الرشعي.
الثـاين: عـدم قـدح اإلفطار عن عـذر يف االمتثال، فال جيب معـه إعادة الصوم 
السـابق عـىل العـذر. وال خيفى أن تعليل االجتـزاء يف النصوص بأن اهللا حبسـه، وأنه 
ليس عىل ما غلب اهللا عليه يشء، ظاهر يف أن ذلك يبتني عىل االجتزاء بالناقص ختفيفاً 
وامتناناً عىل املكلف، ال لتحقق التتابع املعترب رشعاً، وحينئذٍ فمقتىض إطالق مجلة من 

نصوص احلكم املذكور وعموم التعليل املشار إليه فيها العموم للنذر.
وربـام يسـتدل عليـه بحديـث عـيل بـن أمحـد بـن أشـيم: «كتـب احلسـني إىل
الرضـاA: جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أيامـاً معلومة فصام بعضها، ثم اعتل 

فأفطر، يبتدئ يف صومه أم حيتسب بام مىض؟ فكتب إليه: حيتسب بام مىض»(٢).
لكـن يشـكل بظهوره يف نذر أيام معينة، فيكون التـدارك بعد اإلفطار من باب 
قضـاء  املنذور املضيق، ال من باب أداء النذر املوسـع الذي هـو حمل الكالم، فغاية ما 
يـدل عليه احلديث عدم وجوب قضاء ما أيت به قبل اإلفطار، وهو مطابق للقاعدة، إذ 
ال وجـه لقضائه بعد أدائـه، وال يكفي يف ذلك اإلخالل بالتتابع، لعدم التقييد بالتتابع 
يف النذر وإنام وجب لتتابع األيام املنذورة، نظري تتابع صوم شهر رمضان. فهو أجنبي 

عام نحن فيه.
ودعو: أن محل األيام املعلومة عىل ذلك ال يناسـب السؤال عن االستئناف، 
الظاهـر يف املفروغيـة عـن وجوب إكـامل الصوم، بل املناسـب له السـؤال عن إكامل 

الصوم، جلهل السائل بوجوب قضاء الصوم املنذور املعني.
مدفوعة: بإمكان علم السائل بوجوب قضاء الصوم املنذور املعني، وإنام سأل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:٩، ٢.

التتابع يف الصوم املنذور........................................................................... ٤١١
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وإذا نذر صوم شهر متتابعاً جاز التفريق بعد صوم مخسة عرش يوماً منه(١). 
عن اسـتئناف ما صامه الحتامله وجوب التتابـع يف القضاء تبعاً لتتابع األيام املنذورة، 

. وإن مل يكن التتابع منذوراً
وبعبارة أخر: ظهور األيام املعلومة يف األيام املعينة أقو من ظهور السـؤال 
يف أخذ التتابع يف املنذور، ليكون مما نحن فيه. وال أقل من إمجال احلديث وعدم هنوضه 
باالسـتدالل ملـا نحن فيـه، بل العمدة فيـه ما عرفت مـن اإلطالق وعمـوم التعليل، 

وألجله يتعني البناء عىل ذلك حتى لو نصّ الناذر عىل التتابع احلقيقي التام.
نعم لو نصّ عىل عدم االجتزاء بالصوم مع ختلل اإلفطار عن عذر تعني العمل 
عىل ذلك، لرجوعه إىل نذر االستئناف بعد العذر، فينفذ بمقتىض عموم نفوذ النذر، من 
دون أن ينايف أدلة املقام، ألهنا إنام حتكم عىل نذر التتابع، ال عىل النذر املذكور. فالحظ.
(١) كام رصح به غري واحد، ويف اجلواهر أنه املشهور، وظاهر الرسائر اإلمجاع 
عليه. ملوثق موسـى بن بكر عن أيب عبـداهللاA أو عن الفضيل عنهA: «يف رجل 
جعـل عليه صوم شـهر فصام منه مخسـة عـرش يوماً، ثم عرض له أمـر. فقال: إن كان 
صام مخسـة عرش يوماً فله أن يقيض ما بقي، وإن كان أقل من مخسـة عرش يوماً مل جيزه 

.A(١)، ونحوه موثق الفضيل بن يسار عن أيب جعفر« حتى يصوم شهراً تاماً
. ومنرصف  حيـث يتعـني محلهـام بقرينة اجلواب عـىل نذر صوم شـهر متتابعـاً
السؤال فيه ما إذا كان قد نو شهراً متتابعاً، إذ مع عدم نية التتابع ال منشأ لتوهم عدم 
وجـوب اإلكـامل وعدم االجتزاء به، ليحتاج للسـؤال عن ذلك، وذلك هو املناسـب 

للجواب أيضاً، كام لعله ظاهر.
كام أن املنرصف من األمر العارض يف السؤال هو الذي ال يبلغ مرتبة االضطرار 
لإلفطار من مرض أو نحوه، وإال كان األنسب تنبيه السائل لذلك، ألنه أنسب ارتكازاً 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١.



باإلجزاء، فال ينبغي له إمهاله. بل ذلك هو الظاهر من التفصيل يف اجلواب، بضميمة 
عمـوم التعليـل املتقدم، القـايض باالجتزاء بام أيت بـه مطلقاً مع االضطـرار لإلفطار. 
وال أقل من كون ذلك مقتىض العموم املسـتفاد من ترك االسـتفصال. ومن ثم ينهض 

املوثقان حجة للمشهور.
وبذلك يظهر ضعف ما يف الوسيلة من اعتبار جماوزة النصف ولو بيوم، وكأنه 
يبتني عىل فهم ذلك مما ورد يف صوم الشـهرين املتتابعني، بإلغاء خصوصية الشـهرين 
ومحله عىل كل صوم متتابع. لكنه توسع يف مفاد النص من دون قرينة. مع أنه لو تم ال 

يزيد عىل العموم، فليزم اخلروج عنه باملوثقني.
ومثلـه مـا يف الغنيـة من البنـاء مع كـون العذر غـري اضطراري عـىل التفصيل 
املذكـور يف صـورة عدم نـذر التتابع، وأنـه مع نذره يتعني عـدم االجتزاء بـام أتى به، 
ولزوم االسـتئناف مطلقـاً، ومع كون العذر اضطرارياً عىل االجتـزاء بام أتى به مطلقاً 

ولو مع نذر التتابع.
وكأنـه يبتنـي عىل محل املوثق عـىل صورة عدم نذر التتابـع، والرجوع مع نذره 
للقاعـدة القاضية باالسـتئناف مطلقاً، والرجـوع مع كون العـذر اضطرارياً للقاعدة 
. ويظهر ضعفه مما سـبق من انرصاف السـؤال  أيضاً القاضية باالجتزاء بام مىض مطلقاً
وظهـور اجلـواب يف احلديـث إىل صـورة نـذر التتابـع، وال أقـل من إطالقه الشـامل 

للصورتني معاً، وال وجه حلمله عىل خصوص عدم نذر التتابع.
نعـم لـو كان اإلفطار لعذر من مـرض ونحوه مما يصدق معـه حبس اهللا تعاىل 
وغلبتـه تعني االجتزاء بام صام وإن كان قبل النصف، حتكيامً للتعليل املتقدم، مع محل 

احلديث عىل اإلفطار االختياري.
وال جمال للعكس بالبناء عىل عموم احلديث لإلفطار االختياري واالضطراري، 
وختصيص التعليل به بحمله عىل غري صورة نذر الشـهر. ألن مفاد التعليل من سـنخ 

احلكم الثانوي، الذي يكون دليله حاكامً عرفاً عىل دليل احلكم األويل.

التتابع يف الصوم املنذور........................................................................... ٤١٣
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وال يلحق بالشهر غريه يف هذا احلكم(١).
(مسـألة ١٨): إذا وجب عليه صوم متتابع ال جيوز له أن يرشع فيه يف 

زمان يعلم أنه ال يسلم(١) بتخلل عيد أو نحوه.
(١) يعني مما جيب فيه التتابع، كام لو وجب عليه بنذر أو غريه صوم عرشة أيام 

، فصام مخسة أيام، ثم أفطر. لقصور الدليل عنه. متتابعات مثالً
كام ال يلحق بصوم الشـهرين املتتابعني يف اعتبار جتاوز النصف، لقصوره أيضاً 

كام يظهر مما سبق يف تعقيب ماسبق من الوسيلة.
واسـتثنى بعض مشـاخيناP من ذلك صوم العبد يف الظهار الذي هو شـهر 
واحـد، فاكتفـى فيـه بالتتابع بنصف الشـهر ويـوم، ملعتـرب منصور بن حـازم عن أيب
عبداهللاA: «أنه قال يف رجل صام يف ظهار شـعبان، ثم أدركه شـهر رمضان. قال: 
يصوم شـهر رمضان، ويسـتأنف الصوم. فإن هو صام يف الظهار فزاد يف النصف يوماً 

قىض بقيته»(١).
بدعو: أن صدره وإن كان وارداً يف احلر بقرينة عدم االكتفاء يف كفارته بشهر 

...»، يعمّ احلر والعبد. واحد، إال أن قولهA يف ذيله: «فزاد يف النصف يوماً
لكـن مل يتضح الوجـه يف عموم الذيل، بعد أن كان مرجـع الضمري هو الرجل 
املسـؤول عنـه، املفروض أنه حـر، وإنام يتجه ما ذكره لـو كان التعبري هكذا: فإن صام 
املظاهـر فزاد يف النصـف.... غاية األمر أن التعبري بالنصف مشـعر بأن املعيار هو، ال 

خصوص الشهر. لكنه ال يبلغ حدّ الظهور احلجة.
نعـم جيتـزأ يف اجلميع بام وقع من الصوم لـو كان اإلفطار عن مرض ونحوه مما 

يصدق معه حبس اهللا، لعموم التعليل املتقدم، كام تقدم نظريه يف نذر صوم الشهر.
(١) كام رصح به مجاعة، بل لعله املعروف بينهم. لعدم حتقق التتابع املعترب فيه. 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١.



نعم إذا مل يعلم فال بأس إذا كان غافالً فاتفق ذلك(١)،
ويف صحيـح منصور بـن حازم عن أيب عبداهللاA: «أنه قـال يف رجل صام يف ظهار 
شـعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان، ويستأنف الصوم، فإن هو 
صام يف الظهار فزاد يف النصف يوماً قىض بقيته»(١). وقريب منه موثق حممد بن مسلم(٢).

وقد استشـكل فيه يف اجلواهر بأن عدم التتابـع ليس الختيار املكلف اإلفطار، 
، فتشمله روايات العذر. وربام كان يف تكليف  بل ملنع الشارع من صوم الكفارة حينئذٍ
املرأة بذلك بانتظار زمان يأسـها، لغلبة عدم سـالمتها من احليض شـهراً ويوماً عرس 
وحـرج. وأمـا احلديثان فال جمال السـتفادة الكليـة منهام، بل البد مـن االقتصار عىل 
مضموهنام، كام يف النهاية. والسـيام مع معارضتهـام بام ورد يف صوم اهلدي، الذي يأيت 

الكالم فيه.
لكنـه يندفع بأنـه ال دليل عىل عموم عـدم إخالل اإلفطار عن عـذر يف التتابع 
املعتـرب، كـام تقدم يف املسـألة السادسـة عـرشة، وإنام الثابـت عدم اإلخـالل باإلفطار 
للحيـض، وباإلفطـار حلبس اهللا تعاىل وغلبته الذي ينرصف إىل ما إذا أقدم عىل التتابع 
ثم حبسـه اهللا تعاىل وغلبه بمرض غري متوقع أو سـفر مضطر إليه كذلك، دون ما إذا 
أقـدم ابتداء عىل إيقـاع الصوم يف وقت يتعذر فيه التتابع املعتـرب، كام يف املقام، وكام لو 

علم بأنه يمرض أو يضطر للسفر قبل إكامل شهر ويوم.
وأما املرأة فال إشـكال يف عدم تكليفها بانتظار سـن اليأس، إال أنه ليس لعدم 
البنـاء عـىل الكلية املذكورة، بل السـتثناء احليـض منها، للنصـوص املتقدمة، التي ال 
جمال حلملها عىل صورة عدم توقع احليض، لندرهتا. ومنه يظهر أن احلديثني عىل طبق 

القاعدة، وما يأيت يف صوم اهلدي هو املستثنى منها الذي يقترص فيه عىل مفاد دليله.
، فال خيل اإلفطار معه  (١) كأنـه لدعو صدق حبس اهللا تعاىل وغلبتـه حينئذٍ
بالتتابـع املعتـرب. لكنه ال خيلو عن إشـكال، النرصافه إىل ما مل يكـن متوقعاً، دون مثل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١، ٢.
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أمـا إذا كان شـاكاً فالظاهـر البطـالن(١). ويسـتثنى من ذلـك الثالثة بدل 
اهلـدي(٢)، إذا رشع فيهـا يـوم الرتوية وعرفة فـإن له أن يـأيت بالثالث(٣) 

املقام مما كان معلوماً مغفوالً عنه.
نعم إذا كان معتقداً عدم حصول املانع من التتابع فصام، ثم انكشف حصوله، 
فقـد يتوجـه ذلـك، وإن مل خيل عن خفـاء، خصوصاً إذا كان انكشـاف ذلـك يف أثناء 

شعبان قبل دخول شهر رمضان. فالحظ.
(١) لعدم القصد للتتابع من أول األمر. فتأمل.

(٢) حيـث جيب فيها التتابـع إمجاعاً، كام يف اجلواهر. ويف صحيح احلسـني بن 
زيـد عـن أيب عبداهللاA: «قال: السـبعة األيام والثالثة األيـام يف احلج ال تفرق، إنام 

هي بمنزلة الثالثة األيام يف اليمني»(١)، ونحوه غريه.
(٣) إمجاعاً، كام يف املدارك ويف ظاهر املختلف حاكياً له عن ابن إدريس. لرواية 
حييى األزرق عن أيب احلسـنA: «سـألته عن رجل قدم يوم الرتوية متمتعاً، وليس 
لـه هدي، فصام يوم الرتوية ويوم عرفة، قال: يصـوم يوماً آخر بعد أيام الترشيق»(٢)، 
وخـرب عبدالرمحـن بن احلجاج عـن أيب عبـداهللاA: «فيمن صام يـوم الرتوية ويوم 

عرفة، قال: جيزيه أن يصوم يوماً آخر»(٣). 
لكـن يف كتـاب احلج من املـدارك: «ويف الروايتني ضعف يف السـند، وبأزائهام 

أخبار كثرية دالة عىل خالف ذلك».
ويندفـع ـ مضافاً إىل انجبار ضعف السـند بعمل املشـهور ـ بأن الظاهر صحة 
سند الرواية األوىل، كام نبه له بعض مشاخيناP، وأن حييى األزرق فيها هو ابن عبد 
الرمحـن الثقة، ال ابن حسـان املجهول، ألهنـا مروية عن اإلمـام الكاظمA والثاين 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٥٢ من أبواب الذبح حديث:٢، ١.



مـن أصحاب الصادقA ال غري، ومل تعرف له روايـة يف الفقه، بخالف األول فإنه 
مـن أصحاهبامA معاً، وهو من الرواة املشـهورين، رو عنه مجاعة منهم صفوان، 
ولـه كتـاب رواه عنه مجاعة. ومن ثم ينـرصف اإلطالق له وتنحرص هـذه الرواية به. 
ومـا يظهر من الصدوق من روايتها عن ابن حسـان، ألنه الـذي رصح بطريقه إليه يف 
املشـيخة، ال يبعد ابتناؤه عىل التصحيف، أو اخلطأ منه يف املشـيخة، بتوهم أن ما رواه 

مشاخيه يراد به ابن حسان.
نعـم يف صحيـح عبدالرمحـن بـن احلجـاج عن أيب احلسـنA: «سـأله عباد 
البـرصي عن متمتـع مل يكن معه هدي قـال: يصوم ثالثة أيام قبـل الرتوية بيوم ويوم 
الرتويـة ويوم عرفة، قـال: فإن فاته صوم هذه األيام؟ فقال: ال يصوم يوم الرتوية وال 
يوم عرفة ولكن يصوم ثالثة أيام متتابعات بعد أيام الترشيق»(١). ويف صحيح العيص 
بـن القاسـم عن أيب عبداهللاA: «سـألته عن متمتـع يدخل يوم الرتويـة وليس معه 
هدي، قال: فال يصوم ذلك اليوم وال يوم عرفة، ويتسـحر ليلة احلصبة فيصبح صائامً 

وهو يوم النفر ويصوم يومني بعده»(٢).
. ولعل األقرب محلهام عىل  وقـد محلهام بعضهم عىل صيـام أحد اليومني منفرداً

كراهة التعجيل بصوم يومني، أو استحباب التأخري، حمافظة عىل التتابع التام.
كام أن يف صحيح محاد: «سـمعت أبا عبداهللاA يقول: قال عيلA: صيام 
ثالثة أيام يف احلج قبل الرتوية بيوم ويوم الرتوية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر 
ليلة احلصبة...»(٣). ويف خرب الواسـطي عن أيب احلسنA: «سمعته يقول: إذا صام 
املتمتـع يومني ال يتابع الصـوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثالثة أيام يف احلج، فليصم 

بمكة ثالث أيام متتابعات...»(٤).
واألول حممـول عـىل فـوت ذلـك بتعـذر الصـوم يف اليومـني أيضـاً، أو عـىل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٥٢ من أبواب الذبح حديث:٣ ، ٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٥٣ من أبواب الذبح حديث:٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٥٢ من أبواب الذبح حديث:٤.
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بعـد العيـد(١) بال فصـل(٢)، أو بعد أيـام الترشيق ملن كان بمنـى، أما إذا 
رشع يوم عرفة وجب االستئناف(٣).

(مسألة ١٩): إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة مل جيب التتابع(٤) 
إال مع اشرتاط التتابع أو االنرصاف إليه(٥) عىل وجه التقييد(٦).

استحباب التأخري. والثاين ـ مع عدم خلوه عن ضعف السند ـ حممول عىل استحباب 
التـدارك بثالثة أيـام، أو عىل ما إذا كان صومه اليومني يف غري يـوم الرتوية وعرفة، أو 

عىل استحباب التأخري.
وباجلملة: ليس يف هذه النصوص ما هو نص يف خمالفة احلديثني السابقني، فال 

جمال لرفع اليد هبا عنهام مع اعتبار سند أحدمها وعمل املشهور هبام.
(١) كـام لـو مل يذهـب ملنى عصياناً أو لعـذر، الختصاص املنع عـن صوم أيام 

الترشيق بمن كان بمنى.
(٢) كـام عن كشـف اللثام اسـتظهاره. وتنظر فيه يف حمكـي اجلواهر، إلطالق 
النص والفتو. وكذا الكالم فيام بعده. وأما دعو: أن مبنى االجتزاء باليوم املفصول 
هو أن الفصل بالعيد ال خيلّ بالتتابع، ال عىل سـقوط التتابع، كي اليقدح الفصل بغري 

. فهي خالية عن الشاهد بعد ختصيص دليل التتابع يف املقام. العيد أيضاً
(٣) كـام رصح به غري واحـد. اقتصاراً يف اخلروج عن إطـالق وجوب التتابع 

عىل مورد النص.
(٤) ألصالة الرباءة.

(٥) وعليه حيمل موثقا موسـى بن بكر والفضيل بن يسـار املتقدمان يف املسألة 
السابعة عرشة، كام أوضحناه هناك.

(٦) أما إذا كان االنرصاف بدوياً من دون أن يرجع للتقييد فال أثر له.



(مسـألة ٢٠): إذا فاتـه الصوم املنذور املرشوط فيـه التتابع فاألحوط 
التتابع يف قضائه(١).

(١) أمـا أصـل وجوب قضاء الصوم املنذور فقد يسـتدل عليه بعموم وجوب 
قضاء ما فات. لكن العموم املذكور غري ثابت، كام أرشنا إليه يف املسألة األوىل من هذا 
الفصل. مع أن املنرصف أو املتيقن منه ما وجب بعنوانه األويل، من صالة أو صوم أو 
نحومها، ليمكن حفظ عنوانه بالقضاء، دون ما وجب بعنوان كونه وفاء بالنذر، حيث 

اليمكن حفظ العنوان املذكور بالقضاء، بل ينحرص موضوعه باألداء. فتأمل.
فالعمـدة النصـوص. ففي صحيح عـيل بن مهزيـار: «أنه كتب إليه يسـأله: يا 
سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم عىل أهله ما عليه من الكفارة؟ 

فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم، وحترير رقبة مؤمنة»(١)، وقريب منه غريه.
نعم يف صحيحه اآلخر: «كتب بندار موىل إدريس: يا سـيدي نذرت أن أصوم 
كل يوم سبت، فإن أنا مل أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه وقرأته: ال ترتكه إال 
من علة، وليس عليك صومه يف سفر وال مرض، إال أن تكون نويت ذلك. وإن كنت 
أفطرت فيه من غري علة فتصدق بعدد كل يوم عىل سـبعة مسـاكني. نسأل اهللا التوفيق 

ملا حيب ويرىض»(٢).
فإن عدم التعرض فيه للقضاء قد يظهر يف عدمه. لكن السـؤال فيه ملا كان عن 
الكفـارة فعـدم التعرض فيه للقضاء ال يدل عىل عدمـه، وجمرد التعرض يف النصوص 
األول للقضاء تفضالً مع أن السـؤال فيها عن الكفارة أيضاً ال يسـتلزم ذلك فيه. ولو 
 ،سلم ظهوره يف نفي القضاء فال إشكال يف أن ظهور النصوص األول يف وجوبه أقو

فتقدم عليه.
وأمـا لـزوم موافقة القضاء لـألداء يف التتابع فهو الذي قربـه يف الدروس قال: 

«ولو كان قد رشط فيه التتابع ففي وجوبه يف قضائه وجهان، أقرهبام الوجوب».
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١، ٤.

٤١٩ ........................................................................... احكام التتابع يف الصوم
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(مسـالة ٢١): الصوم من املسـتحبات املؤكدة، وقد ورد أنه جنة من 
النار(١)، وزكاة األبـدان(٢)، وبه يدخل العبد اجلنة(٣)، وأن نوم الصائم 
وقـد استشـكل فيه غـري واحد بأن قضـاء الصـوم املنذور ملـا كان عىل خالف 
القاعـدة لزم االقتصار فيه عـىل مفاد دليله، وهو النصـوص املتقدمة، وهي ال تقتيض 
إال وجوب تدارك أصل الصوم بالقضاء دون اخلصوصيات الزائدة عىل ذلك، كام هو 

مقتىض إطالق قوهلمA: «يصوم يوماً بدل يوم».
اللهـم إال أن يدعى فهـم عدم اخلصوصية ألصل الصوم، ألن مناسـبة احلكم 
واملوضـوع تقيض بابتنـاء احلكم عىل تدارك املنـذور بالقضاء، املناسـب لتدارك مجيع 

اخلصوصيات املنذورة.
لكنـه ال خيلـو عن إشـكال. وال يظن منهم البنـاء عىل ذلك يف غـري التتابع من 

القيود، كام إذا نذر أن يصوم كل يوم بارد أو ممطر من رجب.
كام ال ينبغي اإلشكال يف عدم وجوب التتابع لو مل يكن مأخوذاً قيداً يف املنذور، 

بل كان من لوازمه اخلارجية، كام لو نذر صوم العرش األواخر من رجب. فالحظ.
(١) ففـي صحيـح زرارة عن أيب جعفـرA: «قال:... قال رسـول اهللا7: 

الصوم جنة من النار»(١)، ونحوه غريه.
(٢) ففـي موثـق السـكوين عـن أيب عبـداهللا عن آبائـهA أن النبـي7 قال 
ألصحابـه: «أال أخربكـم بـيشء إن أنتـم فعلتموه تباعد الشـيطان عنكم، كـام يتباعد 
املرشق من املغرب؟ قالوا: بىل، قال: الصوم يسود وجهه... ولكل يشء زكاة، وزكاة 

األبدان الصيام»(٢)، ونحوه يف ذلك موثق مسعدةبن صدقة(٣) وغريه.
(٣) ففي معترب طلحة بن زيد عن جعفر بن حممد عن آبائه عن عيلG قال: «قال 
رسـول اهللا7: من صام يوماً تطوعاً أدخله اهللا عزوجل اجلنة»(٤)، وقريب منه غريه.

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب الصوم املندوب حديث:١، ٢، ٤١، ١٨.



عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب(١)، وخلوف 
فمـه عنـد اهللا تعاىل أطيـب من رائحة املسـك(٢)، وتدعو لـه املالئكة حتى 
يفطر(٣)، وله فرحتان: فرحة عند اإلفطار، وفرحة حني يلقى اهللا تعاىل(٤).

(١) ففي حديث أمحد عن أيب عبداهللاA: «قال: نوم الصائم عبادة، وصمته 
تسـبيح، وعملـه متقبل، ودعاؤه مسـتجاب»(١)، ويف حديث السـكوين عنهA عن 
آبائهG: «قال: قال رسـول اهللا7: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح»(٢)، ونحومها 

غريمها.
(٢) ففي صحيح ابن أيب عمري عن بعض أصحابنا عن أيب عبداهللاA: «قال: 
أوحى اهللا عزوجل إىل موسىA: ما يمنعك من مناجايت؟ فقال: يا رب أجلك عن 
املناجـاة خللوف فم الصائـم، فأوحى اهللا عزوجل إليه: يا موسـى خللوف فم الصائم 

أطيب عندي من ريح املسك»(٣)، ونحوه يف ذلك غريه.
لوفاً أي: تغريت رائحته... قال أبو  لَفَ فم الصائم خُ ويف لسـان العرب: «وخَ

لوف تغري طعم الفم، لتأخر الطعام». عبيدة: اخلُ
(٣) ففـي املرسـل عـن أيب محزة الثاميل: «سـمعت أبـا عبـداهللاA يقول: إن 
الصائـم منكـم لريتع يف ريـاض اجلنة، وتدعو لـه املالئكة حتى يفطـر»(٤)، ويف موثق 
مسـعدة بـن صدقة عنهA عن آبائهA: «أن النبي7 قـال: إن اهللا عزوجل وكل 
مالئكته بالدعاء للصائمني، وقال: أخربين جربئيل عن ربه أنه قال: ما أمرت مالئكتي 
بالدعاء ألحد من خلقي إال استجبت هلم فيه»(٥)، ويف حديث ابن فضال أنه ال حييص 

عددهم إال اهللا تعاىل(٦).
(٤) ففـي معتـرب أيب الصباح الكناين عـن أيب عبداهللاA: «أنـه قال:للصائم 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢٤، ٢٣، ٥، ٣٨ .
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب الصوم املندوب حديث:٣،  ٣٦.

٤٢١ ................................................................................. استحباب الصوم
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وأفراده كثرية واملؤكد منه صوم ثالثة أيام من كل شهر(١). واألفضل يف كيفيتها 
أول مخيس من الشهر، وآخر مخيس منه، وأول أربعاء من العرش األواسط(٢).
فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه»(١)، ونحوه مرفوع احلسـني بن سعيد 

عن أيب عبداهللاA، وحديثا ابن عباس وزيد بن عيل عن النبي7(٢).
(١) كـام يظهر مـن النصوص الكثرية(٣). ويف موثق مسـعدة بن صدقة عن أيب 
عبـداهللاA: «أن النبي7 قال: دخلـت اجلنة فوجدت أكثر أهلها البله، يعني بالبله 
املتغافـل عن الـرش العاقل يف اخلري والذين يصومون ثالثة أيام من كل شـهر»(٤)، ويف 

حديث األربعامئة: «صوموا ثالثة أيام يف كل شهر وهي تعدل صوم الدهر»(٥).
(٢) كام تضمنه أكثر نصوص صوم ثالثة أيام من كل شهر، ويف غري واحد من 
النصـوص أنه الصوم الذي قبض عليه رسـول اهللا7، منها صحيح حممد بن مسـلم 
عـن أيب عبـداهللاA: «قال: كان رسـول اهللا7أول مـا بعث يصوم حتـى يقال: ما 
يفطر. ويفطر حتى يقال: ما يصوم. ثم ترك ذلك، وصام يوماً وأفطر يوماً، وهو صوم 
. ثم ترك ذلك وفرقها يف كل عرشة يوماً  داود. ثم ترك ذلك، وصام الثالثة األيام الغرّ
مخيسـني بينهام أربعاء، فقبـضA وهو يعمل ذلك»(٦)، وتـرك يف بعض طرقه: «ثم 

.« ترك ذلك وصام الثالثة األيام الغرّ
، ألن  وكال الطريقـني وإن كان معتـرباً إال أن األول أقـو وأقـرب مضمونـاً
احتـامل الزيـادة أبعد. ويف ذيل موثـق زرارة عنهA أنه مجيع ما جرت به السـنة من 
الصوم. والبد من محله عىل أنه األفضل، كام تضمنه صدره عىل بعض طرقه(٧). فراجع.
A كان ينعت  نعم يف معترب احلسـني بن علوان عن جعفر عن أبيه: «أن علياً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب الصوم املندوب حديث:٦، ٢٦ ، ٢٧ ، ٤٠ .
(٣) راجع وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٧ ، ٨ ، ٩ ،١٠ ،١١ ،١٢ ،١٣ من أبواب الصوم املندوب. مسـتدرك 

الوسائل ج:٧ باب:٦ ، ٧ ، ٨ ،٩ من أبواب الصوم املندوب.
(٤)، (٥) ، (٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢٥، ١٥، ١٦، ٦.



ويوم الغدير(١) فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مربورات متقبالت(٢)، 
صيـام رسـول اهللا7 قال: صام رسـول اهللا7 الدهر كله ما شـاء اهللا، ثم ترك ذلك 
وصـام صيـام داودA يومـاً هللا ويومـاً له ما شـاء اهللا، ثـم ترك ذلك فصـام االثنني 
واخلميـس ما شـاء اهللا ثم ترك ذلـك، وصام البيض ثالثة أيام من كل شـهر، فلم يزل 
 Aعن عيل Gذلـك صيامه حتى قبضه اهللا إليه»(١)، ويف معتـرب اجلعفريات عنهم
قـال: «قـال رسـول اهللا7: دخلـت اجلنـة فرأيت أكثـر أهلهـا الذين يصومـون أيام 
البيـض»(٢)، وعـن أيب ذر قال: «قال رسـول اهللا7: من كان منكم صائامً من الشـهر 

فليصم الثالث البيض»(٣).
لكـن ال جمـال للخروج هبا عـن النصوص األول مـع ما هي عليه مـن الكثرة 
والشـهرة، والسـيام مع ما سـبق يف صحيح حممد بن مسـلم من عدول النبي7 من 

صيام األيام البيض إىل صيام هذه األيام، واستمراره عليه حتى قبض.
(١) كام يف نصوص كثرية رواها اخلاصة(٤)، والعامة(٥).

(٢) ففـي خرب العبدي: «سـمعت أبـا عبداهللا الصادقA يقـول: صيام يوم 
غديـر خـم يعدل صيام عمـر الدنيا لو عاش إنسـان ثم صـام ما عمـرت الدنيا لكان 
لـه ثـواب ذلك، وصيامه يعـدل عند اهللا عزوجـل يف كل عام مائة حجـة ومائة عمرة 
مربورات متقبالت. وهو عيداهللا األكرب»(٦)، ويف مرسـل الفتال أن اهللا يكتب به صيام 
الدهـر(٧)، ويف معترب احلسـن بن راشـد عنـهA: «قلت: فام ملن صامـه؟ قال: صيام 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢.
(٢) ، (٣) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٩ من أبواب الصوم املندوب حديث:١، ٥.

(٤) راجع وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:١٤ من أبواب الصوم املندوب. مستدرك الوسائل ج:٧ باب:١١ من 
أبواب الصوم املندوب.

(٥) تاريخ بغداد ٨: ٢٨٩ يف ترمجة حبشون بن موسى بن أيوب.
(٦)، (٧) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٤ من أبواب الصوم املندوب حديث:٤، ١٤.

٤٢٣ .................................................................................. صوم يوم الغدير
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ويوم مولد النبي7(١)، ويوم بعثه(٢)، 
»(١)، ونحوه خرب أيب هريـرة(٢)، ويف خرب عامر بن حريـز عنهA: «وأن  سـتني شـهراً
 :Aصومه يعدل سـتني شـهراً من أشـهر احلرم»(٣). ويف خرب احلسـن بن راشد عنه
»(٤)، ويف خـرب املفضل عنهA: «ومـن صامه كان  «والعمـل فيـه يعدل ثامنني شـهراً

أفضل من عمل ستني سنة»(٥)، ويف خربه اآلخر عنهA أنه كفارة ستني سنة(٦).
ويف خـرب الطويس عن الرضاA يف حديـث خطبة أمري املؤمننيA يف هذا 
اليـوم: «وصوم هـذا اليوم مما ندب اهللا تعاىل إليه، وجعل اجلـزاء العظيم كفاء له عنه، 
حتى لو تعبد له عبد من العبيد يف الشبيبة من ابتداء الدنيا إىل تقضيها صائامً هنارها قائامً 

ليلها إذا أخلص املخلص يف صومه لقرصت إليه أيام الدنيا عن كفائه»(٧).
(١) كـام يف مجلـة من النصوص ويف مرسـل املصباح ومرسـل املفيد يف مسـار 
الشـيعة أن مـن صامه كتب له صيام سـنة(٨)، ويف مرسـل املفيد يف املقنعـة والفتال يف 

روضة الواعظني: «فمن صامه كتب له صيام ستني سنة»(٩). 
وقد تضمنت هذه النصوص وغريها أنه يوم السابع عرش من ربيع األول.

 :A(٢) كام يف مجلة من النصوص، ويف معترب احلسن بن راشد عن أيب عبداهللا
«قـال: وال تدع صيام يوم سـبعة وعرشين من رجب، فإنه هـو اليوم الذي أنزلت فيه 
النبوة عىل حممد7، وثوابه مثل سـتني شهراً لكم»(١٠)، ونحوه غريه. ويف خربعبداهللا
ابن طلحة: «من صام يوم سبعة وعرشين من رجب كتب اهللا له صيام سبعني سنة»(١١)، 

ونحوه غريه.
(١)  وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٤ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢.

(٢) تاريخ بغداد ٨: ٢٨٩ يف ترمجة حبشون بن موسى بن أيوب.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٤ من أبواب الصوم املندوب حديث:١٠، ٦.

(٥) ، (٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٤ من أبواب الصوم املندوب حديث:٧، ٨، ٥، ١١.
(٨) ، (٩) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٩ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢، ٥، ٦ ،٧.

(١٠) ، (١١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب الصوم املندوب حديث:١، ٣.



ويـوم دحو األرض(١) وهو اخلامـس والعرشين من ذي القعدة(٢)، ويوم 
عرفة(٣) ملن اليضعفه عن الدعاء،

وقد تضمنت هذه النصوص أنه اليوم السابع والعرشون من شهر رجب.
نعم يف خرب احلسن بن بكار الصيقل عن أيب احلسن الرضاA: «قال: بعث اهللا 
 ،(١)« 7 لثالث ليال مضني من رجب، وصوم ذلك اليوم كصوم سـبعني عاماً حممـداً

ومقتضاه أنه اليوم الثالث من رجب. 
لكـن عـن الصـدوق: «قال سـعد: كان مشـاخينا يقولـون: إن ذلـك غلط من 

الكاتب وإنه لثالث بقني من رجب».
(١) كام يف مجلة من النصوص، ويف صحيح احلسـن الوشـا: «كنت مع أيب وأنا 
غـالم، فتعشـينا عند الرضـاA ليلة مخس وعرشين مـن ذي القعدة، فقـال له: ليلة 
مخـس وعرشين مـن ذي القعدة ولد فيهـا إبراهيمA، وولد فيها عيسـى بن مريم، 
وفيهـا دحيـت األرض من حتت الكعبـة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام سـتني 
»(٢)، ونحوه غريه، ويف حديث ابن مسـعود أنه كصوم سـبعني سنة(٣)، ويف خرب  شـهراً
عبدالرمحن السـلمي: «فمن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبادة مائة سنة صام 
هنارها وقام ليلها»(٤)، ويف مرسـل اإلقبال: «فمن صام ذلك اليوم استغفر له كل يشء 

بني السامء واألرض»(٥).
(٢) كام تضمنته النصوص ومنها ما تقدم.

(٣) ففي صحيح سـليامن اجلعفري: «سـمعت أبا احلسنA يقول: كان أيب 
يصوم يوم عرفة يف اليوم احلار يف املوقف، ويأمر بظل مرتفع فيرضب له فيغتسل مما يبلغ 
منه [من] احلر»(٦)، ويف مرسل دعائم اإلسالم عن أمري املؤمننيA أنه قال: «من صام 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٥ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢.
(٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥)  وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٦ من أبواب الصوم املندوب حديث:١، ٨، ٧، ٩.

(٦) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب الصوم املندوب حديث:٣.

٤٢٥ ................................................................................... صوم يوم عرفة
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مـع عدم الشـك يف اهلالل(١)، ويـوم املباهلـة(٢) وهو الرابـع والعرشون 
مـن ذي احلجة، ومتام رجب ومتام شـعبان، وبعـض كل منهام عىل اختالف 

األبعاض يف مراتب الفضل(٣)،
.(٢)

يـوم عرفة حمتسـباً فكأنام صام الدهر»(١)، ونحوه عن اإلمـام أيب جعفر الباقرAـ
ويف موثـق عبدالرمحـن بن أيب عبداهللا عن أيب احلسـنA: «قـال: صوم يوم 
عرفة يعدل السـنة،وقال:مل يصمه احلسن، وصامه احلسـنيH»(٣)، ويف موثق حممد 
بن مسلم: «سمعت أبا جعفرA يقول: إن رسول اهللا7 مل يصم يوم عرفة منذ نزل 

 .(٥)
صيام شهر رمضان»(٤)، ونحوه موثق حممد بن قيس عنهAـ

ويظهـر منهـا ومن غريها ممـا تضمن عدم صوم بعض األئمـةA له أن عدم 
صومهمA له لدفع توهم وجوبه، أو لدفع توهم شدة استحبابه بنحو قد يؤدي إىل 

االلتزام به وإن أضعف عن الدعاء. فالحظ.
(١) ففي موثق سـدير عن أيب جعفرA: «سألته عن صوم يوم عرفة فقلت: 
جعلت فداك إهنم يزعمون أنه يعدل صوم سنة، فقال: كان أيب ال يصومه، قلت: ومل ذاك 
جعلت فداك؟ قال: إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة، وأختوف أن يضعفني عن الدعاء 
وأكـره أن أصومـه وأختوف أن يكون يوم عرفـة يوم أضحى، وليس بيـوم صوم»(٦).

(٢) مل أعثر عاجالً عىل رواية به.
(٣) فـإن النصـوص يف صوم الشـهرين وأبعضامهـا مسـتفيضة فراجع الباب 
السادس والعرشين والثامن والعرشين والتاسع والعرشين من أبواب الصوم املندوب 
من الوسـائل، والباب الواحد والعرشين والثالث والعرشيـن والرابع والعرشين من 

أبواب الصوم املندوب من مستدرك الوسائل.
(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:١٩ من أبواب الصوم املندوب حديث:١.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:١٩ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢.

(٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب الصوم املندوب حديث:٥، ٢، ٧، ٦.



 ويـوم النـوروز(١)، وأول يوم من حمرم(٢) وثالثه(٣) وسـابعه(٤)، وكل 
. مخيس وكل مجعة(٥) إذا مل يصادفا عيداً

(١) كـام يف حديـث املعىل بن خنيس عن اإلمام الصـادقA: «قال: إذا كان 
يـوم النريوز فاغتسـل، والبـس أنظف ثيابـك، وتطيب بأطيب طيبـك، وتكون ذلك 
»(١). نعم حتديد اليوم املذكور ال خيلو عن إشكال، الحتامل تغيريه عام كان  اليوم صائامً

عليه يف عرص صدور احلديث.
(٢) ففـي صحيح الريان بن شـبيب: «دخلت عىل الرضاA يف أول يوم من 
املحرم... فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكرياA ربه، فقال: ربّ هب 
يل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب اهللا له... فمن صام هذا اليوم ثم 

دعا اهللا عزوجل استجاب له كام استجاب لزكرياAـ»(٢). وقريب منه غريه.
(٣) ففي مرسـل اإلقبال عن النبـي7: «أن من صام اليوم الثالث من املحرم 

استجيب دعوته»(٣).
(٤) مل أعثر عاجالً عىل رواية به. نعم يف بعضها استحباب صوم املحرم وصوم 

يوم منه وصوم تاسعه(٤).
(٥) ففـي حديـث الزهري عن اإلمـام زيـن العابدينAعدّ صـوم اجلمعة 
واخلميس واالثنني واأليام البيض وسـتة أيام من شـوال بعد شهر رمضان من الصوم 
الذي صاحبه باخليار إن شـاء صام وإن شـاء أفطر(٥). وهو ال يقتيض أمهية الصوم يف 

األيام املذكورة.
 : Aنعـم يف بعـض النصوص األمـر بصوم اجلمعـة(٦)، منها ما عـن الرضا

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٤ من أبواب الصوم املندوب حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢، ٩.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٥ من أبواب الصوم املندوب.
(٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب الصوم املندوب حديث:١.

(٦) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب الصوم املندوب.

صوم اخلميس واجلمعة............................................................................ ٤٢٧
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(مسألة ٢٢): يكره الصوم يف موارد:
منهـا: الصوم يوم عرفة ملن خاف أن يضعفه عن الدعاء(١) والصوم 
(٢)، وصـوم الضيف نافلة  مـع الشـك يف اهلالل بحيـث حيتمل كونه عيـداً
«قال: قال رسـول اهللا7: من صـام يوم اجلمعة صرباً واحتسـاباً أعطي ثواب صيام 

عرشة أيام غرّ زهر ال تشاكل أيام الدنيا»(١).
لكـن يف خـرب دارم بـن قبيصـة عـن الرضاA عـن آبائهG: «قال رسـول 
اهللا7: ال تفـردوا اجلمعة بصـوم»(٢)، ونحوه غريه. ولعله لذا قال يف حمكي املصباح: 

«روي الرتغيب يف صومه. إال أن األفضل أن ال ينفرد بصومه إال بصوم يوم قبله».
وإن كان مقتـىض ما تقدم التخيري بني تقديم اليوم الثاين عليه وتأخريه عنه، كام 
يف رواية أيب هريرة عن النبي7 أنه قال: «ال تصوموا يوم اجلمعة إال أن تصوموا قبله 

أو بعده»(٣).
(١) كام تقدم يف موثق سدير. ونحوه صحيح حممد بن مسلم(٤)، وغريه.

(٢) كام تقدم يف موثق سدير(٥). لكنه خمتص بعيد األضحى. وال جمال للتعدي 
منـه لفهم عـدم اخلصوصية أو عمـوم التعليل لعيـد الفطر، إذ ال إشـكال يف وجوب 
صوم الثالثني من شهر رمضان لو احتمل كونه عيداً، عمالً باألصل، وعدم رجحان 

التهرب منه بمثل السفر.
وأما لو احتمل خطأ البينة يف شـهري شـوال وذي احلجة، بحيث حيتمل تأخر 
العيـد عام أثبتته، فاحلديث ال ينهض بالكراهة معه، الختصاصه بالصورة األوىل التي 

ينحرص فيها وجه تعيني العيد باألصل، والتعدي لغريها حيتاج إىل دليل. فالحظ.

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من أبواب الصوم املندوب حديث:٢، ٣، ٦.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب الصوم املندوب حديث:٤، ٦.



بدون إذن مضيفه(١)، 
(١) كـام هـو املشـهور. لغري واحد مـن النصوص، كصحيـح الفضيل عن أيب 
عبداهللا [جعفر]A: «قال: قال رسـول اهللا7: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف عىل 
مـن هبا مـن أهل دينه حتى يرحل عنهم، وال ينبغي للضيف أن يصوم إال بإذهنم، لئال 
يعملـوا له اليشء فيفسـد عليهـم، وال ينبغي هلـم أن يصوموا إال بـإذن الضيف، لئال 
حيشـمهم فيشـتهي الطعام فيرتكه هلم [ملكاهنم]»(١). وموثق هشـام بن احلكم عن أيب 
عبداهللاA: «قال: قال رسـول اهللا7: من فقه الضيف أن ال يصوم تطوعاً إال بإذن 
صاحبـه، ومن طاعة املـرأة لزوجها أن ال تصوم تطوعـاً إال بإذنه وأمره، ومن صالح 
العبـد وطاعتـه ونصيحته [نصحه] ملـواله أن ال يصوم تطوعاً إال بـإذن مواله وأمره، 
] إال بإذن  ومـن برّ الولد بأبويه أن ال يصـوم تطوعاً [وال حيج تطوعاً وال يصيل تطوعاً
، وكانـت املرأة عاصية، وكان العبد فاسـقاً  أبويـه وأمرمهـا، وإال كان الضيف جاهالً

»(٢)، وغريمها. اً عاصياً، وكان الولد عاقّ
لكـن يف الرسائـر واملعترب والنافع وعن اإلرشـاد والتلخيـص والتبرصة أنه ال 
يصح صومه، بل يف املعترب أنه مما أتفق عليه علامئنا وأكثر علامء اإلسـالم، ويف الرسائر 
. وقد حيمل عليه إطالق ما عن الشـيخني ومجاعة النهي  أنـه يكون مـأزوراً ال مأجوراً

عن صوم الضيف بدون إذن مضيفه. وكأنه لألخذ بظاهر النهي يف النصوص.
ويشـكل بأن املعترب من نصوص املسـألة هو احلديثان املتقدمان، واألول منهام 
قـد تضمـن أن املسـافر ضيف عىل مجيع من بالبلـد من أهل دينه، وأنـه ال ينبغي له أن 
يصـوم إال بإذهنم، وال هلم أن يصومـوا إال بإذنه، والكراهة ـ فضالً عن رشطية اإلذن 
يف الصحـة ـ هبذه السـعة مما ال يظن من أحد البناء عليـه. فالبد من محله عىل نحو من 
االسـتحباب، بلحـاظ كامل االخوة يف الديـن، واملرتبة العالية منهـا. ومحل قوله7: 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:٢،٣.

٤٢٩ ........................................................... يكره صوم الضيف من دون إذن مضيفه
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والولد من غري إذن والده(١).

. «وال ينبغي» عىل ذلك ليس غريباً
عـىل أن مقتىض التعليل فيه ارتفـاع املحذور بإعالمهم أو نحوه مما ال يلزم معه 
فساد الطعام عليهم، ولو للعلم بعدم تقديمهم الطعام له، أو لكون الطعام الذي يقدم 
له ال يفسـد بالتأخري، أو لكونه يقدم يف أوقات تناسـب الصيـام، وال يتوقف ارتفاعه 

. عىل استئذاهنم، فضالً عن أن يكون رشطاً يف صحة الصوم تعبداً
» هـو الكراهة،  وأمـا الثـاين فظاهر قولـهA فيـه: «وإال كان الضيف جاهالً
النـرصاف اجلهل فيه إىل ما يناسـب عدم احلكمة يف الترصف، وعـدم وقوعه بالوجه 

املناسب ألصول الضيافة وآداهبا املرعية عند العرف.
ودعو: أن املراد به اجلهل بحكم الصوم، وأنه ال يصح منه، بل يبطل. ممنوعة، 
لتوقـف ذلـك عىل عدم العلـم باحلكم املذكور ولـو من الصحيـح، وظاهر الصحيح 
. ومن ثم كان الظاهر محل اجلهالة عىل ما يقابل احلكمة والتعقل،  ثبـوت اجلهل مطلقاً

ال عىل ما يقابل العلم، فيناسب ما ذكرنا.
وبذلـك يظهـر محل إطـالق هني الضيـف عن الصـوم بـدون إذن املضيف يف 
بقيـة النصوصـ  مع غض النظر عن ضعف سـندهاـ  عـىل الكراهة لصلوح احلديثني 

املتقدمني لتفسريها، والقرينية عىل ذلك فيها.
هـذا ويف الرشايع خـص البطالن بام إذا هناه املضيف عـن الصوم، وكأنه لعدم 
إمـكان االلتـزام بإطالق النهي يف النصـوص املذكورة، أو الختصـاص اجلهل الذي 
تضمنه املوثق بذلك. لكن الثاين ممنوع، واألول ال يعني احلمل املذكور، بل األقرب ـ 

كام تقدم ـ الكراهة، أو استحباب الرتك.
(١) كـام يف الرشايـع وعن املنتهى والتذكرة. ولعله إليـه يرجع ما يف املعترب من 

استحباب االستئذان مراعاة لألدب.
خالفـاً للنافـعـ  وإن كان ظاهـر املعترب أن مراده فيه االسـتحبابـ  والدروس 



(مسألة ٢٣): حيرم صوم العيدين(١)، 
وعـن اإلرشـاد والتلخيص والتبـرصة ورشح اإلرشـاد للفخر. للحكـم بالعقوق يف 

موثق هشام املتقدم، ملا هو املعلوم من حرمة عقوق األب.
لكنـه ال يقتيض الفسـاد إال مع االلتفات للحرمة بنحـو يمنع من التقرب. عىل 
أن العقوق معنى عريف ال يتحقق بمجرد عدم اإلذن، فكام يمكن محل تطبيقه يف املقام 
عـىل التعبد بلحاظ حرمته يمكن محله عىل املبالغة ملنافاته لألدب. ولعل الثاين أقرب، 
والسـيام مع مـا يف صدره من جعل االسـتئذان من برّ الولد بوالده، الذي ال إشـكال 
يف اسـتحبابه، حيـث يظهر منه أن تطبيق العقوق بلحاظ عـدم الربّ بالوالد، ال بلحاظ 

استحقاقه اإلذن، ليستلزم احلرمة.
ولعله لذا قال الصدوق يف العلل بعد ذكر املوثق: «جاء هذا اخلرب هكذا، ولكن 
ليس للوالدين عىل الولد طاعة يف ترك احلج تطوعاً كان أو فريضة، وال يف ترك الصالة 

وال يف ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة وال يف يشء من ترك الطاعات». 
هـذا وحيث كان الدليـل هو املوثق، فهو ال خيتص بـإذن األب، بل قد تضمن 

اعتبار إذن األبوين معاً، فالكالم فيهام عىل هنج واحد.
(١) عليـه اتفاق فقهاء اإلسـالم، كام يف املعترب، وبإمجـاع علامئه، كام يف التذكرة 
واجلواهـر. والنصـوص به مسـتفيضة. وقد تقدم يف موثق سـدير يف صـوم يوم عرفة

قولهA: «وأختوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم»(١)، ويف معترب 
قتيبة األعشى: «قال أبو عبداهللاA: هنى رسول اهللا7 عن صوم ستة أيام: العيدين 

وأيام الترشيق واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان»(٢).
هذا وقد اسـتثنى يف املقنع واملبسـوط والنهاية والوسيلة من وجب عليه صوم 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢٣ من أبواب الصوم املندوب حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:٧.
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شـهرين متتابعني يف أشـهر احلرم، فإنه يصومها وإن دخل فيهـا العيد وأيام الترشيق. 
وعن احلدائق اختيار ذلك.

ويشـهد له صحيـح زرارة املروي يف الفقيه: «سـألت أبا جعفرA عن رجل 
قتل رجالً خطأ يف أشـهر احلرم. قال: عليه الدية، وصوم شـهرين متتابعني من أشـهر 
احلـرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام الترشيق. فقال: فإنه حق لزمه»(١)، ورواه 
يف التهذيـب بسـنده الصحيح عنه عن أيب عبداهللاA كـام يف الطبعة احلديثة(٢)، لكن 
(٣)، وقريب منه يف الكايف بطريق فيه سـهل 

رواه يف الوسـائل عنـه عن أيب جعفـرAـ
ابـن زيـاد(٤)، وصحيحه اآلخر: «قلت أليب عبـداهللاA يف رجل قتل يف احلرم، قال: 
عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعني من أشهر احلرم. قلت: هذا يدخل فيه العيد 
وأيـام الترشيق. فقال: يصومه، فإنه حق لزمـه»(٥)، ورواه عن زرارة عن أيب جعفر يف 

الكايف بسند ال خيلو عن اضطراب(٦).
لكـن يف املعتـرب: «والرواية املذكورة نـادرة، خمالفة لعمـوم األحاديث املجمع 
عليهـا، وخمصصة هلـا، وال يقو اخلرب الشـاذ عىل ختصيص العمـوم املعلوم. عىل أنه 
ليـس فيه [ترصيـح بيوم.ظ] رصيح ليـوم العيد. واألمـر املطلق بالصوم يف األشـهر 
احلـرم ليـس برصيـح يف صوم عيدهـا». وقريب منـه يف املختلـف. ويف التذكرة وعن 

املنتهى أنه خمالف لإلمجاع.

(١) الفقيه ج:٤ ص:٨١ باب القود ومبلغ الدية حديث:١٩. 
(٢) التهذيب ج:١٠ ص:٢١٥-٢١٦ باب: القاتل يف الشهر احلرام واحلرم حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣ من أبواب ديات النفس حديث:٤.
(٤) الـكايف ج:٤ ص:١٣٩-١٤٠ بـاب: مـن وجب عليه صوم شـهرين متتابعني فعرض لـه أمر يمنعه من 

إمتامه حديث:٨.
(٥) التهذيـب ج:١٠ ص:٢١٦ بـاب: القاتـل يف الشـهر احلرام واحلرم حديث:٤. وسـائل الشـيعة ج:١٩ 

.Aباب:٣ من أبواب دية النفس حديث:٣، لكن رواه عن أيب جعفر
(٦) الـكايف ج:٤ ص:١٤٠ بـاب: مـن وجب عليه صوم شـهرين متتابعـني فعرض له أمر يمنعـه من إمتامه 

حديث:٩.



وفيـه: أن ندرة الرواية إنام متنع من العمل هبـا مع وجود املعارض الذي يتعذر 
مجعـه معهـا عرفـاً، ال من التخصيص هبا ونحـوه مما يقتضيه اجلمع العـريف. ولذا كان 

بناؤهم عىل ختصيص األدلة القطعية بخرب الواحد. والسيام مع عمل من عرفت هبا.
ومنه يظهر وهن دعو خمالفتها لإلمجاع، إذ ال جمال لدعو اإلمجاع مع خالف 
مـن عرفت وعملهم بالرواية. واإلمجاع عىل حرمـة صوم العيد يف اجلملة ال يمنع من 

البناء عىل جوازه يف بعض املوارد. ومن ثم يتعني العمل بالصحيحني.
هذا والذي يظهر منهام ـ سـؤاالً وجواباً ـ املفروغية عن استلزام صوم شهرين 
من أشـهر احلرم لصـوم العيد وأيام الترشيق، وهو إنام يتم مـع كون التتابع الالزم هو 
التتابع التام، أما لو اكتفي بصوم شهر ويوم فال يلزم ذلك كام لو صام ذا القعدة وبعض 

ذي احلجة.
لكن يظهر من املحقق واجلواهر عدم فهم ذلك منها، ومحلها عىل ما إذا أراد أن 
يصوم من األشـهر احلرم بالنحو املسـتلزم لذلك، فيجوز الرشوع يف الصوم يف نصف 

، لو عمل بالرواية. ولو مل يعمل هبا مل جيز ذلك. ذي القعدة مثالً
وفيـه: أنـه ال وجـه حلملها عىل ذلـك بعد رصاحة السـؤال فيها يف االسـتلزام 
املذكـور، وظهـور اجلـواب يف إقرار ذلك. والسـيام مـع التعليل بأنه حـق لزمه، لقوة 
ظهـوره يف توقـف أداء احلق عىل ذلك، املقتيض ملرشوعيتـه ألمهية أداء احلق املذكور ، 
. ولذا ال جيري يف  وإال فمجـرد إمـكان أداء احلق  بذلك ال  يقتـيض املرشوعية ارتكازاً

. غري هذه الكفارة من الصوم مما جيب فيه التتابع، بل مطلقاً
 : ومن ثم يتعني البناء عىل ذلك، فيكون مورد الرواية مستثنى من احلكمني معاً
حرمة صوم يوم العيد وأيام الترشيق، واالكتفاء يف التتابع بصوم شهر ويوم، كام جزم 
بذلك بعض مشاخيناP. هذا وقد اقترص من تقدم عىل القاتل يف األشهر احلرم، ومل 
يذكـروا القاتـل يف احلـرم. وكأنه لعدم العثـور عىل الصحيح الثاينـ  كـام قد يظهر من 
اقتصار الصدوق يف الفقيه عىل األول ـ أو حلمل احلرم فيه عىل الشـهر احلرام، أو عىل 
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وأيـام الترشيـق(١) ملن كان بمنى(٢)، ناسـكاً أم ال(٣)، ويوم الشـك عىل 
أنه مصحف بام يناسب ذلك.

لكـن األخـري مدفـوع بأصالة عـدم اخلطأ املعول عليهـا عند العقـالء. والثاين 
 . خمالـف للظاهـر جـداً، واألول ال جيري يف حق الشـيخ الـذي رو الصحيحني معاً
ومـن هنا كان املتعني التعميم هلام معاً، كام جر عليه بعض مشـاخيناP، وقد يظهر 

من التهذيب، ألنه ذكر الصحيحني يف باب القاتل يف الشهر احلرام واحلرم.
(١) بـال خـالف معتد به أجده فيه، بـل عن الغنية واملعتـرب والتذكرة واملنتهى 
اإلمجـاع عليـه، كـذا يف اجلواهر. ويقتضيـه النصوص املسـتفيضة، ومنهـا معترب قتيبة 

األعشى املتقدم يف صوم العيدين.
نعم تقدم استثناء من وجب عليه كفارة صوم شهرين متتابعني من أشهر احلرم، 

لو فرض كونه يف منى. ولعله املراد من اخلالف الذي أشار إليه يف اجلواهر.
(٢) فـال حيرم صومهـا يف غري منى، بال خالف ظاهر، بـل يف الروضة اإلمجاع 
عليه،وأنه مراد من أطلق.للنصوص املستفيضة،كصحيح معاوية بن عامر: «سالت أبا 
عبداهللاA عن صيام أيام الترشيق، فقال: أما باألمصار فال بأس به، وأما بمنى فال»(١).

(٣) كام هو مقتىض إطالق النص والفتو. ويف القواعد وعن اإلرشاد ختصيصه 
بالناسك. وكأنه لدعو انرصاف إطالق النصوص له. لكنه ممنوع والسيام بمالحظة 
مقابلته بمن كان يف األمصار. ومع التعليل يف بعض النصوص بأهنا أيام أكل ورشب(٢).

هذا وعن كشف الغطاء تعميم احلرمة ملن كان بمكة، ووجهه غري ظاهر.
نعـم ال يبعـد العموم ملن يذهب يف أثناء النهار من منى إىل مكة. ألن غالب من 
يف منـى يتعرض لذلك. ولصـدق أنه يف منى يف بعض اليوم، فيحـرم عليه فيه الصوم 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:١٠.



أنه من شـهر رمضـان(١)، ونذر املعصية، بأن ينـذر الصوم عىل تقدير فعل 
(٣)، أما زجراً فال بأس به. احلرام(٢) شكراً

بمقتـىض اإلطالق، كام حيـرم يف بقيته، لعدم مرشوعية الصوم يف بعـض النهار. وربام 
يكون مراد كشف الغطاء ذلك. فالحظ.

(١) للنصـوص املسـتفيضة(١). ومنهـا معترب قتيبة املتقدم يف صـوم العيد، وقد 
تقدم تفصيل الكالم فيه يف املسألة العارشة من الفصل األول.

(٢) الظاهر أن املراد به مطلق املعصية، فيعم ترك الواجب.
(٣) ألنـه حيث مل يكن الصوم املنذور بنفسـه معصيـة فالبد من كون املراد من 
الصوم الذي هو نذر املعصية حتقق العصيان به من حيثية كونه منذوراً، وذلك عندهم 
إنام يكون بنذره شكراً عىل معصية أو زجراً عن طاعة. ويف اجلواهر أنه ال خالف أجده 

، بل نسبه بعضهم إىل قطع األصحاب. يف حرمة الصوم حينئذٍ
وقـد عللـه يف الرياض بـأن الزجر عن الطاعة والشـكر عـىل املعصية معصية، 

. وفيه: أنه مل يتضح الوجه يف كونه معصية حقيقية، بمعنى كونه منهياً عنه رشعاً
نعـم ال بـأس بدعو كونه مظهراً مـن مظاهر التمرد، فيكـون بحكم املعصية 
يف املبعديـة املنافيـة للتقرب، فال يصح نذره، بناء عىل أن النـذر عبادة. ولعله إىل ذلك 

يرجع ما يف املعترب من االستدالل بقولهA: «ال نذر إال ما أريد به وجه اهللا»(٢).
لكن مل يتضح الوجه يف كون النذر عبادة. وجمرد تضمنه جعل يشء هللا تعاىل ال 
يقتضيـه، إلمـكان أن ال يكون الداعي يف جعل يشء له تعـاىل هو التقرب له، بل جمرد 
اإللـزام وااللتزام إلحداث الداعـي نحو العمل. كام أن اعتبار كـون املنذور طاعة ال 

يستلزم اعتبار تقرب املكلف يف نذره له وجعله عىل نفسه.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(٢) املعترب ص:٣١٨.
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وأمـا احلديث الـذي ذكره يف املعترب فلـم أعثر عليه عاجـالً يف مظانه من كتب 
احلديـث. نعـم ورد ذلك يف اليمني(١). وربام قيل بـأن اإلمجاع عىل عدم اعتبار التقرب 

يف اليمني ملزم بحمل اليمني يف ذلك عىل النذر. وهو يف غاية اإلشكال، بل املنع.
عىل أنه لو تم اعتبار التقرب يف النذر فالزجر عن الطاعة والشـكر عىل املعصية 
إنام يكون مترداً يمتنع التقرب به إذا التفت الناذر لكون الطاعة طاعة واملعصية معصية 
حني النذر، أما إذا غفل عن ذلك، ومل يلتفت إال إىل تعلق رغبته بفعل اليشء أو برتكه، 
والشكر عىل ذلك أو الزجر عنه، فمن املمكن التقرب من املكلف بجعل يشء له تعاىل 

من أجل حتقيق ما رغب فيه أو الزجر عام يبغضه.
نعـم قـد يبتني النذر زجراً عىل االلتزام بعدم فعل ما جعل النذر زجراً عنه فإذا 
قال: هللا عىل أن أعتق نسـمة إن كلمت زيداً، كان املراد إلزام نفسـه بأن ال يكلم زيداً، 
وبأنـه إن كلمه فعليـه العتق، فإذا كان األمر املذكور معصية كان النذر نذراً للمعصية، 

فيبطل. لعدم اإلشكال يف بطالن نذر املعصية.
بل حتى لو مل يتضمن النذر اإللزام بذلك، إال أن االلتزام بفعل يشء زجراً عن 
الطاعة ـ كصلة الرحم ـ مناف عرفاً لـحثّ الشارع عليها، وذلك مانع عرفاً من عموم 

نفوذ النذر لذلك.
لكـن ذلك ال جيري يف الشـكر عـىل املعصية، بل هو إنام يتضمـن جمرد االلتزام 

بفعل يشء عند فعلها، وهو غري مناف لزجر الشارع عنها.
اللهم إال أن يقال: االلتزام بفعل يشء عند فعل املعصية إنام ال ينايف زجر الشارع 
عنها إذا مل يتضمن الشكر عليها، أما إذا تضمنه فهو مناف للزجر عنها عرفاً، ألن مقام 
العبودية يقتيض مناسبة املعصية للندم وتأنيب الضمري، ال للشكر واالبتهاج. ومن ثم 
كان الظاهر قصور أدلة نفوذ النذر ارتكازاً عن نذر يشء زجراً عن طاعة أو شكراً عىل 

معصية.
(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٤ من كتاب األيامن حديث:١،٢،٥،١٠.



بل الظاهر عموم الطاعة لكل راجح رشعاً وإن كان مستحباً، وعموم املعصية 
لـكل مرجوح رشعاً وإن كان مكروهاً، لعني الوجه املتقدم من منافاة دليل نفوذ النذر 
لألمـر بالفعـل الـذي هو طاعـة واحلث عليـه، والنهي عـن الفعل الذي هـو معصية 

والزجر عنه.
وممـا ذكرنـا يظهر أن حرمة صـوم النذر املذكـور ترشيعية، بلحـاظ عدم نفوذ 
النـذر، ال ذاتيـة، فلـو غفل عن عـدم وجوبه وفاء بالنـذر للغفلة عن عـدم مرشوعية 

النذر ـ ولو للجهل بكون الطاعة طاعة واملعصية معصية ـ اجته صحة الصوم.
وربام يدعى أن الصوم نفسه ملا كان شكراً عىل املعصية أو زجراً عن الطاعة كان 

حمرماً ومترداً فيمتنع التقرب به لذلك. وربام حيمل عليه ما تقدم من الرياض.
لكنـه يشـكل بأن نية الشـكر والزجر إنـام تكون يف النذر نفسـه، وأمـا الصوم 
املنذور فال يلزم اإلتيان به بنية الشـكر أو الزجر، بل يكفي اإلتيان به وفاء بالنذر، بل 

ال معنى لإلتيان به زجراً عن الطاعة، إذ ال موضوع للزجر بعد وقوع الفعل.
نعـم يمكـن ذلك يف الشـكر، وحينئـذٍ ال بأس بالبنـاء عىل مبعديته لـو التفت 

املكلف إىل حرمة الفعل الذي تكون به املعصية، فيبطل الصوم بذلك.
ثـم إنـه قـد اسـتدل حلرمـة الصـوم املذكـور بحديـث الزهـري عـن عـيل بن
احلسـنيA قـال: «وصوم نـذر املعصيـة حـرام»(١)، وبحديث أنـس: «وصوم نذر 

املعصية حرام»(٢).
لكـن ضعف سـندمها مانع مـن التعويل عليهـام. وقد يكون ذكـر األصحاب 
للحكم ملطابقته للقاعدة التي أرشنا إليها آنفاً، ويكون ذكرهم للحديثني لتأييد مقتىض 
القاعدة املتقدم، ال لنهوضهام باالستدالل. ومن ثم ال ينبغي إطالة الكالم يف مفادمها، 

بل يكون املعول عىل ما سبق.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:١، ٢.
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وصـوم الوصـال(١)، وال بأس بتأخري اإلفطـار ولو إىل الليلـة الثانية إذا مل 
يكن عن نية الصوم، واألحوط اجتنابه.

 (١) عنـد علامئنـا، كـام يف التذكـرة، وعن املنتهـى اإلمجاع عليـه. والنصوص 
بـه مسـتفيضة، كصحيـح زرارة عـن أيب عبـداهللاA يف حديث قـال: «ال وصال يف 

صيام»(١)، وغريه.
هـذا ويف صحيـح حفص بـن البخرتي عنهA: «قـال: الواصـل يف الصيام 
يصـوم يوماً وليلـة ويفطر يف السـحر»(٢). وإليه يرجع قولـهA يف صحيح احللبي: 
«الوصـال يف الصيام أن جيعل عشـاه سـحوره»(٣). وعليه جر يف املبسـوط والنهاية 

وغريمها، ونسب يف حمكي املدارك إىل أكثر األصحاب.
لكـن يف خـرب سـليامن عنـهA قال يف حديـث: «وإنـام قال رسـول اهللا7: 
ال وصـال يف صيـام، يعنـي: ال يصـوم الرجـل يومني متواليـني من غري إفطـار، وقد 
يسـتحب للعبد أن ال يدع السـحور»(٤). ومقتضاه توقفه عىل ترك اإلفطار والسـحور 
معاً واإلمسـاك يف متام الليل، وهو املحكي عن ابن إدريس، كام يناسـبه ما يف صحيح 
زرارة عـن أيب جعفـرA: «قال: وال قران بني صومني»(٥). ولعلـه لذا رددّ بينهام يف 

االقتصاد.
وال أثـر للفرق بني األمرين بناء عـىل أن حرمة الوصال ترشيعية، بأن ال يكون 
املحـرم مطلق ترك األكل والرشب يف الليل، بل خصوص ما يقع منه عن نية، وبام أنه 
أمـر مرشوع. لوضوح أن كالً منهام ال دليل عىل مرشوعيته، بل يقطع بعدمها، فيحرم 
قصـده. وإنـام يظهر الفرق بينهام بناء عىل أن حرمتـه ذاتية راجعة إىل حرمة ترك األكل 
والرشب بنفسـه، فـإن احلرمة املذكورة حتتاج إىل دليل، فمـع اختالف األدلة البد من 

اجلمع بينها، ومع تعذره يتعني االقتصار عىل املتيقن، وهو حرمة الثاين الغري.

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:١، ٩، ٧.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:١٠، ١٢.



ومـال يف اجلواهـر إىل أن مقتـىض اجلمع بني النصوص كـون احلرام األعم من 
األمرين. ويشـكل بأنه ملا تضمن كل من الطائفتني تفسـري الوصال بمعنى غري ما فرس 

به يف األخر فاملتعني تعارض الطائفتني.
وربـام جيمـع بينهام بحمل الطائفـة األوىل عىل الكراهة، بحمل مـا تضمنته من 
املعنى عىل تطبيق عنوان الوصال عليه توسعاً، لبيان كراهته مع كون الوصال احلقيقي 
املحرم هو الذي تضمنته الطائفة الثانية، وقد يناسـبه قولهA يف ذيل خرب سـليامن: 

«وقد يستحب للعبد أن ال يدع السحور».
ولو فرض استبعاد اجلمع املذكور واستحكام التعارض بني الطائفتني فاملتعني 
تساقطهام والرجوع لألصل، املقتيض لالقتصار يف احلرام عىل ما تضمنه اخلرب، كام سبق.

اللهـم إال أن يقال: مل يتعرض من نصوص الطائفة الثانية لتفسـري الوصال إال 
خرب سليامن، وهو ال ينهض بمعارضة الطائفة األوىل املفرسة له، لضعف سنده، وندرة 
العامل به من األصحاب، فاملتعني االقتصار يف تفسريه عىل الصحيحني األولني املعول 
عليهـام عندهم، وال ينافيهـام صحيح زرارة األخري الناهي عـن القران بني الصومني، 
ألن حرمته أعم من كونه هو الوصال، ومرجع ذلك إىل البناء عىل حرمة األمرين معاً، 

. مع كون الثاين أشدّ
بقـي الكالم يف أن احلرمـة يف املقام ترشيعية راجعة إىل حرمـة التعبد بالوصال 
وتـرك اإلفطار أو ذاتية راجعة إىل حرمة ترك الفطور واالكتفاء عنه بالسـحور، فضالً 

. عن ترك السحور أيضاً
وظاهـر غري واحـد األول. قال يف الرشايع بعد أن ذكـر حرمة صوم الوصال: 
«وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إىل السحر. وقيل هو أن يصوم يومني مع ليلة بينهام». 
وقـال يف اجلواهـر: «بـل يظهر من الفاضل وغـريه أنه ال وصال مع عـدم النية، بل يف 

املدارك نسبته إىل قطع األصحاب».
وقـد يسـتظهر من النصوص. لظهـور الوصال يف احتـاد الواصل مع املوصول 
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سـنخاً، وحيـث كان الصوم يف النهـار متقوماً بالنية كان ظاهـر وصله بالليل أو جعل 
الليل واصالً بني صومني تقوم الوصل يف الليل بالنية. وال أقل من كون ذلك مقتىض 

األصل الحتياج حرمة ترك اإلفطار من دون نية وتعبد للدليل.
لكـن يف أوائـل كتـاب النكاح من املبسـوط قـال يف بيان ما اختص به رسـول 
اهللا7: «وأمـا املباحـات التي خصّ هبا فكثـري. منها الوصال يف الصـوم، كان مباحاً 
وال حيـل لغـريه، وهو أن يطوي الليل بال أكل وال رشب مع صيام النهار، ال أن يكون 
، ألن الصـوم يف الليـل ال ينعقـد، بـل إذا دخل الليـل صار الصائـم مفطراً بال  صائـامً
خـالف». ونحوه يف نكاح التذكرة. وهو كالرصيح يف أن احلرام هو الوصال من دون 

نية الصوم.
ويناسـبه مـا يف موثـق زرارة وفضيل عـن أيب جعفـرA: «يف رمضان تصيل 
ثـم تفطـر، إال أن تكـون مع قوم ينتظرون اإلفطـار... وإال فابدأ بالصـالة. قلت: ومل 
ذلـك؟ قال: ألنه قد حرضك فرضـان: اإلفطار والصالة، فابـدأ بأفضلهام، وأفضلهام 

الصالة...»(١).
اللهـم إال أن يقـال: ما تقدم من املبسـوط والتذكرة من عـدم اخلالف يف عدم 
انعقـاد الصـوم يف الليل ـ لو تم ـ ال ينايف توقف الوصال عـىل النية بحيث يتعبد برتك 
األكل والرشب كام يتعبد بسـائر العبادات، نظري اإلمساك يف بعض هنار عاشوراء من 

دون نية الصوم التام.
واملوثـق ال يمكـن البناء عىل ظاهره من وجوب اإلفطـار يف وقته املعهود، ألن 
مثل هذا احلكم مما ال خيفى عادة، ولو كان البناء عليه لكثر السـؤال عنه وعن فروعه، 
فالبد من محل الفرض فيه عىل ما يعمّ االسـتحباب، أو عىل ما يعمّ لزوم اليشء سـداً 

حلاجة البدن.
ومن ثم كان األظهر عدم وجوب األكل والرشب ليالً ولو ألنه مقتىض األصل 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من أبواب آداب الصائم حديث:٢.



 كام أن األحوط عدم صوم الزوجة(١)، 
بعد عدم ظهور أدلة حتديد الصوم بدخول الليل إال يف حرمة األكل والرشب قبل دخوله، 
املقتـيض جلوازمهـا بعـده، ال لوجوهبام. فالحظ واهللا سـبحانه وتعاىل العـامل العاصم.
(١) فقـد رصح بحرمتـه مجاعة، بـل يف املعترب دعو اإلمجـاع عليه للنصوص 
املستفيضة، كصحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «قال النبي7: ليس للمرأة 

أن تصوم تطوعاً إال بإذن زوجها»(١)، وغريه.
لكن يف صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن املرأة تصوم تطوعاً 
بغـري إذن زوجها؟ قـال: البأس»(٢). وهو يصلـح شـاهداً حلمل النصـوص املتقدمة 
عـىل الكراهـة. أو عىل مـا إذا زاحم الصوم حقـه، لقرب انرصافها إىل ذلك، ملناسـبته 
للمرتكـزات املترشعيـة، وإال فمن البعيد جـداً التعبد بعدم صحـة الصوم بدون إذن 
الزوج مع عدم مزامحته حلقه، لسفر، أو شغل، أو عجز عن االستمتاع، أو نحو ذلك.
كام يناسـبه قولهA يف موثق هشام بن احلكم املتقدم: «من فقه الضيف أن ال 
يصوم تطوعاً إال بإذن صاحبه، ومن طاعة املرأة لزوجها أن ال تصوم تطوعاً إال بإذنه 
، وكانـت املرأة عاصية...»(٣)، لوضوح عدم البناء  وأمـره... وإال كان الضيف جاهالً
عـىل كرب وجوب طاعة املرأة للزوج وحرمة معصيتهـا له إال بمقدار ما حيفظ حقه، 

مع استحباب ما زاد عىل ذلك من باب حسن التبعل.
ومـن ثـم يقو القـول بعدم توقـف صحة صومها عـىل إذن الـزوج مع عدم 
مزامحته حلقه، كام يناسـبه ما يف االقتصاد واملراسـم من كراهة صومها بدون إذنه، وما 
قـد يظهر من الوسـيلة من أنه ينبغي أن يكون صومها بإذنـه، وما عن حمكي ابن زهرة 

من استحباب أن ال تصوم بغري إذنه، مدعياً عليه اإلمجاع، وإن مل أجده يف الغنية.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:١، ٥.
 (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:٢.
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واململـوك(١) تطوعـاً بدون إذن الزوج والسـيد وإن كان األقو اجلواز يف 
الزوجة إذا مل يمنع عن حقه. 

واحلمد هللا رب العاملني.
هـذا وأمـا القول بعـدم صحة صومها مع هنـي الزوج، وإن مل يعتـرب إذنه، فلم 
يتضـح وجهه، وال شـاهد له من النصـوص املتقدمة. وما يف اجلواهـر من كونه مظنة 

اإلمجاع لبعد عموم كالم من تقدم منه اخلالف لصورة هنيه، غري ظاهر.
 (١) الـكالم فيـه فتو كام سـبق يف الزوجـة، وعن املدارك اإلمجـاع عىل عدم 
انعقـاد صومه مع عـدم إذنه، فضالً عن النهي. ويشـهد به قولهA يف موثق هشـام 
ابن احلكم املتقدم: «ومن صالح العبد وطاعته ونصيحته [نصحه] ملواله أن ال يصوم 
 A(١)، وقوله«... تطوعـاً إال بإذن مواله وأمره... وإال... كان العبد فاسـقاً عاصياً
يف خرب الزهري: «والعبد ال يصوم تطوعاً إال بإذن سـيده»(٢)، ونحوه ما عن الصادق 

.(٣)
من وصية النبي7 لعيلAـ

وال خمـرج عـن ظاهرها من النصوص. كام أن املناسـبة املتقدمـة يف الزوجة ال 
جتـري يف املقام، لعدم منافاة صوم العبد حلق السـيد لـوال النصوص املذكورة. وجمرد 

االستبعاد لو تم ال يكفي يف اخلروج عن ظاهرها.
اللهم إال أن يقال: موثق هشام إنام تضمن كون ذلك من صالح العبد وطاعته 
ونصيحتـه أو نصحه، وهي ال تقتيض الوجوب. وأما ترتب الفسـق والعصيان، فمن 
القريـب كون املراد به الفسـق عن صـالح العبد وطاعته ملواله ولـزوم عصيانه له، ال 
الفسق عن طاعة اهللا تعاىل، ولزوم عصيانه. وإال فرتتب اإلثم بمجرد نية الصوم بعيد 
جـداً، وان قيـل ببطالنه. وال أقـل من االحتامل املانـع من االسـتدالل. وأما اخلربان 

فضعفهام مانع من هنوضهام بإثبات الفساد أو احلرمة.

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من أبواب الصوم املحرم واملكروه حديث:١، ٤.



نعـم لـو أوجب الصوم إجهـاده بدنيـاً كان منافياً حلـق املوىل، فيحـرم لذلك. 
 . فتأمل جيداً

واحلمد هللا رب العاملني.
انتهى الكالم يف كتاب الصوم ليلة الثالثاء احلادي والعرشين من شهر صفر سنة 
ألـف وأربعامئة وأربع عرشة للهجرة. وانتهى إعادة النظر فيه ـ بنحو أوجب كثرياً من 
اإلضافات فيه وإعادة صياغة بعض مباحثه ـ ليلة السـبت الثامن والعرشين من شـهر 
ذي القعـدة احلرام سـنة ألف وأربعامئة وثالث وعرشين للهجـرة النبوية عىل صاحبها 
وآله أفضل الصالة والسالم والتحية. وكان ذلك كله يف النجف األرشف بربكة احلرم 
املـرشف عىل مرشفه الصالة والسـالم. والشـكر هللا تعـاىل عىل ما يرسَّ وأنعم. ونسـأله 
سـبحانه التوفيـق والتسـديد، وقبـول األعامل، وصـالح األحوال إنه أرحـم الرامحني 

وويل املؤمنني،وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

٤٤٣ ............................................................................................ اخلامتة





خامتة يف االعتكاف
وهـو اللبث يف املسـجد(١). واألحوط أن يكـون بقصد فعل العبادة 

فيه(٢) من صالة ودعاء وغريمها. وإن كان األقو عدم اعتباره.
بسم اهللا الرمحن الرحيم وله احلمد

احلمـد هللا رب العاملني. والصالة والسـالم عىل حممد وآلـه الطاهرين ولعنة اهللا 
عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

(١) مقتضـاه حتقق االعتكاف بنفس اللبث بالرشوط املذكورة، كام هو مقتىض 
إطالق املقنعة واملبسوط والرشايع والدروس.

لكـن مـن الظاهر أن االعتـكاف من املاهيـات الرشعية املتقومـة بالقصد، فال 
يكفي فيه جمرد اللبث يف املسجد بدونه، فالالزم أخذ القصد يف تعريفه. بل الظاهر أنه 
متقـوم بقصـد عنوانه بام أنه عبادة خاصة، وال يكفي فيـه قصد اللبث بدون ذلك وإن 
كان عن داع قريب، فمن نو املكث يف املسجد ألنه أدفأ، أو الستحباب الكون فيه، أو 

. وإن كان قد يتقرب بذلك ويثاب عليه. ألن العبادة فيه أيرس مل يكن معتكفاً
ومن هنا كان األوىل تعريفه بأنه التعبد هللا تعاىل باللبث يف املسجد، بام أنه عبادة 
خاصة، ولعله إىل هذا يرجع ما يف الوسـيلة من أنه لبث خمصوص، ونحوه يف املراسـم 

والتذكرة وحمكي املنتهى.
(٢) قـال يف املبسـوط: «ويف عرف الرشع هو طول اللبـث للعبادة» ونحوه يف 
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تقييـد اللبـث بأنه للعبادة يف الرشايع واملراسـم والتذكرة والـدروس وحمكي املنتهى، 
ومقتضاه أخذ ذلك يف مفهومه، بحيث ال يتحقق بدونه.

لكـن أرصّ يف اجلواهـر عـىل أن مرادهـم بذلك هو املكـث بنحو التعبـد، وأنه 
ال جمـال لتوهم شـموله للعبـادة الزائدة عىل املكـث. كام ال جمال لتوهـم أخذ ذلك يف 
مفهـوم االعتـكاف، بحيـث ال جيـزي االقتصار عىل قصـد التعبد به خاصـة، لظهور 
الفتاو يف مرشوعيته لنفسـه، من دون ضم قصد عبادة أخر معه، وكذا النصوص 
كحديث السكوين: «قال رسول اهللا7: اعتكاف عرش يف شهر رمضان تعدل حجتني 

وعمرتني»(١). وهو كام تر ال يناسب كلامهتم املشار إليها. 
بل عن كشـف الغطاء: «االعتكاف هو لبث خمصوص للعبادة، معتادة أو غري 
معتـادة. ولـو قصد اللبث جمرداً عن قصـد العبادة أو العبادة جمـردة عن اللبث مل يكن 

». وهو رصيح فيام استظهرناه من كلامت من سبق. معتكفاً
وأمـا حديث السـكوين ونحوه من النصوص فبعد تعذر محـل االعتكاف فيها 
عـىل املعنـى اللغوي، ولزوم محله عـىل املعنى الرشعي املفروض إمجالـه، يتعني إمجاهلا 

وعدم هنوضها بإثبات املدعى.
نعم اسـتدل بعض مشـاخيناP بقوله تعاىل: ﴿وعهدنا إىل إبراهيم وإسامعيل 
أن طهرا بيتي للطائفني والعاكفني والركع السجود﴾(٢)، بدعو: أن جعل االعتكاف 
قسيامً للطواف وللركوع والسجودـ  أي الصالةـ  وعده يف قباهلام هلام فيه داللة واضحة 

عىل أنه بنفسه عبادة مستقلة ال يعترب فيها ضمّ عبادة أخر إليها.
لكنه يشـكل بـأن اآلية الرشيفة ملا مل تـرد لبيان مرشوعية االعتكاف ليتمسـك 
بإطالقهـا فنهوضهـا بالداللـة عىل املطلـوب ال خيلو عن إشـكال، ألن عطـف العام 
عـىل اخلـاص غري عزيـز. عـىل أن املعنى املتقـدم ال يقتيض أخذ خصـوص الصالة يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من كتاب االعتكاف حديث:٣.
(٢) سورة البقرة اآلية: ١٢٥.



ويصح يف كل وقت(١) 
االعتـكاف، بـل مطلـق العبـادة، فيكون بينـه وبني الصـالة تباين مفهومـي، وعموم 

وخصوص من وجه موردي، وال ظهور للعطف يف نفي ذلك.
هذا كله بناء عىل أن املراد بالعكوف يف اآلية الرشيفة االعتكاف الرشعي، وهو 
حيتـاج إىل قرينة، وبدوهنا فهو ظاهر يف املعنى اللغوي، فتكون أجنبية عن املقام. ويأيت 

عند الكالم يف اعتبار النية يف االعتكاف ما ينفع يف املقام.
فالعمدة يف املقام صحيح داود بن رسحان قال: «كنت باملدينة يف شهر رمضان 
فقلـت أليب عبداهللاA: إين أريد أن اعتكـف، فامذا أقول؟ وماذا أفرض عىل نفيس؟ 
فقـال: ال خترج من املسـجد إال حلاجة البد منهـا، وال تقعد حتت ظالل حتى تعود إىل 
جملسـك»(١). فإنـه ظاهر يف بيـان متام املاهية، وخـال عن ذكر العبادة. كام ذكر سـيدنا 

.Pاملصنف
مضافـاً إىل أن اعتبـار العبـادة فيه يناسـب التعـرض يف النصـوص لذلك، كام 
ً ونوعاً ونحو ذلك  تعرضت العتبار الصوم. بل يناسـب التعرض لتحديد العبادة كامّ

مما يرتتب عليه من الفروع، فخلوها عن ذلك مناسب جداً لعدم اعتبار العبادة فيه.
هذا وأما ما يف الدروس وظاهر غريه من أخذ املدة والصوم يف تعريفه فالظاهر 

ابتناؤه عىل اخللط بني احلدود املفهومية ورشوط الصحة الرشعية.
(١) بـال إشـكال ظاهر، كام هو مقتـىض إطالق الفتاو، بـل يظهر من بعض 

كلامهتم املفروغية عنه. وكفى بذلك دليالً يف املقام.
ولـواله ألشـكل إثبات العموم، لعدم وفاء النصوص بـه بعد عدم ورودها يف 

مقام رشح حقيقته من مجيع اجلهات، بنحو يقتيض اإلطالق املناسب له.
نعـم قد يسـتفاد املفروغية عنه من عدم التعـرض يف النصوص هلذه اجلهة، مع 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:٣.

االعتكاف........................................................................................ ٤٤٩
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يصح فيه الصوم(١). واألفضل شهر رمضان(٢). وأفضله العرش األواخر(٣).
شدة احلاجة إليها يف ظرف عدم املتيقن يف البني بعد رصاحة بعضها يف عدم اختصاصه 

بشهر رمضان.
ففـي صحيـح أيب بصري عـن أيب عبداهللاA: «قال: من سـعى يف حاجة أخيه 
املسـلم فاجتهـد فيها فأجـر اهللا عىل يده قضاهـا كتب اهللا عزوجل لـه حجة وعمرة 
واعتـكاف شـهرين يف املسـجد احلـرام وصيامهـام»(١)، ويف حديـث أيب محـزة: «واهللا 
لقضاء حاجته ـ يعني األخ املؤمن ـ أحب إىل اهللا عزوجل من صيام شـهرين متتابعني 
واعتكافهـام يف املسـجد احلرام»(٢)، ويف حديث إبراهيم: «وصوم شـهرين من أشـهر 
احلـرم واعتكافهـام يف املسـجد احلـرام»(٣). فإهنا رصحيـة يف عدم االختصاص بشـهر 

رمضان، وحينئذٍ ال معني ظاهر لبعض الشهور بحيث يستغنى به عن السؤال.
(١) ملا يأيت من كون الصوم رشطاً فيه.

(٢) كام قد يستفاد من موثق السكوين عن الصادقA عن آبائهG: «قال: 
قال رسـول اهللا7: اعتكاف عرش يف شـهر رمضان تعدل حجتني وعمرتني»(٤). وقد 
يسـتفاد ممـا يـأيت يف صحيح البقباق مـن عدم التنبيـه العتكاف النبي7 إال يف شـهر 
رمضـان. بل هو كالرصيح من صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «قال: كانت بدر 
يف شـهر رمضـان ومل يعتكف رسـول اهللا7 فلـام أن كان من قابـل اعتكف عرشين، 
عرشاً لعامه وعرشاً قضاء ملا فاته»(٥)، لقوة ظهوره يف أولوية شهر رمضان يف القضاء، 

فضالً عن األداء.
(٣) كام يف النهاية وعن املنتهى. بل الظاهر املفروغية عنه. لصحيح أيب العباس 
البقباق عن أيب عبداهللاA: «قال: اعتكف رسـول اهللا7 يف شهر رمضان يف العرش 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من كتاب االعتكاف حديث:١، ٢، ٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من كتاب االعتكاف حديث:٣.

(٥) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من كتاب االعتكاف حديث:٢، الكايف ج:٤ ص:١٧٥.



(مسألة ١): يشرتط يف صحتهـ  مضافاً إىل العقل واإليامن(١)ـ  أمور:
األول: نية القربة، كام يف غريه من العبادات(٢)،

األول، ثم اعتكف يف الثانية يف العرش الوسطى، ثم اعتكف يف الثالثة يف العرش األواخر، 
ثم مل يزل7 يعتكف يف العرش األواخر»(١). فإن عدوله7 عن االعتكاف يف العرشين 
األولـني إىل االعتـكاف يف العـرش األواخر واسـتمراره عىل ذلك شـاهد باألفضلية.
وقريـب منـه يف ذلـك صحيـح احللبـي عنهA: «قـال: كان رسـول اهللا7 
ر املئزر،  إذا كان العرش األواخر اعتكف يف املسـجد ورضبت له قبة من شـعر، وشـمّ
وطو فراشـه»(٢). بل يف حديث داود بن رسحان عنهA: «قال: ال اعتكاف إال يف 

[العرش األواخر] العرشين من شهر رمضان»(٣).
(١) لوضوح كونه من العبادات املرشوطة هبام، بخالف البلوغ.

(٢) من الظاهر أن النية املعتربة يف العبادات ليسـت هي نية القربة وحدها، بل 
البـد معها من قصد العنـوان العبادي الذي تتقوم به ماهية العبادة، كالصالة والصوم 
والـزكاة ونحوها، ليتحقـق التقرب بامتثال األمـر القائم بذلك العنـوان، أو بموافقة 

. مالك املحبوبية القائم به، فالبد من اعتبار ذلك يف املقام أيضاً
ولذا تقدم يف حتديد مفهوم االعتكاف أنه البد فيه من قصد املكث يف املسجد بام 
هو عبادة خاصة، وال يكفي قصد املكث يف املسجد ال بالعنوان املذكور وإن كان بوجه 
قريب، كام لو قصد املكث يف املسـجد السـتحباب الكون فيه، أو ألن العبادة فيه أيرس. 
، كام لو نو املكث عىل نحو مكث زيد  نعم يكفي قصد العنوان املذكور إمجاالً
، فإنه يقع اعتكافاً إذا كان قصد  متقربـاً بذلك من دون متييـز حلدود مكث زيد تفصيالً

زيد بمكثه ذلك. وذلك كاف يف بقية العبادات.
ثـم إنـه الريب يف اعتبار نية التقرب يف االعتـكاف، ملا هو املرتكز من كونه من 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من كتاب االعتكاف حديث:٤، ١، ٥.

٤٥١ ......................................................................... النية املعتربة يف االعتكاف



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٤٥٢

وجتب مقارنتها ألوله(١)، بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إىل آخره عن النية 
العبادات املعترب فيها ذلك، والظاهر عدم اخلالف فيه، بل اإلمجاع عليه.

هـذا وقـد اسـتدل عليه بعـض مشـاخيناSـ  مضافـاً إىل ذلكـ  بقولـه تعاىل: 
والركـع  والعاكفـني  للطائفـني  بيتـي  طهـراً  إن  وإسـامعيل  إبراهيـم  إىل  ﴿وعهدنـا 
السجود﴾(١)، بدعو: أن أمره تعاىل بتطهري البيت ال يكون إال ألن يتعبد فيه بطواف 
أو اعتكاف أو ركوع أو سجود، ال ملجرد اللبث واملكث ولو لغري العبادة ـ من سكنى 

أو بيتوتة أو بيع ونحو ذلك ـ كام هو مقتىض مناسبة احلكم واملوضوع.
وفيـه: أن االهتـامم بتطهـري البيت لـكل من يرد عليـه ويكون فيـه وإن مل يكن 
متعبداً غري عزيز. ومحل اآلية الرشيفة عليه غري بعيد، ملناسـبته لعظمة البيت الرشيف 

ورفعة شأنه.
عىل أنه تقدم عند الكالم يف حتديد مفهوم االعتكاف أن محل املعكوف يف اآلية 
الرشيفـة عـىل االعتكاف الرشعي دون املعنـى اللغوي حيتاج إىل قرينـة، وبدوهنا فهو 
ظاهـر يف املعنـى اللغـوي، الذي ال يبعد كون أصلـه اللزوم لليشء، وهو املناسـب ملا 
اختـاره يف جممـع البيانـ  ونسـبه ألكثر املفرسيـنـ  من أن املـراد بالعاكفني املجاورين 

للبيت الرشيف. وإليه يرجع ما عن ابن جبري من أهنم املقيمون يف مكة املعظمة.
بل حيث كان املراد بالبيت هو الكعبة الرشيفة ال املسجد احلرام فالبد من محل 
العاكفـني فيه عىل املجاورين، دون الالبثني، لوضوح عدم لبث أحد يف الكعبة. ومحل 
. املجاورين عىل خصوص املعتكفني يف املسجد احلرامـ  مع خلوه عن الشاهدـ  بعيد جداً
(١) كـام هـو احلـال يف مجيع العبـادات تبعاً للمرتكـزات. بل مقتـىض قوله يف 
صحيـح داود بـن رسحان املتقـدم يف حتديد مفهوم االعتـكاف: «فامذا أقـول؟ وماذا 
أفـرض عـىل نفيس؟» تقومـه بالقصد إليـه يف أول أزمنته. والريب مـع ذلك يف لزوم 

(١) سورة البقرة اآلية:١٢٥.



وحينئذٍ يشـكل االكتفاء بتبييت النية إذا قصد الرشوع فيه يف أول يوم(١). 
إيقاعه بوجه قريب، ألنه من العبادات.

نعم خرج عن ذلك الصوم، لدليل خيصه، وال جمال للتعدي منه لغريه.
(١) يعني: مع عدم اسـتمرارها ـ ولو ارتكازاً ـ إىل حني طلوع الفجر، للغفلة 
املطلقـة أو النوم أو غريمها. ومنشـأ اإلشـكال عدم اسـتيعاب النية لتـامم االعتكاف. 

واالكتفاء بتبييت النية يف الصوم لإلمجاع أو غريه ال يقتيض االكتفاء له يف املقام.
وأما ما ذكره سيدنا املصنفP من أنه حيث ال يرضّ النوم يف أثناء االعتكاف 
فهو ال يرض يف ابتدائه فيندفع بأن مالزمة االعتكاف للنوم يف أثنائه عادة تكشـف عن 
عدم اعتبار النية فيه باملقدار الذي يمنع من النوم، وأنه يكفي فيها العزم عىل استمرار 
االعتكاف حني النوم، بخالف النوم قبله فإنه ال يالزمه عادة، ليستكشف عدم إخالله 

به وعدم اعتبار النية بالنحو الذي ينافيه.
عىل أنه من القريب كون االعتكاف كاإلحرام ال حيتاج اسـتمراره إىل النية، بل 
يكفي عقده يف اسـتمراره ما مل يفسـخ حيث يرشع فسخه، كام يناسبه صحيح داود بن 
رسحـان املتقـدم عند الكالم يف حتديد مفهوم االعتكاف، ونصوص جواز فسـخه مع 
اشرتاط ذلك حني عقده(١). ويأيت متام الكالم يف ذلك يف الرشط السادس إن شاء اهللا تعاىل.

ومثلـه دعـو: أنه مل يثبت كونه عبـادة بأكثر من ذلك. الندفاعها بامسـبق من 
ظهور صحيح داود بن رسحان يف تقومه بالقصد إليه يف أول أزمنته، كام يناسب ذلك 

. املرتكزات أيضاً
ولـو فـرض عدم هنوض دليل بذلك كفى األصل يف البناء عىل عدم ترتب آثار 
االعتكاف وأحكامه بعد عدم اإلطالق يف أدلته بنحو ينهض بعدم مانعية النوم ونحوه 

يف أول أزمنته واالكتفاء بالنية السابقة عليه.
(١) وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:٤ من كتاب االعتكاف حديث:١، وباب:٦ منهـا حديث:٦، وباب:٩ منها 

حديث:١، ٢.

٤٥٣ ......................................................................... النية املعتربة يف االعتكاف
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نعم لو قصد الرشوع فيه وقت النية يف أول الليل كفى(١).
والتحقيق ابتناء املسألة عىل أن االعتكاف هل يرشع يف الليلة املتطرفة وأبعاض 
اليوم، بضمها إىل األيام الثالثة، أو ال، بل خيتص باأليام التامة والليايل املتوسطة، فعىل 
الثـاين ال ينبغـي التأمل يف االكتفاء بتبييت النية، وعـدم قدح النوم حني طلوع الفجر، 
كـام هـو احلال يف الصوم، البتناء التقيد بعدم النوم عنـد الفجر عىل عناية لو كان البناء 
عليها لظهر وبان، ولكانت حقيقة بالسؤال والبيان، هي والفروع املرتتبة عليها، فخلو 
النصـوص عن ذلك، وإغفـال األصحاب له وغفلة املترشعة عنه تشـهد بعدم اعتبار 

ذلك كام هو احلال يف الصوم. وبذلك خيرج عن مقتىض األصل املتقدم.
وأمـا عـىل األول فاالكتفـاء بتبييـت النيـة يف غايـة اإلشـكال بعـد إمـكان نية 
االعتـكاف فعالً قبـل النوم، بحيث يكون النـوم واقعاً يف أثنائه، إذ مـع قابلية الوقت 
لالعتـكاف فنيـة االعتكاف معلقاً عىل طلوع الفجر حتتـاج إىل عناية ال طريق إلحراز 

بناء املترشعة عليها، ليخرج به عن مقتىض األصل املتقدم.
هذا ويأيت عند الكالم يف الرشط الثالث الكالم يف املبنيني املذكورين.

ولـو فرض عدم وضوح احلال كان املتعني ملن يريـد النوم قبل الفجر أن ينوي 
االعتـكاف املـرشوع عـىل إمجاله من أثناء الليـل أو عند الفجر، كام ذكرناه يف رسـالتنا 
العمليـة. وال يبعـد كون عمـل املترشعة عىل ذلك، لغفلتهم عـن هذه اخلصوصيات، 

لعدم ظهور اآلثار العملية هلا بعد عدم لزوم االعتكاف إال بعد اليومني األولني.
هـذا كله يف النـوم، وأما الغفلة فـإن كانت مع بقاء نية االعتـكاف ارتكازاً فال 
إشـكال يف عدم قدحها، لكفاية النية االرتكازية يف االبتداء واالستدامة يف االعتكاف 
وغـريه مـن العبـادات. وإن كانت مع ذهـاب نية االعتـكاف حتى ارتـكازاً فالظاهر 
قدحها يف االعتكاف يف االبتداء واالسـتدامة لو قيل بتوقف اسـتمرار االعتكاف عىل 

النية، ومل يتم ما سبق من احتامل االكتفاء فيه بعدم الفسخ.
(١) بناء عىل ما يأيت منهP يف الرشط الثالث من إمكان زيادة االعتكاف عىل 



(مسـألة ٢): ال جيـوز العـدول مـن اعتـكاف إىل آخـر(١)، اتفقا يف 
الوجـوب والنـدب أو اختلفـا(٢)، وال عن نيابة عن شـخص إىل نيابة عن 

شخص آخر(٣) وال نيابة عن غريه إىل نفسه وبالعكس.
األيام الثالثة وإن مل تكن بيوم كامل.

(١) كـام حـكاه يف اجلواهـر عن رسـالة شـيخه واسـتجوده. ألنه بعـد توقف 
االعتـكاف عـىل النية، ووقـوع جزء منه لـألول، ال دليل عىل وقوعه للثـاين بالعدول 
إليه، بل مقتىض األصل عدمه، كام هو احلال يف مجيع العبادات. إال ما دل الدليل عليه 

باخلصوص، كموارد العدول يف الصالة والصوم وغريمها.
ولو عدل فبقاء االعتكاف لألول وعدم بطالنه يبتني عىل ما أرشنا إليه آنفاً من 
الكالم يف أن بقاء االعتكاف هل حيتاج إىل نية االستمرار فيه أو يكفي فيه عدم فسخه.
فعـىل األول يتعني بطالنه، إذ كام يتوقف اسـتمرار أصل االعتكاف حينئذٍ عىل 
النيـة تتوقـف خصوصيته عليها، فمع العـدول ال يقع اجلزء املقـارن للعدول لألول، 

وحيث ال يتبعض االعتكاف فاملتعني البطالن.
وعـىل الثـاين يتعـني صحته وبقـاؤه لـألول، إذ كـام ال يتوقف اسـتمرار أصل 
االعتـكاف حينئـذٍ عىل النية ال تتوقف خصوصيته عليهـا، وحيث مل يكن العدول من 
اعتكاف آلخر فسـخاً له، يتعني بقاؤه واسـتمراره عىل ما وقـع عليه من اخلصوصية، 

ألهنا حينئذٍ تابعة حلدوثه.
(٢) كام لو كان أحدمها منذوراً دون اآلخر.

(٣) ظاهـره املفروغيـة عـن مرشوعيـة النيابـة فيه، كـام هو ظاهر مـا حكاه يف 
اجلواهر عن رسـالة شـيخه واستجوده، وظاهر ما يف املبسـوط من الكالم يف وجوب 

قضاء االعتكاف عن امليت.
والعمـدة فيه املرتكـزات العرفية واملترشعيـة عىل جواز النيابة فيـه، املؤيدة أو 

٤٥٥ ...................................................................... العدول من اعتكاف إىل آخر



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٤٥٦

الثـاين: الصوم، فـال يصح بدونه(١). فلـو كان املكلف ممن ال يصح 
املعتضدة بالنصوص الكثرية املتضمنة للحثّ عىل العمل عن الغريـ  كاألبوين وغريمها 
مـن األرحام، بل مطلق األخ املؤمن ـ من وجوه اخلري والرب، كالصالة واحلج والزكاة 
والطواف وغريها(١). فإن هنض ذلك باالستدالل ـ كام هو الظاهر ـ وإال تعني اإلتيان 

بذلك برجاء املرشوعية وانتفاع املنوب عنه به.
(١) بـال خـالف أجـده فيه بيننا، بـل اإلمجاع بقسـميه عليه، كـذا يف اجلواهر. 
والنصوص به مستفيضة، كصحيح حممد بن مسلم: «قال أبو عبداهللاA: ال اعتكاف 

إال بصوم»(٢)، وغريه.
هذا وال ريب يف أنه ال يعترب فيه إيقاع الصوم له، بل يكفي فيه أي صوم مرشوع 
ولـو مـن غري جهـة االعتكاف، ويف اجلواهـر: «بال خالف أجده فيـه»، ويف املعترب أن 
عليـه فتو علامئنـا. لعدم ظهور ما تضمن توقف االعتـكاف عىل الصوم يف أكثر من 
ذلك. بل هو الالزم ملا تضمنته النصوص الكثرية(٣)، وقام عليه اإلمجاع والرضورة من 

مرشوعية إيقاعه يف شهر رمضان.
نعـم قولـهA يف خرب الزهري: «وصوم االعتكاف واجـب»(٤)، ظاهر يف أن 
لالعتكاف صوماً خيصه، كبقية أقسـام الصوم الواجب، كصوم شـهر رمضان وأنواع 

صوم الكفارات، حيث عدّ فيه يف سياقها لبيان أقسام الصوم الواجب.
لكن ـ مع الغض عن ضعف سنده ـ البد من محله عىل جمرد بيان توقف صحة 
االعتـكاف عـىل الصوم من دون أن يراد به ماهية من الصـوم واجبة يف قبال املاهيات 
األخـر، فيطابـق مضمـون النصـوص األخر، ويناسـب ظهـور املفروغيـة عنه بني 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٢ من أبواب قضاء الصلوات.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من كتاب االعتكاف حديث:٦.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من كتاب االعتكاف.
(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١.



منه الصوم لسفر أو غريه مل يصح منه االعتكاف(١).
األصحاب(رضوان اهللا عليهم).

(١) لعـدم حتقـق رشطـه. لكن يف املبسـوط: «املسـافر وكل مـن ال جتب عليه 
اجلمعـة يصـح اعتكافه». ويف الرسائر أنه جيوز صوم االعتكاف يف السـفر. ولعله إليه 

يرجع ما يف املختلف عن الصدوقني من استحباب صوم االعتكاف نفالً يف السفر.
ويتجـه ذلك من الشـيخP، لبنائـه عىل كراهـة الصوم املندوب يف السـفر، 
لظهـور أن مقتـىض إطالق دليل رشطيـة الصوم لالعتكاف العمـوم للصوم املكروه. 
وال يتجـه ذلك مـن ابن إدريس والصدوقني، بناء عىل ما هو ظاهر األول وسـبق عن 

األخريين من عدم مرشوعية الصوم يف السفر.
لكن احتج هلم يف املختلف تارة: بأن الصوم املذكور عبادة مطلوبة للشـارع ال 
يشـرتط فيها احلرض، فجاز صومها يف السـفر. وأخر: بام تقدم من اسـتحباب صوم 

. احلاجة يف املدينة وأن يكون ذلك يف تلك األيام معتكفاً
ويندفـع األول بأن مقتىض إطالق ما دل عىل عدم مرشوعية الصوم يف السـفر 

عموم اشرتاط احلرض لصوم االعتكاف.
والثـاين بأن اسـتحباب االعتكاف يف الصـوم املذكور ليـس إال إلطالق دليل 
اسـتحباب االعتـكاف الذي يمكـن العمل عليه يف السـفر املذكور بسـبب مرشوعية 
الصـوم فيـه. وال جمال للعمل به يف غريه من أفراد السـفر ممـا كان مقتىض الدليل عدم 

مرشوعية الصوم فيه.
نعم بناء عىل كراهة الصوم يف السـفر ال مانع من البناء عىل استحبابه من حيثية 
كونـه مقدمة لالعتكاف املسـتحب، بناء عىل ثبوت األمر املقدمـي، إلمكان اختالف 

حكمه باختالف عنوانه.
ومنـه يظهر حال ما يف املختلف من االقتصـار عىل كراهة الصوم املذكور، بناء 

يشرتط يف االعتكاف الصوم....................................................................... ٤٥٧



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٤٥٨

الثالـث: العدد، فال يصح أقل من ثالثة أيام(١) ويصح األزيد منها، 
(٢) أو بعضه، أو ليلة أو بعضها(٣). وإن كان يوماً

منه عىل كراهة الصوم يف السفر، من دون حتكيم إلطالق استحباب االعتكاف.
(١) بال خالف أجده بيننا، بل اإلمجاع بقسميه عليه. كذا يف اجلواهر. ويقتضيه 
غـري واحـد من النصوص، كصحيـح أيب بصري عن أيب عبـداهللاA: «قال: ال يكون 
االعتـكاف أقـل من ثالثة أيـام»(١)، ونحوه موثق عمر بن يزيـد(٢)، وقريب منهام خرب 

داود بن رسحان(٣).
ويناسـبه صحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «قال: إذا اعتكف يوماً 
ومل يكـن اشـرتط فله أن خيرج ويفسـخ االعتـكاف، وإن أقام يومني ومل يكن اشـرتط 
فليس له أن خيرج ويفسخ اعتكافه حتى متيض ثالثة أيام»(١)، إذ ال موضوع للفسخ لو 

رشع االعتكاف يوماً أو يومني، بل غاية األمر إهناء االعتكاف بذلك.
(٢) كـام يظهـر املفروغية عنـه من املحقـق يف الرشايع، حيث ذكـر أن من نذر 

اعتكاف أربعة أيام فأخلّ بيوم وجب عليه قضاؤه يف ضمن اعتكاف ثالثة أيام.
(٣) كـام يف اجلواهر. وعن بغية كاشـف الغطاء امليـل لعدم إدخال بعض اليوم 

وبعض الليلة. قال يف اجلواهر: «وعليه إبداء الفرق».
وكيف كان فقد قال سيدنا املصنفP يف توجيه العموم: «قد يشهد له موثق 
أيب عبيدة عن أيب جعفرA ـ يف حديث ـ قال: من اعتكف ثالثة أيام فهو يوم الرابع 
باخليار، إن شـاء زاد ثالثة أيام أخر، وإن شـاء خرج من املسـجد، فإن أقام يومني بعد 
الثالثة فال خيرج من املسجد حتى يتم ثالثة أيام أخر(٢). فإن مفهوم ذيله يقتيض جواز 
اخلـروج وإن كان بعـض يـوم أو بعـض ليلة، بناء عىل مـا يأيت من تبعيـة الليل لليوم. 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من كتاب االعتكاف حديث:٢، ٥ ، ٤.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من كتاب االعتكاف حديث:١، ٣.



ومدلوله االلتزامي جواز زيادة بعض املذكور».
ويشـكل بأن مـا تضمنه الذيل من جواز اخلروج قبـل اليومني قد ال يبتني عىل 
انتهـاء االعتكاف، كي يسـتلزم مرشوعية االعتكاف فيام دوهنام مطلقاً، بل عىل فسـخ 
االعتكاف يف األثناء، نظري ما تقدم يف صحيح حممد بن مسلم. بل يتعني محله عىل ذلك 
بعـد ظهـوره يف أن اإلقامة يومني أو ما دوهنام مبني عـىل أحد طريف التخيري املذكورين 
قبـل ذلك، وهو زيـادة ثالثة أخر. وحينئذٍ ال ينهض بإثبات جواز إضافة يومني فقط، 

فضالً عن يوم واحد، أو ليلة واحدة، أو أبعاضهام. ويأيت متام الكالم يف الصحيح.
ومثله ما ذكره بعض مشـاخينا من االسـتدالل بإطالقات مرشوعية االعتكاف 
من الكتاب والسـنة، إذ حيث مل يرد التقييد عليها إال من ناحية القلة، يتعني البناء عىل 
مرشوعية الزيادة من ناحية الكثرة. لإلشكال فيه بعدم وضوح اإلطالقات املذكورة.

أما يف الكتاب املجيد فلعدم التعرض فيه لالعتكاف إال يف قوله تعاىل: ﴿وعهدنا 
إىل إبراهيم وإسامعيل أن طهرا بيتي للطائفني والعاكفني والركع السجود﴾(١)، وقوله 
سـبحانه: ﴿واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد﴾(٢)، وقوله 
عـز من قائل: ﴿والتبارشوهـن وأنتم عاكفون يف املسـاجد﴾(٣). وقد تقدم يف الرشط 
األول تقريب محل اآلية األوىل عىل االعتكاف اللغوي، دون الرشعي، كام هو الظاهر 
. وأما الثالثة فلو سـلم ورودها يف االعتـكاف الرشعي ال إطالق هلا  مـن الثانيـة أيضاً

ببيان حدوده، بل هي واردة لبيان حكمه يف ظرف انعقاده.
وكـذا احلال يف السـنة الرشيفة، فإهنـا بني ما ورد يف االعتـكاف يف مدة خاصة 
كالعـرش(٤)، والشـهرين(٥)، ومـا ورد يف مقام البيان من جهات خاصـة، كتحديد أقل 

(١) سورة البقرة اآلية:١٢٥.
(٢) سورة احلج اآلية:٢٥.

(٣) سورة البقرة اآلية:١٨٧.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من كتاب االعتكاف.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من كتاب االعتكاف.

العدد الالزم يف االعتكاف......................................................................... ٤٥٩
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االعتـكاف ومكانـه ورشوطه، وأحكامه يف ظرف انعقاده، مـن دون أن يكون فيها ما 
يصلح لبيان عموم مرشوعيته من حيثية املقدار. 

ومثلـه دعـو: أن ظاهر التحديـد يف النصوص بالثالثة يف طـرف القلة جواز 
الزيادة عليها. 

: بعدم وضوح بلوغ ذلك مرتبة الظهور، إلمكان سوقه للرد عىل  الندفاعها: أوالً
العامة القائلني بكفاية اليوم، بل ما دونه، وغايته اإلشعار الذي ال يبلغ مرتبة احلجية. 
: بأن جمرد جواز الزيادة ال ينفع ما مل يكن له إطالق يقتيض العموم ألفراد  وثانياً
الزيـادة من حيثية املقـدار، إلمكان كون الزيادة املرشوعة ثالثة أيام أخر، ال زيادة يوم 

واحد فضالً عن بعض يوم، أو بعض ليلة. 
بـل ذلك هو الظاهر من صحيح أيب عبيدة املتقدم لظهوره يف انحصار الوظيفة 
يـوم الرابع بأحد أمرين: زيادة ثالثة أيام(١)، وإهناء االعتكاف. ولو رشع زيادة يوم أو 

يومني فقط لكان الالزم التنبيه لذلك يف مقام بيان الوظيفة.
كـام أن ذلـك هـو الظاهـر مـن معتـرب داود بـن رسحـان: «قـال: بـدأين أبـو
عبـداهللاA مـن غري أن أسـأله فقـال: االعتـكاف ثالثة أيام. يعني: السـنة إن شـاء 
اهللا»(٢)، بنـاء عىل أن املراد بالسـنة فيـه ليس هو األفضل، بل ما يقابـل البدعة، كام هو 
الظاهر، إذ ال اإلشـكال يف عدم مرشوعية ما دون الثالثة واسـتحباب ما زاد عليها لو 

. ومن ثم يشكل إثبات العموم املذكور. كان مرشوعاً
(٣)، يف شـهر رمضان رصيح يف  إن قلـت: ما تضمـن اعتكاف النبـي7 عرشاً
إمكان زيادة يوم واحد عىل التسعة التي هي ثالث دورات كل دورة ثالثة أيام، ومثلها 
(١) هذا بناء ما سبق يف نقل احلديث، وهو املوجود يف الوسائل والكايف، ومثله ما يف الفقيه من قوله: «إن شاء 
زاد ثالثة أخر». أما بناء عىل ما يف التهذيبني من قوله: «إن شاء أزداد أياماً أخر»، فال يتم االستشهاد به، 

بل يقترص عىل معترب داود املطابق لألصل .(منه عفي عنه).
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من كتاب االعتكاف حديث:٤.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من كتاب االعتكاف.



ما تضمن مرشوعية اعتكاف شـهرين(١)، لوضوح أن الشـهرين قد ينقصان فيزيد يوم 
واحد أو ينقص أحدمها فيزيد يومني. وحينئذٍ ال جمال الحتامل محل ما تضمن أن أقل 
مـا يكون االعتكاف ثالثة أيام عىل اختصاص الزيادة بالثالثة، دون األيام املفردة، بل 

البد من البناء عىل العموم هلا.
قلـت: أما نصوص اعتـكاف النبي7 فهي إنام تدل عـىل مرشوعية زيادة يوم 
إلمتام العرشة، وال إطالق هلا يقتيض مرشوعية زيادة اليوم ولو ليتم به أربعة أو سبعة أو 
ثالثة عرش أو غري ذلك، إلمكان خصوصية تتميم العرشة التي هي من األعداد التامة، 
خصوصاً العرش األواخر من شـهر رمضان التي هي ذات مزية خاصة يف االعتكاف. 
والسـيام بمالحظة ما تقدم اسـتفادته من صحيح أيب عبيدة مـن عدم مرشوعية زيادة 

يوم أو يومني عىل الثالثة.
وأمـا نصـوص مرشوعيـة اعتكاف شـهرين فال إطـالق هلا يشـمل الفرضني 
املذكوريـن، لعـدم ورودها يف مقام ترشيـع االعتكاف املذكور، وإنـام تضمنت ترتب 
ثوابـه عـىل قضاء حاجة املؤمن أو السـعي فيهـا، وهو ال ينايف مرشوعيـة اعتكافهام يف 
. والسيام وأن فرض نقصان أحدمها مستلزم لزيادة يومني املوجب  فرض متاميتهام معاً

عندهم للزوم إضافة يوم ثالث هلام، فال يرشع حينئذٍ االقتصار عىل الشهرين.
وأشكل من ذلك البناء عىل مرشوعية زيادة بعض يوم أو ليلة أو بعضها، حيث 
ال تنهـض به النصوص املتقدمة، الحتامل خصوصية اليوم التام، ألنه الذي يرشع فيه 

الصيام الذي هو رشط يف االعتكاف.
والسـيام يف صحيح أيب بصري: «قال أبو عبـداهللاA: ومن اعتكف صام»(٢). 
ويف موثـق عمر بن يزيد عنهA: «قـال: إذا اعتكف العبد فليصم»(٣)، فإن ظاهرمها 
أن مقتـىض االعتـكاف إحـداث الصـوم، ال جمرد كـون املعتكف صائامً ولـو من قبل 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من كتاب االعتكاف.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من كتاب االعتكاف حديث:٧، ٩.
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ويدخل فيه الليلتان املتوسطتان(١)،
االعتكاف، وهو ال يناسب البدء باالعتكاف من وسط النهار.

واملتحصـل من مجيع ما تقدم: أنه ال إطالق يقتيض مرشوعية زيادة يوم واحد، 
فضـالً عـن بعض يـوم، أو ليلة، أو بعضها، بـل ظاهر ما تقدم من صحيـح أيب عبيدة 
ومعتـرب داود بن رسحان أن االعتكاف إنـام يكون ثالثة أيام، والزيادة إنام تكون بضم 
اعتـكاف العتـكاف مـن دون فصل بينهام، وكـام ال يرشع اعتكاف مـا دون الثالثة ال 
يـرشع ضمـه للثالثة. غاية األمر أنه يـرشع اعتكاف عرشة أيام من شـهر رمضان، أو 

. وال جمال للتعدي عن ذلك. مطلقاً
وال يتضـح من سـرية املترشعـة، وال من إمجـاع األصحاب، مـا زاد عليه بعد 
قصـور النصوص، لعدم وضوح حال السـرية، لقلة االبتالء بذلك، وعدم ترصحيات 

يف كلامت األصحاب يعتد هبا تنهض بإثبات يشء يف املقام، فالحظ. 
واهللا سبحانه وتعاىل العامل.

(١) كام هو املشهور، بل مل ينسب اخلالف فيه إال إىل الشيخP يف االعتكاف 
املنـذور، قال يف املبسـوط: «وإن نـذر أياماً بعينهـا مل يدخل فيها لياليهـا. إال أن يقول 
العرش األواخر أو ما جيري جمراه، فيلزمه حينئذٍ الليايل، ألن االسم يقع عليه»، وقال: 
«وإذا نذر اعتكاف ثالثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه 
إىل بعـد الغـروب من ذلك اليوم، وكذا اليوم الثاين والثالث هذا إذا أطلقه، وإن رشط 
التتابع لزمه الثالثة أيام بينها ليلتان»، ويف اخلالف: «إذا قال: هللا عيلّ أن اعتكف ثالثة 
أيـام لزمه ذلك. فإن قـال: متتابعة لزمه بينها ليلتان، وإن مل يشـرتط املتابعة جاز له أن 

يعتكف هناراً ثالثة أيام ال لياليهن».
: «ال يكون االعتكاف أقل من ثالثة أيام وليلتني». لكن قال يف اخلالف أيضاً

ومن ثم قد يبتني ما سبق منه عىل االختصاص بنذر االعتكاف، ال لعدم البناء 



دون األوىل(١)،
عـىل دخول الليلتني املتوسـطتني يف االعتـكاف. وإن كان هو يف غاية اإلشـكال، ألن 

النذر إنام ينفذ إذا تعلق باالعتكاف املرشوع.
وكيـف كان فالعمـدة يف وجه ما ذهب إليه املشـهور: هو فهم االسـتمرار من 
أدلـة التحديد، كام يظهر بمالحظة النظائر، كإقامـة ثالثني يوماً، ونية إقامة عرشة أيام 

للمسافر، وثالثة احليض عند املشهور، ونحو ذلك.
ولواله الحتـاج إثبات مرشوعية االعتـكاف يف الليلتني املتوسـطتني للدليل، 
والحتاج للسؤال عنه وعام يناسب ذلك من الفروع، ومنها حكم الليلتني املتطرفتني، 
فعدم ظهور السؤال عن ذلك كاشف عن فهم دخوهلام بسبب فهم االستمرار من أدلة 

التحديد، كام ذكرنا.
مضافـاً إىل أن ذلـك هو الظاهر من قولهA يف صحيـح احللبي: «وتصوم ما 
»(١)، وقوله يف صحيح أيب عبيدة املتقدم: «فإن أقام يومني بعد الثالثة فال  دمت معتكفاً

خيرج من املسجد حتى يتم ثالثة أيام أخر»(٢).
وقد يناسـبه ما تضمن حرمة اجلامع ليالً للمعتكـف(٣)، فإن عدم التقييد فيه بام 
إذا أدخل الليل يف االعتكاف قد يشـهد باملفروغية عن دخوله. إال أن يسـتفاد التقييد 
مـن فـرض كونه معتكفـاً حني اجلـامع. وإن كان من القريب الغفلة عـن ذلك، وعدم 
التنصيـص عىل دخـول الليل، وإنام يقصد االعتكاف ثالثة أيام عىل الوجه املرشوع ال 

غري. فالحظ.
(١) قـال يف اجلواهـر: «خالفـاً للمحكـي عن الفاضـلـ  وإن كنـا مل نتحققهـ  
ولثاين الشـهيدين، فأدخال الليلة األوىل فيها، وجعالها حمل النية، قياسـاً عىل الليلتني 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من كتاب االعتكاف حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من كتاب االعتكاف حديث:٣.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ ، ٦ من كتاب االعتكاف.

العدد الالزم يف االعتكاف......................................................................... ٤٦٣



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٤٦٤

 والرابعة(١)
يف األثناء. وفيه: أن دخوهلام ال لكوهنام من مسمى اليوم، بل لظهور النص والفتو يف 
استمرار حكم االعتكاف، وأنه ال انقطاع فيه، ولذلك دخال. فهو قياس مع الفارق».
وأمـا احتـامل كون املـراد باليوم ما يعم الليـل، وهو زمان متـام دورة األرض. 
فهو خمالف للظاهر، وإنام التزمنا به يف أقل احليض، لقرائن خارجية ال جتري يف أمثال 

املقام، كام يظهر بمالحظة ما ذكرناه هناك.
عىل أن كثرة االبتالء بأمد االعتكاف ال يناسب كون ما عليه مجهور األصحاب 

من خروج الليل خمالفاً للواقع، ألن كثرة االبتالء باحلكم متنع من خفائه عادة.
ثم إنه لو تم كون املراد باليوم يف املقام زمان متام دورة األرض مل يقتض دخول 
الليلـة األوىل فقط، بـل دخول إحد الليلتـني األوىل أو الرابعة تبعـاً الختالف مبدأ 
االعتـكاف، فإن بدأ مـن أول الليل دخلت األوىل وخرجت الرابعة، وإن بدأ من أول 
النهار خرجت األوىل ودخلت الرابعة. بل البعض من كل منهام فيام لو بدأ االعتكاف 

يف أثناء الليل.
وأمـا دعـو: أن الليلـة تتبـع اليـوم الالحـق لغة وعرفـاً، بـل تضمنته بعض 

النصوص(١). 
فهي مدفوعة بأن ذلك إنام هو باإلضافة إىل اليوم املقيد بالشهر، أو بخصوصية 
أيـام األسـبوع أو باحلوادث، كيـوم مقتل احلسـنيA، أو يوم املطر، واملـراد باليوم 
حينئـذٍ ما يقابـل الليلة، ال باإلضافة إىل اليوم الذي يراد منه متام الدورة حيث ال تبعية 

، بل هو خيتلف باختالف مبدأ الدورة. فيه حينئذٍ
(١) فقد جعل يف اجلواهر القول بدخوهلا ـ من دون أن ينسبه لواحد ـ أضعف 
مـن القـول بدخول الليلـة األوىل. وهو يف حملـه إن كان املراد به دخوهلـا دون األوىل، 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.



وإن جـاز إدخاهلام بالنية(١). فلو نـذره(٢) كان أقل ما يمتثل به ثالثة. ولو 
نـذره أقـل مل ينعقد(٣). وكذا لو نـذره ثالثة معينة فاتفـق أن الثالث عيد مل 
ينعقد(٤). ولو نذر اعتكاف مخسة، فإن نواها برشط ال بطل(٥)، وإن نواها 

ال برشط(٦) ضم إليها السادس، أفرد اليومني أو ضمهام إىل الثالثة(٧).
حيث ال وجه له إال دعو تبعية الليلة للنهار السـابق عليها. وقد عرفت عدم التبعية 
بلحاظ متام الدورة، بل تبعية الليلة للنهار الالحق هلا بلحاظ التقييد بالشـهر ونحوه. 

. وأضعف منه ما إذا أريد به دخوله معها، حيث ال يناسب التحديد بثالثة أيام قطعاً
وأمـا لـو أريد بـه دخـول إحـد الليلتـني املذكورتـني تبعـاً الختـالف مبدأ 
االعتكاف، فقد سـبق أنه املتعني بناء عىل أن املراد باليوم متام الدورة، فيكون أوىل من 

دخول الليلة األوىل فقط.
(١) بناء عىل جواز الزيادة عىل ثالثة أيام مطلقاً، وقد سبق اإلشكال فيه.

(٢) يعني: نذر االعتكاف عىل اإلطالق.
(٣) لعدم نفوذ النذر إال أن يتعلق باملرشوع. نعم لو رجع نذر األقل إىل ما يعم 
نـذر بعض االعتكاف ال بـرشط باإلضافة إىل الزيادة واإلمتـام، ال إىل نذر االعتكاف 
التـام برشط عدم الزيادة، نفذ النذر، ووجب إمتامه بالثالثة أيام مقدمة للوفاء بالنذر، 

نظري ما يأيت منهP يف نذر مخسة أيام.
 (٤) لتعـذر رشط االعتـكاف ـ وهو الصوم املوجب ـ لتعـذره إن أريد به نذر 

اعتكاف الثالثة أيام، وعدم مرشوعيته إن أريد به نذر اعتكاف اليومني فقط.
(٥) يعني بأن يكون املنذور هو اعتكاف تام ال يزيد عليه.

(٦) يعني بأن يكون املنذور ما يعم بعض االعتكاف ال برشط باإلضافة إىل اإلمتام.
(٧) فإن نو إفراد اليومني عند النذر اعتكف اعتكافني منفصلني كل منهام ثالثة 
أيام، وإن نو مخسة متتابعة اعتكف ستة أيام متتابعة، وإن نو األعم ختري بني الوجهني.
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الرابع: أن يكون يف أحد املسـاجد األربعة ــ مسـجد احلرام ومسجد 
املدينـة ومسـجد الكوفة ومسـجد البرصة، أو يف مسـجد تنعقـد به اجلامعة 

الصحيحة(١). 
(١) لصحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «سئل عن االعتكاف قال: ال يصلح 
االعتكاف إال يف املسـجد احلرام أو مسـجد الرسـول7 أو مسجد الكوفة أو مسجد 
مجاعـة...»(١)، وموثق عبداهللا بن سـنان عنهA: «قال: ال يصلح العكوف يف غريها 
ـ يعنـي غـري مكةـ  إال أن يكون يف مسـجد رسـول اهللا7 أو يف مسـجد من مسـاجد 
اجلامعـة»(٢)، وموثق حييى بن العالء أو صحيحـه عنهA: «ال يكون اعتكاف إال يف 

مسجد مجاعة»(٣)، ويأيت متام الكالم يف مفاد هذه النصوص.
هذا ويف االنتصار والنهاية واملبسوط واخلالف والغنية وغريها أنه ال يصح إال 
يف املساجد األربعة املذكورة يف املتن، وهي املسجد احلرام ومسجد النبي7 ومسجد 
الكوفـة ومسـجد البـرصة. ونسـب لألكثر تـارة، ولألشـهر أخر، بـل يف االنتصار 

واخلالف والغنية وعن الطربيس اإلمجاع عليه. 
واسـتدل له بمرسـل املقنعة: «روي أنه ال يكون االعتكاف إال يف مسـجد مجع 
فيـه نبي أو ويص نبي»، وصحيح عمر بـن يزيد: «قلت أليب عبداهللاA: ما تقول يف 
االعتكاف ببغداد يف بعض مساجدها؟ فقال: ال اعتكاف إال يف مسجد مجاعة قد صىل 
فيه إمام عدل صالة مجاعة. وال بأس أن يعتكف يف مسـجد الكوفة والبرصة ومسجد 
املدينة ومسجد مكة»(٤)، بناء عىل أن املراد باإلمام العدل هو إمام احلق املعصوم، وعىل 

انحصار ذلك باملساجد األربعة، كام ذكره املفيد يف املقنعة وغريه.
وعن الصدوق األول إبدال مسجد البرصة بمسجد املدائن، وكأنه ملا يف املقنع 
من أن أمري املؤمننيA قد صىل فيه، أو ملا روي من أن اإلمام احلسـنA قد صىل 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من كتاب االعتكاف حديث:٧، ٣، ٦، ٨.



فيه(١). لكنه لو تم فاملناسب حينئذٍ اجلمع بينهام، كام يف املقنع، لعدم اإلشكال ظاهراً يف 
صالة أمري املؤمننيA يف مسـجد البرصة. ويكفي شاهداً عىل مرشوعية االعتكاف 

فيه الصحيح املتقدم.
وكيـف كان فحيـث ال دليل للمشـهور عـىل اختصاص االعتكاف باملسـاجد 
املذكورة، وإنام املدعى هلم أخذ عنوان فيه ال ينطبق إال عليها، فإن كان املراد بالعنوان 
هـو مجـع النبـي7 أو الـويصA يف خصـوص صـالة اجلمعـةـ  كـام يف االنتصار 
واملبسوط والنهاية ـ فلو تم انحصاره باملساجد املذكورة ـ ومل يثبت ما ذكره ابن األثري 
مـن أن أول مجعـة مجعها النبي7 ملا خرج مـن قبا متوجهاً للمدينة يف املسـجد الذي 
يف بطـن الـوادي(٢)ـ  فال جمال لالسـتدالل عليه بالصحيح، لعدم اإلشـارة فيه لصالة 
اجلمعـة، بل غاية ما يمكن أن يسـتدل عليه به هو املرسـل، وضعفـه مانع من التعويل 
عليه، بعد أن مل يثبت اعتامدهم عليه وعملهم به، خصوصاً بعد أن مل يعمل به مرسله، 

وهو املفيد.
وإن كان املـراد بـه هـو مجعه يف مطلـق الفرائض فمن الظاهـر عدم اختصاص 
املسـاجد املذكورة بذلك، حيث ال إشـكال ظاهراً يف صالة النبي7 مجاعة يف مسجد 
يـف أيـام إقامتـه بمنى يف حجة الـوداع. كام ورد أنه7 صىل يف املسـجد إىل جنب  اخلَ

جبل أحد(٣)، وغري ذلك مما قد يظهر للمتتبع.
عىل أنه بعد عدم التعويل عىل املرسل فالصحيح إنام يكون شاهداً للقول املذكور 
بنـاء عىل أن املراد بإمام العدل فيه إمام املسـلمني احلق املعصوم، وال شـاهد عليه، بل 
إطـالق احلديث يدفعه. والسـيام بمالحظة ما يف النصوص الكثـرية اآليت بعضها من 
جعل املوضوع هو املسـجد اجلامع أو مسـجد اجلامعة، فإن محله عىل خصوص الذي 

صىل فيه إمام احلق محل عىل الفرد النادر.
(١) مرآة العقول ج:٣ ص:٢٤٦.

(٢) ج:٢ ص:١٧٠.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:١٢ من أبواب املزار حديث:٢.

٤٦٧ .................................................................. املكان الذي يصح فيه االعتكاف
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والسيام بمالحظة حديثي احللبي وعبداهللا بن سنان املتقدمني، حيث يلزم محل 
مسـجد اجلامعة يف األول عىل خصوص مسـجد البرصة، أو مع مسـجد املدائن، ويف 
الثاين عىل خصوص مسـجدها ومسجد الكوفة، أو مع مسجد املدائن. وكذا احلال يف 
A كان يقول: ال أر االعتكاف  صحيـح داود عن أيب عبداهللاA: «قال: إن علياً
إال يف املسـجد احلرام ومسـجد الرسـول7 أو مسـجد جامع»(١). وهو كام تر محل 

مستهجن. ومن هنا كان القول املذكور يف غاية الضعف.
هـذا ويف الرشايـع أن االعتـكاف ال يصـح إال يف مسـجد جامـع، ولعلـه إليه 
يرجـع مـا يف املقنعة من عدم االعتكاف إال يف املسـجد األعظـم. ويقتضيه غري واحد 
مـن النصوص كصحيـح داود املتقدم، وصحيح احللبي عـن أيب عبداهللاA: «قال: 
ال اعتـكاف إال بصوم يف مسـجد اجلامـع...»(٢)، وخرب عيل بن غـراب أو ابن عمران

عنهA: «املعتكف يعتكف يف املسجد اجلامع»(٣).
نعـم قد يعارضها ما تقدم حجـة للقول األول الذي تقدم من املتن، واملتضمن 

لزوم االعتكاف يف مسجد اجلامعة.
لكن من القريب محل النصوص املذكورة عىل ما يسـاوق نصوص اجلامع، كام 
هـو ظاهـر التهذيب واجلواهر. لظهـور اإلضافة والتوصيـف يف التنويع بلحاظ ذات 
املسـجد، ال بلحـاظ وقوع الفعل فيه، وهـو صالة اجلامعة فيه، وإال كان األنسـب أن 
يقـال فيهـا: تقـام فيه صـالة اجلامعة أو: يصـىل فيه مجاعـة. وال أقل مـن احتامل ذلك 

احتامالً معتداً به يوجب إمجال النصوص املذكورة، واالقتصار عىل نصوص اجلامع.
وأمـا ما ذكره سـيدنا املصنفP من أن مقتـىض اجلمع بني الطائفتني محل ما 
تضمـن اعتبـار اجلامع عىل إرادة جامـع اجلامعة، بقرينة ما تضمـن اجلمع بينهام، وهو 
خرب الكناين عن أيب عبداهللاA : «سئل عن االعتكاف يف رمضان يف العرش األواخر، 
A كان يقول: ال أر االعتكاف إال يف املسـجد احلرام أو يف مسـجد  قـال: إن علياً

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من كتاب االعتكاف حديث:١٠، ١، ٤.



الرسول7 أو يف مسجد جامع [مجاعة]»(١).
: أن خرب الكناين مل يتضمن اجلمع بني األمرين، بل اقترص يف التهذيب  ففيه أوالً
املطبوع حديثاً عىل لفظ (جامع)، وأما لفظ (مجاعة) فهو نسـخة يف الطبعة احلديثة من 

الوسائل.
: أن محل نصوص اجلامع عىل نصوص اجلامعة إن رجع إىل تفسري اجلامع  وثانياً
باجلامعـةـ  عكـس مـا ذكرناـ  فهو خمالـف للظاهر جداً، وإن رجـع إىل تقييد نصوص 
اجلامع باجلامعة فالزمه اعتبار األمرين، ال االكتفاء بكون املسجد مما تقام فيه اجلامعة، 

.عليه يف مقام الفتو هو املتحصل من النصوص، وجر Pكام جعله
عـىل أن تقييد نصوص اجلامعة بنصوص اجلامع بعيد جداً، ألن املسـاجد التي 
تكون جامعاً نادرة جداً باإلضافة للمساجد التي تقام فيها اجلامعة، فاالقتصار يف مقام 

. التحديد عىل اجلامعة وإمهال التقييد باجلامع بعيد جداً
وهـذا بخالف ما ذكرنا من كون املراد بنصوص اجلامعة اجلامع، حيث تتطابق 

معه النصوص، من دون أن يلزم منه يشء من ذلك.
نعـم تقـدم يف صحيح عمـر بن يزيد اعتبـار كون االعتكاف يف مسـجد مجاعة 
قـد صـىل فيه إمام عدل مجاعـة، فلو محل مسـجد اجلامعة فيه عىل املسـجد اجلامع لزم 
اعتبـار األمرين من كون املسـجد جامعاً وحصول اجلامعـة الصحيحة فيه، وهو تقييد 
غري مسـتهجن. لكن يف اجلواهر أنه مل يقل أحـد باعتبار اجلامعة يف االعتكاف. فإن تم 

لزم محله عىل االستحباب.
ومن مجيع ما تقدم يظهر ضعف ما عن ابن أيب عقيل من مرشوعية االعتكاف يف 
كل مسجد، وأن األفضل هي املساجد األربعة، ويف سائر األمصار مساجد اجلامعات. 
فإنه موقوف عىل محل مجيع النصوص املتقدمة عىل االستحباب، وال قرينة عىل ذلك.
 :Aهذا ويف موثق داود بن حصني املروي يف املعترب واملنتهى عن أيب عبداهللا

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من كتاب االعتكاف حديث:٥.

٤٦٩ .................................................................. املكان الذي يصح فيه االعتكاف
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واألحوط استحباباً كونه مسجد البلد(١)، بل األحوط استحباباً االقتصار 
عىل األربعة(٢) مع اإلمكان(٣). 

(مسألة ٣): لو اعتكف يف مسجد معني فاتفق مانع من البقاء فيه بطل(٤)، 
«قال: ال اعتكاف إال بصوم، ويف املرص الذي أنت فيه»(١). وقد جعله سـيدنا املصنف
. ويظهر من  P مـن النصـوص الدالة عىل اعتبـار كون مسـجد االعتكاف جامعـاً

الوسائل احتامل ذلك.
لكنـه غري ظاهر، بل مفاده اعتبار كون املعتكف حارضاً غري مسـافر، وإن كان 
سـفراً ال يوجـب اإلفطـار، وال يظن من أحد القـول بذلك. إال أن حيمل عىل السـفر 

املوجب لإلفطار من أجل تصحيح الصوم الذي هو رشط يف االعتكاف. فالحظ.
(١) عمـالً بالنصوص املتضمنة للتقييد باجلامـع، التي عرفت منا لزوم العمل 

هبا ومحل بقية النصوص عليها.
(٢) خروجاً عن خالف من عرفت.

(٣) إذ مع عدم إمكان االعتكاف فيها يكون االقتصار املذكور خمالفاً لالحتياط، 
لكونه مفوتاً لالعتكاف.

(٤) ال ينبغي التأمل يف اعتبار وحدة املسجد الذي يعتكف فيه، كام رصح به يف 
اجلواهر. ويقتضيه ظاهر النصوص املتقدمة يف حتديد موضع االعتكاف.وكذاماتضمن 
أن املعتكف إذاخرج من املسـجدحلاجة وجب عليه الرجوع إليه بعد قضائها(٢)، وأنه 
يصيل يف املسجد الذي اعتكف فيه إال يف مكة(٣). عىل أنه مقتىض أصالة عدم مرشوعية 

االعتكاف مع تعدد املسجد.
وحينئـذٍ لـو اتفـق مانع قهـري مـن البقاء فيه انكشـف عـدم مرشوعيـة عقد 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٣ من كتاب االعتكاف حديث:١١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من كتاب االعتكاف.



(٢) يف مسجد  ومل جيز اللبث يف مسجد آخر(١)، وعليه قضاؤه إن كان واجباً
آخر، أو يف ذلك املسجد بعد ارتفاع املانع(٣).

االعتكاف، وبطالنه من أول األمر. بل لو كان واجباً معيناً بنذر ونحوه ينكشف عدم 
وجوبـه بالتعـذر. أما لو كان املانع مسـبباً عن اختيار املكلف فهو وإن مل يكشـف عن 
بطالن عقد االعتكاف من أول األمر، إال أنه يسـتلزم بطالنه من جهة حدوث املانع، 
لرجـوع صحـة االعتكاف ونفوذه إىل نفـوذ ما فرضه املكلف عىل نفسـه من البقاء يف 
املسـجد، املفروض إمكانه حني فرضه عىل نفسـه، غاية األمر أنه يبطل بسـبب تعذره 

بعد ذلك باختياره.
(١) يعنـي: بنحـو يتم بـه االعتكاف األول قـال يف اجلواهر: «ولـو تعذر إمتام 
اللبـث يف املـكان الـذي اعتكف فيـه، خلروجه عن قابليـة اللبث فيه بأحد األسـباب 

احتمل االكتفاء باللبث يف غريه، بل ربام قيل به. وهو مشكل».
 والوجه يف إشـكاله: عدم الدليل عىل قيام املسـجد الثاين مقام املسـجد الذي 

تعذر البقاء فيه، بل مقتىض ما سبق من اعتبار وحدة املسجد يف االعتكاف عدمه.
(٢) بنـاء عىل ما يأيت يف املسـألة اخلامسـة عرشة إن شـاء اهللا تعـاىل من وجوب 
قضـاء االعتكاف الواجب. لكنه موقوف عىل انعقاده ووجوبه، وقد سـبق أنه لو كان 
املانـع قهرياً ينكشـف عدم انعقاده من أول األمر، وحينئـذٍ ال جيب قضاؤه. نعم يتجه 

ذلك لو كان املانع مسبباً عن اختيار املكلف.
(٣) قـال يف اجلواهـر: «ولـو زال املانع احتمـل البناء. واألقو اسـتئناف مع 
فرض الوجوب». والوجه فيه: ما سـبق من ظهور أدلة االعتكاف يف االسـتمرار فمع 
عـدم اسـتمراره للامنع املفروض يتعـني البطالن وعدم مرشوعية ما وقـع ليتجه البناء 
عليـه وإمتامـه. كام أن ظاهر أدلـة القضاء مع البطـالن هو االسـتئناف ال إمتام ما وقع 

باإلتيان باجلزء الفائت فقط، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل.

٤٧١ .................................................................. املكان الذي يصح فيه االعتكاف
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(مسـألة ٤): يدخل يف املسجد سـطحه ورسدابه(١)، كبيت الطشت 
يف مسجد الكوفة، وكذا منربه وحمرابه واإلضافات امللحقة به(٢). 

نعـم لـو كان املانـع قصري األمـد، بحيث ال خيـل بوحدة االعتـكاف اجته عدم 
بطالن االعتكاف به ومرشوعية إمتامه بعد ارتفاع املانع.

(١) كـام يف اجلواهـر حاكياً عـن املنتهى القطع بـه. وعن املدارك استحسـانه، 
والوجه فيه: إطالق نصوص مكان االعتكاف. لكن يف الدروس: «ولو صعد سـطح 

املسجد فكاخلروج. وقيل:ال»، وهو غريب.
. لكن الظاهر خروجه عن حمل كالمهم. نعم يتجه ذلك إذا مل يكن السطح مسجداً
(٢) إذا كانت من سنخ التوسعة فيه، لتحقق الوحدة عرفاً فيدخل يف اإلطالق. 
نعم إذا كان املضاف مسـجداً مسـتقالً وكانت إضافته بمجرد رفع املانع أشكل صدق 

الوحدة به.
اللهـم إال أن يقـال: إذا طالت املدة وأغفل احلال األول عدّ املجموع مسـجداً 
واحـداً، خصوصـاً بلحـاظ العناويـن املأخـوذة يف النصـوص ككونه أحد املسـاجد 

األربعة، أو كونه املسجد اجلامع، وحينئذٍ يدخل يف اإلطالق.
وإال أشـكل األمـر تـارة: ألن مـن الظاهـر تعـرض كثري مـن املسـاجد املهمة 
للتوسـعة، وذلك قد يستلزم إحلاق بعض املسـاجد الصغرية التي كانت منفصلة عنها 
هبا. كام أنه قد جتعل البقعة التي فيها مسـاجد متعددة مسـجداً واحداً تدخل فيه مجيع 

املساجد وما جاورها.
وحينئذٍ ال طريق إلحراز وحدة املساجد احلالية القائمة وعدم تعددها باألصل، 
ألن سـرية املسـلمني ويدهم إنام تثبت مسـجدية املكان، وال تنهض بإثبات عدم تعدد 

املسجد الواحد باألصل. وعىل ذلك يشكل االعتكاف فيه بمجموعه.
وأخر: ألن ظاهر أدلة اعتبار كون املسجد جامعاً لزوم فعلية وصف اجلامعية 



(مسـألة ٥): إذا قصـد االعتـكاف يف مكان خاص من املسـجد لغي 
قصده(١) .

فيه، وبعد اتصال املسـجدين يكون اجلامع هو جمموعهام ال كل منهام. وحينئذٍ ال جمال 
، فإذا مل جيزاالعتـكاف يف املجموع لعدم  لالعتـكاف يف كل منهـام، لعدم كونه جامعـاً
 . وحدتـه باألصل امتنـع االعتكاف يف املـكان املذكور، وااللتزام بذلـك صعب جداً

وذلك قد يصلح لتأييد ماسبق.
نعم البد فيه من حتقق الوحدة العرفية الطارئة، وال يكفي جمرد رفع احلاجز بني 

املسجدين أو سقوطه، فضالً عن فتح الطريق بني املسجدين.
ومنه يظهر ضعف ما عن بغية كاشف الغطاء من أنه مع فتح الباب بني املسجدين 
ال تبعـد صحـة الترشيـك بينهـام يف االعتـكاف الواحـد. ومن ثـم منعـه يف اجلواهر.
(١) لظهـور األدلة يف أن موضوع االعتكاف الواحد هو املسـجد بمجموعه، 

وال دليل عىل مرشوعية أخذ خصوصية أجزائه فيه.
نعم يف صحيح داود بن رسحان املتقدم عند الكالم يف مفهوم االعتكاف، قال: 

«وال تقعد حتت ظالل حتى تعود إىل جملسك».
 لكن مقتضاه تعني املكان الذي جيلس فيه حني االعتكاف، ال املكان الذي نو
االعتـكاف فيه من املسـجد، وحيث ال يمكن االلتزام بظاهـره مل ينهض باخلروج عام 

ذكرنا. وتعني محله عىل إرادة الرجوع للمسجد الذي اعتكف فيه.
وحينئـذٍ إن كان قصـد اخلصوصيـة بنحـو تعدد املطلـوب، بحيـث يرجع إىل 
قصد االعتكاف يف املسـجد بنفسـه، وأن يكون اعتكافه يف املكان اخلاص تعني صحة 

االعتكاف يف متام املسجد، ولغى القصد املذكور.
وإن كان بنحـو وحدة املطلوب، بحيث تكـون اخلصوصية قيداً يف االعتكاف 

تعني بطالن االعتكاف، لعدم مرشوعية ما قصد، وعدم القصد للمرشوع.

املكان الذي يصح يف االعتكاف................................................................... ٤٧٣
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اخلامـس: إذن مـن يعتـرب إذنـه يف جـوازه(١)، كالسـيد بالنسـبة إىل 
مملوكه(٢)،

نعم لو فصلت قطعة من املسجد اجلامع بحيث خرجت عن وصف اجلامعية، 
وكان اجلامع خصوص الباقي، فقد يشكل عموم االعتكاف هلا. إال أن يقال: عدم فعلية 
االجتامع فيها ال ينايف صدق عنوان اجلامعية عىل املسجد بتاممه، كام يصدق عىل درجه 
وسـطحه ورسدابه وإن مل تكن حمـالً لالجتامع، فيصح االعتكاف فيهـا مثلها. فتأمل.

(١) ال خيفـى بداهـة ذلك، لرجوعـه إىل قضية برشط املحمـول. لكن القضية 
املذكورة ليست رشعية، بل انتزاعية، وليست القضية الرشعية إال صغرياهتا التي يأيت 

الكالم فيها.
(٢) بال إشـكال، كام يف املسـالك وعن املدارك، وبال خالف أجده فيه، كام يف 
اجلواهر. وقد علل يف كالم غري واحد بأن العبد مملوك ملواله فترصفه يف نفسه يتوقف 

عىل إذن املالك.
إن قلت: الترصف إن كان بنفس اللبث يف املسجد فيكفي يف جوازه إذن املالك 
فيـه وإن مل يـأذن يف االعتكاف. وإن كان بنفس التعبد باالعتكاف وجعله عىل نفسـه، 
فلـم يتضح كونه عرفاً من الترصفات املنافية لسـلطنة املالك، بل هو نظري نية الصوم، 

التي سبق اإلشكال يف توقفها عىل إذن املالك.
قلت: ملا كان مرجع صحة االعتكاف إىل تنفيذ ما جعله املكلف عىل نفسه من 
إجيـاب اللبث كان منافياً لسـلطنة املالـك، وإن كان آذناً يف اللبـث، لتضمن الوجوب 
إلزامـاً زائداً عىل اللبث ومنافياً لسـلطنة املالك، وليسـت نية االعتـكاف كنية الصوم 

املندوب ال تقتيض إال صحته من دون أن تقتيض وجوبه.
اللهم إال أن يدعى أن إجياب اللبث يف ظرف حتقق األذن فيه من املالك بحيث 
يكون منوطاً به غري مناف لسلطنة املالك، فمع بقاء األذن يف متام مدة االعتكاف يصح 
االعتـكاف وإن مل يـأذن به املالك، ومع عدول املالك عن إذنه يف اللبث يتعني بطالنه، 



والزوج بالنسبة إىل زوجته(١) إذا كان منافياً حلقه أو كان يف غري بيتها(٢)، 
، فتكون صحة االعتكاف مراعاة ببقاء األذن يف  ملنافاة وجوب اللبث للسـلطنة حينئذٍ

. متام مدته. فتأمل جيداً
(١) بـال إشـكال، كـام يف املسـالك، وبـال خالف أجـده فيه، كـام يف اجلواهر. 
 Aوكأنه ملنافاته حلق االسـتمتاع. وملا يشعر به صحيح أيب والد: «سألت أبا عبداهللا
عـن امـرأة كان زوجها غائبـاً فقدم وهي معتكفـة بإذن زوجها فخرجـت حني بلغها 

قدومه...»(١).
لكـن املنافـاة حلـق االسـتمتاع غـري مطـردة، إذ قـد ال يكـون الـزوج يف مقام 
االستمتاع، والصحيح ال إطالق له، وغاية ما يشعر به توقف نفوذ اعتكافها عىل إذن 

الزوج إذا كان يمنعه من االستمتاع.
ومـن هنا فالظاهـر أن ما تقدم يف العبد جار هنـا، ألن نفوذ االعتكاف وترتب 

أحكامه مناف الستحقاق الزوج االستمتاع، وإن مل يكن الزوج يف مقام االستمتاع.
إال أن يدعـى أنـه يف ظرف عدم مطالبة الزوج بحقـه ال يكون نفوذ االعتكاف 
منافيـاً لـه، بل يكون النفوذ مراعى بعدم املطالبة، نظري ما تقدم يف العبد أيضاً، وحينئذٍ 

يتجه ما يف املتن من اختصاص اعتبار إذنه يف االعتكاف بام إذا كان منافياً حلقه.
(٢) ملـا دل عـىل حرمـة خروجها من بيتها بغـري إذن الـزوج، الظاهر يف حرمة 
مكثهـا يف خـارج البيـت، فيمتنـع التقـرب به، بـل يمتنع وجوبـه الذي هو أثـر نفوذ 

االعتكاف وصحته. أما إذا كان بيتها املسجد، فال يلزم املحذور املذكور.
لكـن ذلك إنام يقتيض لزوم اسـتئذانه يف اخلروج مـن البيت، ال يف االعتكاف، 
فلـو أذن باخلـروج مـن البيت صـح اعتكافها وإن مل يـأذن فيه. وكذا لو سـقط حتريم 
خروجهـا مـن البيت باالضطرار للخروج، أو تعذر الرجوع أو مل يكن قد أسـكنها يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف حديث:٦.

٤٧٥ ........................................................................ رشطية إذن الزوج لزوجته
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والوالدين بالنسبة إىل ولدمها(١) إذا كان موجباً إليذائهام شفقة عليه(٢).
بيت، كام هو ظاهر.

(١) فقـد أطلـق يف الـدروس اعتبار إذن الوالد. وذكر يف املسـالك أن ذلك إن 
وقـع يف الصـوم املندوب ابتنى عىل اعتبار إذنه يف صحتـه، وإال فال وجه لتوقفه عليه، 
كـام لو كان يف الصـوم الواجب الذي ال يعترب إذنه فيه، لعـدم الدليل باخلصوص عىل 

اعتبار إذنه يف االعتكاف مع قطع النظر عن الصوم.
هـذا ولـو تـم إطالق وجـوب طاعته عـىل الولـد كان الالزم املنـع من صحة 
االعتكاف مع هني الوالد عنه، ال وجوب استئذانه، حيث ال إشكال ظاهراً يف رجوع 
وجوب الطاعة إىل عدم املخالفة يف العمل، ال إىل وجوب االستئذان فيه. كام أن الالزم 
حينئذٍ التعميم لألم، وال وجه لالقتصار عىل األب، لعدم الفرق بني األبوين يف ذلك.

لكـن مل يثبـت عموم وجوب الطاعة وحرمة املعصية، بـل ال يمكن االلتزام به 
ظاهـراً وإن كان هـو مقتىض اجلمود عـىل بعض النصوص(١). والسـيام مع ما تضمن 
جواز اخلصومة مع الوالد والرتافع معه إلثبات احلق(٢)، فالبد من محل تلك النصوص 

عىل االستحباب.
(٢) كأنـه حلرمـة إيذائهام حينئـذٍ املانعة من صحة االعتـكاف ونفوذه وإمكان 
التقـرب به، قالP: «ال إشـكال ظاهراً يف حرمة إيذائهام باملخالفـة لألمر أو النهي 
الصادريـن مـن أحدمهـا بداعـي الشـفقة. وكأنـه القـدر املتيقـن من وجـوب إطاعة 
الوالدين. وحينئذٍ فإذا هنى أحدمها الولد عن االعتكاف بداعي الشفقة أو عن الصوم 

كذلك بطل».
، بعد ما سـبق مـن لزوم محل  لكـن مل يتضـح الوجـه يف وجـوب الطاعة حينئذٍ
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١١ باب:١٩ من أبواب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حديث:٥، وباب:٩٢ 

من أبواب أحكام األوالد حديث:٤.
.(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣٦ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو



السادس: استدامة اللبث يف املسجد الذي رشع به فيه(١)،
إطالقـه يف بعض النصوص عىل االسـتحباب، بل يصعب جـداً البناء عىل ذلك مع ما 

هو املعلوم من كثرة خطئهام يف تشخيص مقتىض الشفقة.
وأشكل من ذلك ما يف العروة الوثقى من إطالق لزوم استئذاهنام يف االعتكاف 
إذا كان موجباً إليذائهام، والسيام مع أنه كثرياً ما يتأذيان بفعل الولد الهتاممها بأنفسهام، 

أو لعدم اهتاممهام بام هيتم به من اجلهات الدينية والدنيوية.
فالظاهر اختصاص وجوب استئذاهنام بام إذا كان فعله بال إذن منهام يعدّ إساءة 
هلـام عرفاً وعقوقـاً وقطيعة، كام لو كانا يف حاجة ملحة لقربـه منهام، فرتكهام غري مهتم 
هبـام ، أو تعارف االسـتئذان منهام يف مثل ذلك لتكريمهام بحيث يعـد تركه توهيناً هلام 

وجتاهالً حلقهام عرفاً، أو نحو ذلك.
(١) ويف اجلواهـر: «بـال خـالف أجـده فيه، بل اإلمجاع بقسـميه عليـه، بل يف 
املـدارك وغريها نسـبته إىل العلامء كافة». وقد يظهر مـن تعريفه باللبث يف كالم مجاعة 

تقدم التعرض لبعضهم عند الكالم يف تعريفه وحتديد مفهومه.
واسـتدل له تارة: بصحيح داود بن رسحان: «كنت باملدينة يف شـهر رمضان، 
فقلـت أليب عبـداهللاA: إين أريد أن اعتكف فامذا أقول؟ ومـاذا أفرض عىل نفيس؟ 
فقـال: ال خترج من املسـجد إال حلاجة البد منهـا، وال تقعد حتت ظالل حتى تعود إىل 

جملسك»(١).
وأخـر: بـام تضمـن النهي عـن اخلروج مـن املسـجد إال حلاجـة، كصحيح 
عبد اهللا بن سنان عنهA: «وال خيرج املعتكف من املسجد إال يف حاجة»(٢)، وغريه. 

بدعو: أن األصل يف النهي الوارد يف املاهيات املركبة املانعية.
لكن األول ظاهر بقرينة السـؤال يف تقوم االعتكاف بفرض املكلف املكث يف 

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

٤٧٧ ............................................................... استدامة اللبث يف املسجد وحدودها
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املسجد عىل نفسه وعدم اخلروج منه، ال بنفس اللبث، فهو نظري اإلحرام املتقوم بالتعبد 
بالدخول يف حرمة احلج أو العمرة، والذي ال يبطل بعد انعقاده بفعل حمرمات اإلحرام، 
وليـس هـو كالصوم املتقـوم بالتعبد برتك املفطـرات، والذي يبطل بفعـل يشء منها.
والثاين إنام يدل عىل منافاة اخلروج لالعتكاف، وهو كام يكون لتقوم االعتكاف 
باللبـث يكـون ألن االعتكاف ملـا ابتنى عىل فرض املكلف عىل نفسـه اللبث فمقتىض 
نفـوذ ذلـك عليـهـ  تبعاً لصحـة االعتـكافـ  عدم اخلـروج وحرمته تكليفـاً ملخالفته 
للفـرض الذي حصل من دون أن يقتيض بطالنـه، نظري حرمة إتيان منافيات اإلحرام 
بعـد التلبس به. وأمـا ما تقدم من أن األصل يف النهي يف املاهيـات املركبة املانعية فهو 
إنام يتم فيام إذا مل يكن هناك منشأ ارتكازي للحرمة التكليفية، وال يتم يف مثل املقام مما 
كان املنهـي عنه منافياً ملقتىض االلتزام والفـرض النافذ، املقتيض حلرمته تكليفاً، حيث 

يصلح ذلك للقرينية عىل كون النهي تكليفياً، الذي هو مقتىض األصل األويل فيه.
والسيام بمالحظة أن املناسبات االرتكازية تقيض بأن منشأ استثناء املستثنياتـ  
كاحلاجة وعيادة املريضـ  هو أمهيتها، املناسب لكون املستثنى منه هو احلرمة التكليفية، 
ال القاطعيـة ونحوهـا من األحكام الوضعية، ألن التنـازل عن األحكام الوضعية من 
أجل األمهية وإن كان ممكناً نظري استثناء ردّ السالم من قاطعية الكالم للصالة، إال أن 

األنسب ارتكازاً هو رفع األمهية للحرمة التكليفية املؤكد للظهور املتقدم.
وال أقل من كون ذلك مانعاً من صلوح خصوصية كون املاهية مركبة النقالب 

. ظهور النهي، ولو بأن يبنى عىل اإلمجال، وإن كان بعيداً
ويناسـب ما ذكرنا قولهA يف صحيح حممد بن مسلم: «إذا اعتكف يوماً ومل 
يكن اشـرتط فله أن خيرج ويفسـخ االعتكاف»(١)، إلشـعاره أو ظهوره يف أن اخلروج 

إنام جيوز جلواز الفسخ، ال ألمر آخر وهو جواز اإلبطال.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من كتاب االعتكاف حديث:١.



وكـذا إطالق ما تضمـن حرمة اجلامع عىل املعتكف(١)، وثبـوت الكفارة به(٢)، 
فإنـه وإن تعني محـل بعضه عىل خصوص اجلـامع بعد اليومني األولـني، كصحيح أيب 
والد: «سـألت أبا عبداهللاA عـن امرأة كان زوجها غائباً فقـدم وهي معتكفة بإذن 
زوجهـا، فخرجـت حـني بلغهـا قدومه من املسـجد إىل بيتهـا فتهيـأت لزوجها حتى 
واقعها. فقال: إن كانت خرجت من املسجد قبل أن تقيض ثالثة أيام ومل تكن اشرتطت 
يف اعتكافها، فإن عليها ما عىل املظاهر»(٣). فإن التعرض فيه الشرتاط الفسخ ظاهر يف 
عدم مرشوعية الفسخ يف مورد وجوب الكفارة، وهو إنام يكون بعد اليومني األولني. 
إال أنـه يبعـد محل مجيع النصوص املذكورة عىل ذلـك. وأبعد منه محلها عىل خصوص 

اجلامع يف املسجد.
وحينئـذٍ يكـون مقتضاهـا حرمـة اجلامع خـارج املسـجد، وثبوت الكفـارة به 
مـع عدم فسـخ االعتكاف، حتى اليومني األولني، املسـتلزم لعـدم بطالن االعتكاف 

باخلروج من املسجد.
مـع أنـه لو فرض اختصـاص اجلميع بام بعـد اليومني األولني فحيـث يبعد أو 
يمتنع محلها عىل اجلامع يف املسجد، يتعني داللتها عىل عدم بطالن االعتكاف باخلروج 
من املسجد، إذ لو بطل مل يكن وجه حلرمة اجلامع، فضالً عن ثبوت الكفارة به. وجمرد 
عدم مرشوعية الفسـخ بعد اليومني ال تنايف البطالن باخلروج لو كان مبطالً يف نفسـه، 

نظري ترك الصوم فيه. فالحظ.
مضافـاً إىل أن بطـالن االعتـكاف باخلـروج من املسـجد لغري حاجة مسـتلزم 
لكثـرة تعـرض االعتـكاف للبطالن أو الحتـامل البطـالن، إلمكان اخلطـأ يف وجود 
احلاجـة أو حتديـد مقـدار اخلـروج الذي حيتـاج إليه، أو تعيـني الطريق الذي يسـلكه 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من كتاب االعتكاف.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف حديث:٦.

٤٧٩ ............................................................... استدامة اللبث يف املسجد وحدودها
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املعتكف أو الغفلة، أو النسـيان أو اجلهل، وكل ذلك يقتيض كثرة السـؤال عن فروع 
ذلك وخصوصياته، فعدم التعرض يف النصوص ليشء من ذلك مناسب لعدم بطالن 
االعتكاف باخلروج، غاية األمر حرمته تكليفاً التي ال أثر عميل هلا يف مجيع موارد اخلطأ. 
بـل كثـرياً ما يتعرض املعتكـف للخروج مـدة قليلة من غري حاجـة أو إلطالة 
املكـث أكثر من احلاجة تسـاحماً، فلو كان مبطالً الحتيج للسـؤال عـن حتديد اخلروج 
املبطل بوجه أوضح، لشـدة احلاجة لذلك، بخالف ما لو كان حمرماً تكليفاً، حيث ال 

يرتتب عليه حينئذٍ إال االستغفار.
هـذا كلـه مضافـاً إىل أن مـا ذكرنـا هـو مقتىض اسـتصحاب االعتـكاف، ألن 
بطالنـه باخلروج حادث مسـبوق بالعدم. نعم ال جمال لالسـتدالل بـه يف املقام إال إذا 
علـم بحرمة اخلـروج تكليفاً من إمجاع أو غريه، أما لو شـك يف ذلك فاالسـتصحاب 
املذكـور معارض بأصالة الرباءة من حرمته تكليفاً بعـد العلم إمجاالً بمبطلية اخلروج 

. لالعتكاف أو حرمته تكليفاً، املوجب لسقوط األصلني معاً
لكنـه غـري مهم، لعدم وصول النوبـة لألصل بعد ما عرفـت وعمدته صحيح 

داود بن رسحان وأدلة حرمة اجلامع عىل املعتكف، املؤيدين ببقية الوجوه املتقدمة.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمل بعـد مالحظة مجيع مـا ذكرنا يف تقـوم االعتكاف 
بفرض املكلف عىل نفسـه اللبث يف املسـجد، فمع نفوذ ذلك منه يتعني حرمة اخلروج 
تكليفـاً، نظري حرمة حمرمات اإلحرام عىل املحرم، ال أنـه متقوم بنفس اللبث، ليكون 
اخلـروج مبطـالً له، نظري بطـالن الصوم بفعل املفطـرات لتقومه بتجنبهـا، ال بفرض 

املكلف جتنبها عىل نفسه.
وأمـا اإلمجـاع املدعى يف املقام فال يتضـح بنحو معتد به، ليخرج به عام سـبق، 
ألن املتيقـن مـن إمجاعهم منافاة اخلروج من املسـجد لالعتكاف، مـن دون أن يتضح 
أن ذلـك ملبطليته له، بـل لعله حلرمته تكليفاً حينه، ففي املعترب: «وال جيوز اخلروج من 
املوضع الذي اعتكف فيه إال ملا البد منه. وعليه اتفاق العلامء»، ويف التذكرة: «ال جيوز 



فـإذا خـرج عمـداً لغـري األسـباب املسـوغة للخـروج بطـل(١). من غري 
 (٣) فـرق بـني العـامل باحلكـم واجلاهـل(٢). بخـالف ما إذا خـرج نسـياناً
للمعتكـف اخلروج من املسـجد الـذي اعتكف فيه حالة اعتكافـه إال لرضورة بإمجاع 
العلامء كافة». بل مقتىض ذكر اخلروج يف املبسـوط يف سياق مبارشة النساء ويف النهاية 

يف سياق حمرمات اإلحرام حرمته تكليفاً، ال مبطليته لالعتكاف.
نعم ظاهر الغنية والوسيلة بل رصحيهام املبطلية، كام أن ذلك هو مقتىض ما تقدم 
من أخذهم اللبث يف تعريف االعتكاف، كام سبق. إال أن ذلك ال ينهض بإثبات إمجاع 
تعبـدي صالـح إلثبات حكم رشعـي، لقرب ابتنائه عىل اختـالط مفهوم االعتكاف 
بحكمـه وأثره. والسـيام مع ما هو املعلـوم أو املطمأن به من اسـتنادهم يف مجيع ذلك 
للنصـوص التي قد عرفت مفادهـا، ال ألمر آخر قد خفي علينا. فال جمال للخروج به 

عام سبق.
نعم إذا طالت مدة اخلروج عن املسـجد، فالبنـاء عىل بقاء االعتكاف وإن كان 
، وإن كان يف  مقتـىض االسـتصحاب، إال أنـه ال خيلو عن إشـكال، ملنافاته هليئته عرفـاً

هنوض ذلك باالستدالل إشكال. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) مما سبق يظهر عدم البطالن به، وإنام حيرم اخلروج تكليفاً ال غري.

 (٢) كام أرسـله يف اجلواهر إرسـال املسلامت. وهو كذلك إلطالق أدلة اعتبار 
اسـتدامة اللبث يف صحة االعتكاف لو متت. وجمرد العذر ظاهراً يف تركه حال اجلهل 

قصوراً ال يقتيض صحة الناقص واقعاً وإجزاءه.
(٣) قال يف اجلواهر: «بال خالف. لألصل. وحديث رفع القلم. وانرصاف ما 
.دل عىل الرشطية إىل غريه، ولو الشتامله عىل النهي املتوجه إىل غريه». والكل كام تر
أما األصل فكأن املراد به أصالة الصحة وعدم البطالن. ومن الظاهر أختصاصه 
بام إذا شـك بعد الفراغ من العمل يف الصحة للشبهة املوضوعية، للشك يف حال املأيت 
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بـه وواجديتـه ملا يعترب يف العمل التام، وال جيري يف مثل املقـام مما علم فيه بحال املأيت 
بـه، وفقـده لبعض مـا يعترب يف العمل التام، وإنام يشـك يف االكتفاء بالناقص للشـبهة 
احلكميـة، فـإن مقتىض األصل حينئذٍ عدم مرشوعية الناقـص املأيت به، بل هو مقتىض 

إطالق دليل اعتبار اجلزء املفقود.
وأما حديث رفع القلم فكأن املراد به حديث رفع النسيان، كام رصح به يف التذكرة، 
وهو إنام يقتيض املعذرية حال النسيان، ال صحة العمل الناقص واقعاً، ولذا ليس بناؤهم 
عىل ذلك يف سـائر موارد النسـيان، بل حيتـاج االجتزاء بالناقص فيهـا لدليل خاص.
وأما انرصاف  أدلة الرشطية عن صورة النسيان فهو ممنوع ، ولذا مل يكن بناؤهم 
عليه يف غري املقام من موارد اإلخالل بالرشط، وأما اشتامل دليل قاطعية اخلروج عىل 
 Aالنهـي فهـوـ  مع عـدم عمومه جلميع األدلة، بـل منها ما ال يشـتمل عليه كقوله
يف صحيح عبداهللا بن سـنان: «ليـس للمعتكف أن خيرج من املسـجد...»(١)ـ ال ينايف 
العموم حلال النسـيان، ألن النسـيان من سـنخ اجلهل رافع للتنجز، من دون أن ينايف 
عمـوم اخلطـاب ملـورده، بنحو يقتيض فعليـة التكليف تبعـاً لتاممية مالكـه، ولذا كان 
بناؤهـم عـىل وجوب القضاء يف مورده. وال سـيام أن الكالم يف املقـام يبتني عىل عدم 
سـوق النهي للتكليف، بل لبيان رشطية اسـتدامة اللبث لالعتكاف وقاطعية اخلروج 

له، ومن الظاهر عدم منافاهتام للنسيان بوجه.
عـىل أن االنـرصاف ـ لو تـم ـ إنام ينفع لـو كان هناك إطالق يقتـيض االجتزاء 
بالناقص، حيث يكون ذلك اإلطالق هو املرجع يف مورد قصور دليل التقييد، أما مع 
عـدم اإلطـالق فاملرجع بعد قصور دليل التقييد أصالة عـدم املرشوعية، ومن الظاهر 
أنـه ال إطالق يف املقام يقتيض صحة االعتكاف مع اخلروج من املسـجد بناء عىل عدم 
متاميـة مـا ذكرنا يف صحيح داود بن رسحان. ومن ثـم ال يتضح الوجه فيام ذكروه من 

. عدم بطالن االعتكاف باخلروج نسياناً
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:٦.



(١)، فال بأس به. أو كرهاً
وكأن منشـأ بناء سـيدنا املصنفP عىل ذلك مع ظهور كالمه يف عدم متامية 
اسـتدالهلم عىل الصحة هو عدم اخلالف املدعى، أو اسـتبعاد قاطعية اخلروج نسـياناً 
مـع كثرة االبتالء به، املسـتلزم لكثرة بطالن االعتكاف. والسـيام مـع إغفال ذلك يف 

النصوص.
لكن األول ليس بنحو ينهض بإثبات حكم رشعي خمالف لإلطالق واألصل. 
وأما الثاين فاالستئناس به لعدم قاطعية اخلروج لالعتكاف مطلقاً أوىل من االستدالل 
بـه عـىل قصـور القاطعيـة عـن حـال النسـيان، كـام يظهـر بمالحظة مـا سـبق منا يف 

أصل املسألة.
 (١) كام يف التذكرة، مسـتدالً بحديث الرفع. وزاد عليه يف املدارك االستدالل 
باألصل وعدم توجه النهي للفعل املكره عليه. ويظهر اجلواب عن مجيع ذلك مما سبق 
يف النسـيان، فإن حديث الرفع يقتيض عدم التكليـف بالعمل التام، ال إجزاء الناقص 
وصحته. واألصل يقتيض البطالن، ال الصحة، وعدم توجه النهي للفعل املكره عليه 

ال ينايف مبطليته.
واسـتدل له يف اجلواهر بظهور األدلة يف اختصاص املنايف لالعتكاف باخلروج 
االختياري. والسـيام بمالحظة ما دل عىل الرخصة يف اخلروج فيه للحاجة، ونحوها 

مما هو أسهل من اإلكراه بمراتب.
 لكن الظهور يف االختصاص ممنوع بعد اإلطالق، كام أنه ال ينفع عىل ما يظهر 

بمالحظة ما تقدم يف النسيان.
وأمـا الرخصـة يف اخلروج للحاجة، فـإن كان املدعى عمومها ملـا نحن فيه كام 
يظهر من بعض مشـاخيناS، لدعو: أن مفـاد أدلته عدم قاطعية اخلروج اضطراراً، 
واإلكـراه مـن أفراد االضطـرار، غايته أن الرضورة نشـأت من توعيـد الغري. فهو كام 
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تـر، لعدم أخذ االضطرار يف أدلته، ليدعى شـموله لإلكراه. بل موضوعها اخلروج 
للحاجة، وهو ظاهر يف كون الغرض من اخلروج اإلتيان بعمل خارج املسـجد حيتاج 
إليه، كعيادة املريض والغسل والوضوء ونحومها ال جمرد وجود الداعي امللح للخروج 
من املسجد كالفرار من حره، أو برده، ليعم مثل االنصياع للمكره والفرار عن الرضر 

الذي توعد به.
ومثله ما احتمله سـيدنا املصنفP حيث قال: «بل قد يقال بأن دفع الرضر 
املتوعـد عليـه املكره مـن أعظم احلوائـج وأمهها، فيشـمله ما دل عىل جـواز اخلروج 
للحاجـة»، حيـث يتضـح بـام سـبق أن احلاجة هـي األمر الـذي يريد قضـاءه خارج 
املسـجد، ال ما يعم الفـرار من الرضر احلاصل عىل تقدير البقاء يف املسـجد. وإن كان 
املـراد االسـئتناس به ملا نحن فيـه، بتقريب أن الرتخيص يف اخلروج للحاجة يناسـب 
الرتخيص مع اإلكراه الذي هو أشـدّ منها بمراتب. فهو غري بعيد. لكن يف بلوغه حدّ 

االستدالل إشكال.
هذا ويف املبسوط: «وإذا أخرجه السلطان ظلامً ال يبطل اعتكافه، وإنام يقيض ما 
يفوته». لكن مع فرض عدم بطالن االعتكاف ال يتضح وجه قضاء املدة التي خرج فيها.
ودعو: أنه بناء عىل أن االعتكاف هو اللبث يف املسجد فتحديده بثالثة أيام يقتيض 
لزوم املكث طول هذه املدة، فمع فوت بعضها لإلكراه جيب تدارك ما فات بالقضاء.
مدفوعة: بأن مقتىض تسـويغ اخلروج يف حـال عدم لزوم اللبث يف ذلك احلال 
يف ضمـن الثالثـة، ليجـب تداركه. ولذا ال إشـكال يف عدم وجوب قضـاء املدة التي 

خيرج فيها إذا كان خروجه ألجل بقية املسوغات.
ودعو: أن ذلك خيتص باملسوغات املنصوصة باخلصوص، لظهور أدلتها يف 
عدم وجوب قضائها، وال جيري فيام استفيد تسويغه من عموم دليل اإلكراه، لعدم ظهور 
دليله يف ذلك، بل يتعني وجوب القضاء فيه، وال وجه حلمله عىل املسوغات املنصوصة.
مدفوعـة: بـأن أدلـة االعتـكاف كام تضمنـت وجوب املكـث مدة ثالثـة أيام 



وكذا لو خرج حلاجة البد له منها(١) من بول أو غائط(٢)، أو غسل جنابة(٣)، 
تضمنـت لزوم االتصـال والتوايل فيها، فام دل عىل جواز اخلـروج لإلكراه إن مل حيمل 
عـىل اخلروج للمسـوغات املنصوصة يف العفو وعدم وجـوب التدارك فال وجه لرفع 
اليد به عن اعتبار التوايل دون لزوم املكث، بل مقتىض إطالق دليل اعتبار التوايل البناء 

عىل بطالن االعتكاف بعد ماسبق من عدم منافاة رفع اإلكراه للبطالن.
(١) ففي اجلواهر دعو اإلمجاع بقسميه عىل جواز اخلروج لألمور الرضورية. 
ويقتضيـه اجلمع بني ما أطلـق فيه جواز اخلروج للحاجة، كصحيح عبداهللا بن سـنان 
عن أيب عبداهللاA: «قال: وال خيرج املعتكف من املسـجد إال يف حاجة»(١)، وما قيد 
فيه باحلاجة التي البد منها، كقولهA يف صحيح داود بن رسحان املتقدم: «ال خترج 

من املسجد إال حلاجة البد منها»(٢)، وغريه. ويأيت متام الكالم يف ذلك.
(٢) بال إشـكال. لدخوهلام يف احلاجة الالزمة. وخلصوص صحيح عبداهللا بن 

. سنان اآليت يف الغائط، مع ظهور إحلاق البول به، أو أولويته منه عرفاً
نعم بناء عىل محل احلاجة عىل خصوص احلاجة الرضورية، قد يدعى االقتصار 
فيهام عىل صورة الرضورة وتعذر االنتظار، مع تعذر إيقاعهام يف املسجد، الستلزامهام 
هتكه أو تنجيسه تنزيالً إلطالق الصحيح عىل ذلك، مجعاً بينه وبني النصوص املقترصة 
عىل احلاجة التي البد منها، والسـيام مع بُعد العمل بإطالقه بالبناء عىل جوازمها حتى 

. ويأيت متام الكالم يف ذلك. لو كانا متكلفني من دون حاجة أصالً
(٣) بال إشكال أيضاً لو لزم من الغسل يف املسجد تنجيسه، أو هتكه، أو زيادة 
املكـث فيه عـىل زمان اخلروج، حيـث البد حينئذٍ مـن إيقاع األمـور املذكورة خارج 
املسـجد، من أجل احلكم الرشعي، وهو حرمة تنجيس املسجد وهتكه وحرمة مكث 
اجلنب يف املسـجد. أما لو مل يلزم يشء من ذلـك فقد يدعى عدم جواز اخلروج، لعدم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:٥، ٣.
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، كام قد يظهر من سيدنا املصنفP وغريه. لزوم احلاجة حينئذٍ
لكـن من القريب جـداً محل الالبديـة يف احلاجة عىل الالبديـة العرفية، بمعنى 
، حيث ال يبعد  أمهيـة احلاجـة بحيـث ال ينبغي التهاون هبا مـع لزوم اخلروج هلا عرفـاً
 . انسـباق ذلـك مـن اإلطـالق، دون خصوص الـرضورة خارجـاً أو رشعـاً أو عرفاً
والسيام مع كونه أنسب بإطالق احلاجة يف النصوص األخر، فإن محله عىل خصوص 
احلاجة الرضورية بعيد جداً، بخالف محله عىل احلاجة التي البد منها عرفاً، فإنه قريب 

بلحاظ ظهور النصوص يف اهتامم الشارع باملكث يف املسجد.
بـل ذلـك هو األنسـب باجلمع بني مـا تضمن اسـتثناء احلاجة التـي البد منها 
ومـا تضمن اسـتثناء خصوص بعـض احلوائج التي البد منها مـن دون أن تبلغ مرتبة 
الرضورة، كصحيح عبداهللا بن سـنان عن أيب عبداهللاA: «قال: ليس للمعتكف أن 
خيرج من املسجد إال إىل اجلمعة أو جنازة أو غائط»(١). لوضوح عدم وجوب حضور 
اجلمعة عند عدم بسـط يد اإلمام احلق، وال حضور اجلنازة مطلقاً، وعدم إطراد كون 

اخلروج للغائط رضورياً حقيقة.
وحينئذٍ فمن البعيد جداً انفراد كل من الطائفتني بمستثنى خيصها، بل األقرب 
رجوع أحدمها لآلخر، بحمل الالبدية عىل الالبدية العرفية، لتكون احلوائج املذكورة 

من مواردها.
والسيام بمالحظة اجلمع بينها يف صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «قال: ال 
ينبغي للمعتكف أن خيرج من املسـجد إال حلاجة البد منها، ثم ال جيلس حتى يرجع، 

.(٢)«... وال خيرج يف يشء إال جلنازة أو يعود مريضاً
فـإن إرجـاع ذيله لصدره بالبنـاء عىل ما ذكرنا أنسـب جداً بظاهـر الكالم من 

االلتزام بتباين املضمونني.
ومـا ذكرنـا هـو الظاهر من غـري واحد مـن األصحـاب، لذكرهـم لكثري من 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:٦، ٢.



أو استحاضة أو مس ميت(١)، وإن كان السبب باختياره(٢). وجيوز اخلروج 
للجنائـز(٣)، لتشـييعها والصالة عليهـا ودفنها وتغسـيلها وتكفينها(٤)، 
ولعيـادة املريـض(٥)، أمـا تشـييع املؤمـن وإقامـة الشـهادة وحتملها وغري 
 Pاملسـتثنيات غري مـا تضمنته النصـوص، كاألمـور التي يأيت من سـيدنا املصنف
التوقف يف جوازها وغريها. بل هو رصيح استدالل بعضهم عىل جواز بعض األمور 
بأهنـا مـن القربات إىل غري ذلك ممـا يظهر منهم. نعم ال يبعد إفـراط بعضهم فيها، كام 

يظهر بمالحظة كلامهتم وال يسعنا استقصاؤها. فالحظ.
(١) ال يدخل الغسل هلام يف الرضورة إال إذا تعذر الغسل يف املسجد ولو للزوم 

هتكه، كام سيأيت منهP، لعدم حرمة املكث عليهام يف املسجد.
(٢) ألن وقوع السبب باختياره ال ينايف حتقق الرضورة للخروج بعد فعله.

(٣) كام هو املعروف، بل عن املنتهى نسبة جواز تشييعها لعلامئنا. ويقتضيهـ  مضافاً 
إىل عمـوم اخلروج للحاجة يف اجلملة ـ صحيحا عبداهللا بن سـنان واحللبي املتقدمان.
(٤) ظاهـر إطـالق اخلروج للجنـازة يف الصحيحـني إرادة تشـييعها وما يتبع 
التشـييع مـن حضور الصـالة والدفـن، دون التغسـيل والتكفني، والتعميـم هلام غري 
ظاهـر. ومثلهام التحنيط وحفـر القرب ودفن امليت فيه والتلقني حينه وبعده وغري ذلك 

من شؤون امليت.
نعـم يتجـه التعميم بناء عىل ما سـبق من محل الالبديـة يف احلاجة عىل الالبدية 
العرفيـة، بلحاظ أمهية اسـتحباب هذه األمور. بل قد يسـتفاد مـن الصحيحني بإلغاء 

خصوصية ما ينرصفان إليه مما سبق.
هـذا ومن القريب انرصاف الصحيحني خلصـوص جنازة املؤمن. أما اخلروج 
جلنازة غريه فالبد من رجحانه لعنوان ثانوي معتد به، بحيث يصدق أنه حاجة البد منها.

(٥) بـال خـالف أجده، بل يف التذكـرة إنه قول علامئنا أمجـع. كذا يف اجلواهر: 
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ذلـك مـن األمـور الراجحـة ففـي جوازهـا إشـكال(١). كـام أن األحوط 
ويقتضيه صحيح احللبي املتقدم. وال جمال لتقييده بصورة الرضورة، لندرهتا فيه.

نعـم ال بأس بحمله عىل خصوص عيادة املؤمن، وتوقف اخلروج لعيادة غريه 
عـىل رجحانـه لعنـوان ثانوي، ليكون من أفـراد احلاجة التي البد منها، نظري ما سـبق

يف اجلنازة.
(١) يبتني عىل ما سبق الكالم فيه. فإن محلت الالبدية يف احلاجة عىل الرضورة، 
كان املدار يف كل حاجة عىل بلوغها حد الرضورة التكوينية، أو الرشعية بلحاظ توقف 
امتثـال التكليـف الرشعي عليها، بل قد يدعى العموم للـرضورة العرفية، وإن محلت 

عىل ما سبق منا تقريبه كان املدار عىل أمهية مالكها، بحيث ال ينبغي التهاون هبا.
 Hهـذا ويف خـرب ميمون بن مهران قال: «كنت جالسـاً عند احلسـن بن عيل
فأتـاه رجـل فقـال له: يا ابن رسـول اهللا7: إن فالنـاً له عيلّ مال ويريد أن حيبسـني. 
فقـال: واهللا ما عندي مـال فأقيض عنك. قال: فكلمه. قـال: فلبسA نعله. فقلت 
لـه: يـا ابن رسـول اهللا7 أنسـيت اعتكافك؟ فقال لـه: مل أنس، ولكني سـمعت أيب 
بد  حيدث عن جدي رسـول اهللا7: أنه قال: من سـعى يف حاجة أخيه املسلم فكأنام عَ
اهللا عزوجل تسـعة آالف سـنة صائامً هناره قائامً ليله»(١). وقد يدعى داللته عىل جواز 

خروج املعتكف من املسجد للسعي يف حاجة املؤمن.
وأجيب عن ذلكـ  مضافاً إىل ضعف سند اخلربـ  بأن خروجهA كام يمكن أن 
يكون لعدم قدح اخلروج يف االعتكاف يمكن أن يكون للعدول عن االعتكاف لألمهية 
كام تضمنته النصوص املتقدمة عند الكالم يف زمان االعتكاف(٢)، وال قرينة عىل األول.
نعـم بناء عىل ما سـبق منـا من عدم قدح اخلـروج يف االعتـكاف، بل هو حمرم 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:٤.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من كتاب االعتكاف.



وجوبـاً مراعـاة أقرب الطرق(١) وعدم زيادة املكـث عن قدر احلاجة(٢). 
بـل ليـس لـه التشـاغل فيهـا عـىل وجـه تنمحـي صـورة االعتـكاف(٣)،

تكليفـاً ال غـري ينهـض اخلرب ـ لو ال ضعف سـنده ـ بإثبات جواز اخلروج للسـعي يف 
. كام أنه بناءً عىل ما سـبق من تقريب عموم احلاجة املسوغة  قضاء حاجة املؤمن تكليفاً
للخـروج لكل حاجـة مهمة يتعني عدم بطـالن االعتكاف باخلروج للسـعي املذكور 

. حتى لو قلنا بمبطلية اخلروج لالعتكاف ألمهية استحبابه جداً
(١) قـال يف اجلواهـر: «عن األصحاب أهنـم أوجبوا حتري أقـرب الطرق إىل 
موضع قضاء احلاجة ونحوه جيري يف غريه». وكأنه ألن املستفاد مما دل عىل عدم جواز 
اخلروج من املسـجد إال حلاجة البد منها اهتامم الشـارع باملكث يف املسجد واالقتصار 
يف جواز الكون يف خارجه عىل قدر احلاجة الذي يكفي فيه سـلوك أقرب الطرق. وبه 

خيرج عن اإلطالق.
لكـن التقيد بأقـرب الطرق مما يغفل عنه كثرياً بسـبب تكثر الدواعي للخروج 
عنـه مـن عادة أو فرار عن مالقاة املارة أو عـن حزونة الطريق أو غري ذلك بل كثرياً ما 
يغفـل عن تشـخيصه، فعدم التنبيه عليه يف النصوص موجـب لظهورها يف عدم لزوم 
التقيـد بذلـك، خصوصاً مع ما هـو املعلوم من عدم البناء عىل التقيد يف السـري وال يف 

قضاء احلاجة نفسها بأقرص الوجوه، ملا يف ذلك من الكلفة املحتاجة للتنبيه.
نعم إذا كان الفارق كثرياً ظاهراً يف الطريق أو يف كيفية قضاء احلاجة يتعني جتنبه 

بمقتىض املرتكزات املغنية عن التنبيه والكافية يف البيان املخرج عن اإلطالق.
(٢) يظهر احلال فيه مما سبق.

(٣) النـرصاف نصـوص الرتخيص يف اخلروج عن مثل ذلـك، واختصاصها 
باخلـروج املوقـت. والظاهـر أن املعيـار يف ذلـك عـىل مـا إذا صـدق االعـراض عن 
االعتـكاف، لطـول الزمـان كثـرياً يف مقابـل اخلـروج املوقـت. وإن كان حتديد ذلك 
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. واألحوط وجوباً ترك جللوس(١).  وإال بطل وإن كان سـهواً أو اضطراراً
ولو اضطر إليه اجتنب الظالل(٢).

صغروياً يف غاية اإلشكال.
وأشكل من ذلك احلال بناء عىل ما سبق منا من حرمة اخلروج تكليفاً من دون 
أن يبطـل االعتكاف، حيث يشـكل جداً البناء عىل بطالن االعتـكاف مع طول املدة، 

نظري عدم بطالن اإلحرام مهام طالت مدة ارتكاب حمرماته فيه.
 (١) فقـد أطلق املنع عنه يف النهاية والوسـيلة. وقد يسـتدل لـه بصحيح داود 
بـن رسحان عـن أيب عبداهللاA: «قـال: وال ينبغي للمعتكف أن خيرج من املسـجد 
اجلامـع إال حلاجـة البـد منهـا ثـم ال جيلـس حتـى يرجـع...»(١)، وصحيـح احللبي

عنهA: «قال: ال ينبغي للمعتكف أن خيرج من املسجد اجلامع إال حلاجة البد منها، 
ثـم ال جيلـس حتى يرجع... وال خيرج يف يشء إال جلنـازة أو يعود مريضاً، وال جيلس 
حتـى يرجع»(٢). لكن عطف اجللوس فيهام بـ(ثـم) ظاهر يف عدم جواز اجللوس بعد 
قضاء احلاجة ولزوم املبادرة بالرجوع، ال يف حرمة اجللوس الذي قد تقتضيه احلاجة. 
وأمـا قولـه يف ذيل صحيـح احللبي: «وال جيلـس حتى يرجـع»، فظاهـره تأكيد ما يف 

صدره، ال بيان حكم آخر، كام يناسبه قوله: «حتى يرجع».
والسـيام مـع مـا هو املعلـوم من عدم تـأدي كثري مـن احلوائـج إال باجللوس، 
خصوصاً مثل البول والغائط، حيث يصلح ذلك قرينة للحمل عىل ما ذكرنا. وال أقل 

من إمجاله من هذه اجلهة املانع من االستدالل به. وإن كان األمر أظهر من ذلك.
(٢) فقـد رصح بعدم جوازه يف الرشايع، ويف اجلواهر: «بال خالف أجده فيه، 

بل يمكن حتصيل اإلمجاع عليه».
ويف االنتصار: «ومما ظن انفراد اإلمامية به القول بأن املعتكف ليس له إذا خرج 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:١، ٢.



من املسجد أن يستظل بسقف حتى يعود إليه... واحلجة لإلمامية اإلمجاع املتقدم...». 
واستدل له بصحيح داود بن رسحان: «قال: كنت باملدينة يف شهر رمضان فقلت أليب 
عبداهللاA: إين أريد أن اعتكف فامذا أقول؟ وماذا أفرض عىل نفيس؟ فقال: ال خترج 

من املسجد إال حلاجة البد منها، وال تقعد حتت ظالل حتى تعود إىل جملسك»(١). 
لكـن مـن الظاهر عدم تـأدي كثري مـن احلوائـج إال باجللوس حتـت الظالل، 
خصوصـاً عيـادة املريض والبول والغائط، حيث قد يصلـح ذلك قرينة عىل محله عىل 
بيان النهي عن اجللوس حتت الظالل بعد قضاء احلاجة التي خرج هلا، نظري ما تقدم يف 
مطلق اجللوس، كام قد يناسـبه قولهA: «حتى تعود إىل جملسـك»، حيث قد يراد به 
بيان االهتامم بالعود، كام سـبق نظريه يف ذيل صحيح احللبي يف مطلق اجللوس، وكذا 
يف صـدره ويف صحيح داود لكن مع العطف بـ(ثـم)، فإن النظر يف جمموع النصوص 
املذكـورة إن مل يكن شـاهداً بإرادة هذا املعنى من الصحيح فـال أقل من كوهنا موجبة 
إلمجالـه. ويكون ختصيص الظل بالنهي ألنه أدعـى لطلب الراحة باجللوس والتامدي 
يف اخلروج من املسـجد، فهو مظنة املكث خارج املسـجد ال للحاجة، ال الختصاص 

النهي به.
وأمـا اإلمجـاع املدعـى فـال يتضح بوجـه معتد به بعـد عدم تعرض الشـيخ يف 
اخلـالف لـه، وال الصدوق يف املقنـع، واقتصـاره يف الفقيه عىل ذكـر الصحيح القابل 
للحمـل عىل ما سـبق. وبعد إطالق النهي عـن اجللوس يف النهاية والوسـيلة وظاهر 
النافع وحمتمل الرشايع من دون خصوصية للظالل، وبعد ظهور ما سبق من االنتصار 
يف النهـي عن مطلق التظليل، الشـامل حلايل امليش والوقـوف، كاختصاص النهي عن 
التظليـل يف النهايـة والتذكـرة باحلالـني املذكورين، مـع االختالف بينهم يف اسـتثناء 
الرضورة وعدمه، فإن ذلك بمجموعه مانع من حتصيل اإلمجاع، ومن الوثوق بدعواه 

بنحو تنهض بإثبات احلكم مع قطع النظر عن الصحيح.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:٣.
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 مع اإلمكان(١)
مـع أن املراد باجللـوس حتت الظل املحرم يف كالمهـم إن كان ما يعم اجللوس 
الذي تقتضيه احلاجة التي خرج هلا فال يظن منهم البناء عليه، السـتلزامه كثرة تعطل 
احلاجـات املذكـورة، واضطراب احلـال كثرياً، حيـث قد ال يتيـرس قضاؤها إال حتت 

الظل، مع االضطرار إىل بعضها كالتخيل.
وإن كان هو اجللوس املمكن جتنبه يف احلاجة التي خرج هلا، من دون أن يقتيض 
تعطيلها، فلو دار األمر يف التخيل بني مكانني مسقوف وغريه اختار الثاين، أما اجللوس 
الـذي تتوقـف عليه احلاجة املذكورة فهو حالل غري مبطـل لالعتكاف، فالصحيح ال 
ينهـض بـه، لظهوره يف كون القعود حتت الظل منهيـاً عنه يف مقابل النهي عن اخلروج 
إال حلاجـة البـد منها، والزمـه أن احلاجة وإن أحلت اخلـروج إال أهنا ال حتلل القعود 

حتت الظل، فمع توقفها عليه ال يرشع طلبها وال يرشع اخلروج هلا.
وأمـا دعـو: أن ذلك وإن كان هو ظاهر الصحيـح، إال أنه جيب اخلروج عن 
إطالقـه بحكم الرضورة، حيث ال جمال للبناء عىل محل الرتخيص يف اخلروج للحاجة 
عىل خصوص احلاجة التي ال تسـتلزم اجللوس حتت الظل، والسـيام مع أهنا قد تكون 
رضورية كالتخيل، فالبد من اسـتثنائها ومحل الصحيح عىل خصوص اجللوس الذي 

يمكن قضاء احلاجة بدونه.
مدفوعـة: بأن ذلـك ليس بأوىل من محل الصحيح عىل ما ذكرنا وهو النهي عن 
خصـوص اجللـوس الزائـد عىل مـا تقتضيه احلاجة التـي خرج هلا، بل لعـل ذلك هو 

األوىل. فالحظ.
(١) قال سـيدنا املصنفP: «كأنه النرصاف دليل املنع إليه». لكن مل يتضح 

منشأ االنرصاف. وجمرد اقتضاء احلاجة لذلك ال يكفي بعد إمكان عدم اخلروج هلا.
نعم قد يدعى القطع بعدم بناء الشـارع عىل تعطيل احلاجة الكاشف عن تقييد 



النهي عن اجللوس حتت الظل بام إذا أمكن قضاء احلاجة بدونه، كامسـبق. لكن سـبق 
أيضاً أن الترصف يف الصحيح بذلك ليس بأوىل من محله عىل النهي عن اجللوس حتت 

الظل زائداً عام تقتضيه احلاجة التي خرج إليها.
ومثله يف اإلشكال ما ذكره بعض مشاخيناS من أن الصحيح حيث كان وارداً 

يف بيان ما يفرضه املعتكف عىل نفسه فهو قارص عن صورة التعذر.
وجه اإلشـكال: أن ذلك خيتـص بالتعذر املطلق، ال تعـذر ترك اجللوس حتت 
الظـل حـال اخلروج، إلمـكان فرض املكلـف ذلك عىل نفسـه، وتطبيقـه عمالً برتك 
اخلـروج، مـع أن تعذر فرض ذلك يقتـيض تعذر فرض االعتـكاف وعدم مرشوعيته 
لـو كان هـو رشطاً فيه، ال مرشوعية االعتكاف الناقص، نظري ما لو تعذرت اسـتدامة 
اللبـث يف املسـجد، حيـث ال حيتمـل معه مرشوعيـة االعتكاف عىل أن يكـون اللبث 

متقطعاً غري مستمر.
بقي يف املقام أمران ذكرمها بعض األصحاب:

األول: تقدم من غري واحد عدم جواز امليش والوقوف حتت الظالل. ومل يتضح 
الوجه فيه. نعم قال يف الوسائل يف ذيل الباب الثامن من أبواب االعتكاف: «وتقدم ما 

يدل عىل عدم جواز اجللوس واملرور حتت الظالل للمعتكف».
لكن نبه سيدنا املصنفPوغريه إىل أنه مل يتقدم منه ما يشهد باملنع من املرور 
حتـت الظالل. بل صحيح داود بـن رسحان املتقدم ملـا كان وارداً لتحديد االعتكاف 

فهو ظاهر يف جواز ذلك.
كـام أنه ال يتم حتى لو قيـل بحرمة حمرمات اإلحرام عىل املعتكف، ألن املحرم 
حال اإلحرام هو السـري حتت الظل املنتقل، دون السـري حتت الظل الثابت، فضالً عن 

الوقوف حتته.
الثـاين: قـال يف الرشايـع يف بيان ما حيـرم عىل املعتكـف: «وال الصـالة خارج 

املسجد إال بمكة، فإنه يصيل أين شاء». ويف اجلواهر: «بال خالف أجده».

٤٩٣ ............................................................... استدامة اللبث يف املسجد وحدودها
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 :Aويقتضيه غري واحد من النصوص، كصحيح منصور بن حازم عن أيب عبداهللا
«قال: املعتكف بمكة يصيل يف أي بيوهتا شاء، واملعتكف بغريها ال يصيل إال يف املسجد 
الذي سـامه»(١)، وصحيح عبداهللا بن سنان عنهA: «سـمعته يقول: املعتكف بمكة 
يصيل يف أي بيوهتا شاء، سواء عليه صىل يف املسجد أو يف بيوهتا... وال يصيل املعتكف 
يف بيت غري املسـجد الذي اعتكف فيه إال بمكة، فإنه يعتكف بمكة حيث شـاء، ألهنا 

كلها حرم اهللا»(٢)، وغريمها.
وقد محل الشـيخ مـا يف ذيل الثاين من جـواز االعتكاف بمكة حيث شـاء عىل 
إرادة جـواز صالة املعتكف،ليناسـب املسـتثنى منه.وهو قريب جداً، والسـيام مع ما 
هـو ظاهر مجلة من النصوص من خصوصية املسـجد احلـرام يف االعتكاف، ال عموم 
مكة، بل ال يبعد وقوع التصحيف يف الصحيح ألجل ذلك. وحينئذٍ فمقتىض التعليل 
يف الذيل جواز اخلروج من املسـجد يف مكة حتى لغري الصالة. لوال عدم ظهور قائل 

بذلك، وعدم خلو احلديث مع ذلك عن اإلشكال.
وكيـف كان فـام تضمنه الصحيحان مـن النهي عن الصالة يف غري املسـجد يف 
غري مكة ظاهر يف عدم كون الصالة من مسوغات الكون خارج املسجد، كام هو أيضاً 
مقتـىض عموم ما تضمـن النهي عن اخلروج من املسـجد إال يف حاجة البد منها، وال 
ظهـور لـه يف عدم جواز الصالة يف غري املسـجد حتى لو سـاغ الكون خارج املسـجد 
حينها حلاجة مسوغة للخروج، كام لو خرج لتشييع جنازة وانتظر دفنها، وأراد الصالة 
حال انتظاره، ألن ذلك ال يناسـب املستثنى، وهو حكم الصالة يف مكة، الذي يراد به 
جواز إيقاعها خارج املسـجد ولو من غري حاجة، ال جمرد عدم اشـرتاطها بالوقوع يف 

املسجد، مع املنع من الكون يف خارج املسجد ألجلها.
كـام أن ذلـك هـو املناسـب ملا تقـدم يف صحيح عبداهللا بـن سـنان(٣) من جواز 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من كتاب االعتكاف حديث:٢، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:٢.



(مسـألة ٦): إذا أمكنـه أن يغتسـل يف املسـجد فالظاهـر عـدم جواز 
اخلـروج ألجلـه إذا كان احلـدث ال يمنع من املكث يف املسـجد(١)، كمس 

امليت.
اخلروج من املسجد للجمعة. فالحظ.

(١) تقـدم تقريـب جواز اخلـروج إذا عدّ الغسـل خارج املسـجد من احلوائج 
 . العرفية، نعم ال جيب اخلروج حينئذٍ

٤٩٥ ............................................................... استدامة اللبث يف املسجد وحدودها



فصل 
االعتكاف يف نفسـه مندوب(١). وجيب بالعارض من نذر وشـبهه. 
فـإن كان واجبـاً معيناً فال إشـكال يف وجوبه قبل الرشوع فضـالً عام بعده. 
وإن كان واجبـاً مطلقـاً أو مندوبـاً فاألقـو عـدم وجوبـه بالـرشوع(٢)،

(١) بـال إشـكال ظاهـر، بل بإمجـاع العلـامء، كـام يف التذكرة، وعليـه اإلمجاع 
بقسـميه من املسـلمني، كام يف اجلواهر. ويقتضيه ما تضمن اعتكاف النبي7 يف شهر 
رمضان(١)، وما يستفاد منه استحباب اعتكاف شهرين متتابعني، أو يف املسجد احلرام، 

أو من األشهر احلرم(٢).
نعـم ال إطالق هلـا من حيثية زمـان االعتـكاف. إال أن يسـتفاد املفروغية عن 
العموم من سكوت النصوص عن التعرض هلذه اجلهة، كام تقدم عند الكالم يف زمان 

االعتكاف يف أوائل هذا البحث.
(٢) كـام يف النهاية والوسـيلة والرشايـع، وعن ابني اجلنيد والـرباج، ومجاعة. 
بـل يف اجلواهر أنه املشـهور. لصحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفـرA: «قال: إذا 
اعتكف يوماً ومل يكن اشـرتط فله أن خيرج و[أن] يفسـخ االعتكاف [اعتكافه]، وإن 
قام يومني ومل يكن اشـرتط فليس له أن [خيرج و] يفسخ اعتكافه حتى متيض [يميض] 

ثالثة أيام»(٣).
(١) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١ من أبواب كتاب االعتكاف.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٢ من أبواب كتاب االعتكاف.
(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب كتاب االعتكاف حديث:١، وقد نقلناه عن الكتب األربعة.

أحكام االعتكاف................................................................................. ٤٩٧
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مؤيداً أو معتضداً بصحيح أيب عبيدة عنهA: «من اعتكف ثالثة أيام فهو يوم 
الرابع باخليار إن شـاء زاد ثالثة أيام أخر، وإن شـاء خرج من املسجد، فإن أقام يومني 
بعد الثالثة فال خيرج من املسـجد حتى يتم ثالثـة أيام أخر»(١). فإن مقتىض املفهوم يف 
ذيله جواز اخلروج قبل إكامل الثالثة األخر إذا مل يقم يومني. نعم هو ال يشمل الثالثة 

األول، بل خيتص بام زاد عليها.
ويف املبسـوط وعن أيب الصالح وجوبه بمجرد الرشوع فيه، مسـتثنياً يف األول 
صورة الرشط. ولعله مراد الكل. ووافقهام يف الغنية وإشـارة السبق يف الثالثة األول، 
مـع الترصيـح بجواز الرجوع بعد الثالثة ما مل يزد يومني، فيجب السـادس، مدعياً يف 

األول اإلمجاع.
وكيف كان فقد يستدل له بوجوه:

األول: مـا يف املبسـوط من أن االعتكاف ال يكـون أقل من ثالثة أيام. وهو كام 
تر إنام ينهض ببيان أن عدم امليض يف االعتكاف واخلروج عنه قبل الثالثة أيام يوجب 
بطالنه وعدم االعتداد بام وقع منه، فال يصح اعتكافاً، وال ينهض ببيان وجوب امليض 

فيه، وعدم جواز اخلروج عنه.
الثـاين: النهي عـن إبطال العمل. وفيـه: أنه ينحرص الدليل عـىل عمومه بقوله 
تعـاىل: ﴿يـا أهيا الذين آمنـوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسـول وال تبطلـوا أعاملكم﴾ (٢). 
وهو ظاهر يف إبطال العمل بعد متاميته، ألن ذلك هو معنى اإلبطال عرفاً، كام يف قوله 
تعاىل: ﴿ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذ﴾(٣)، وإطالقه عىل العدول عن إمتام العمل 
عنـد الفقهاء ونحوهم توسـع قد يكون منشـؤه عـدم ابتالئهم بإبطـال العمل باملعنى 
األول باإلضافـة إىل األثر املهـم عندهم، وهو اإلجزاء، وليس حمل ابتالئهم باإلضافة 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب كتاب االعتكاف حديث:٣.
(٢) سورة حممد اآلية:٣٣.

(٣) سورة البقرة اآلية:٢٦٤.



إىل األثر املذكور إال املعنى الثاين.
ومـن ثـم يتعني محـل اآلية عـىل اإلرشـاد إىل جتنب مـا يوجب إحبـاط العمل 
وسقوطه عن مقام اجلزاء والثواب، كاملن بالصدقة، وذكر العمل بعد وقوعه تبجحاً، 
أو العجب به واإلدالل به واملنّ عىل اهللا تعاىل، ومشـاقة الرسـول7، ونحو ذلك مما 

ورد أنه حمبط للعمل(١).
كام يناسبه صدرها وسياقها مع قوله تعاىل: ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
اهللا وشاقوا الرسول من بعد ما تبني هلم اهلد لن يرضوا اهللا شيئاً وسيحبط أعامهلم﴾(٢).

 :Aواستشـهاد النبـي7 هبا لذلـك كام يف موثق أيب اجلـارود عن أيب جعفر
«قال: قال رسـول اهللا7: من قال سـبحان اهللا، غرس اهللا له هبا شجرة يف اجلنة، ومن 
قال: احلمد هللا، غرس اهللا له هبا شجرة يف اجلنة. ومن قال: ال إله إال اهللا، غرس اهللا له 
هبا شـجرة يف اجلنة، ومن قال: اهللا أكرب، غرس اهللا له هبا شـجرة يف اجلنة، فقال رجل 
من قريش: يا رسـول اهللا إن شجرنا يف اجلنة كثري، فقال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا 
عليهـا نريانـاً فتحرقوها وذلك أن اهللا عزوجل يقول: ﴿يا أهيـا الذين آمنوا أطيعوا اهللا 

وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعاملكم﴾»(٣).
والسـيام مع أن محلها عىل العدول عن إمتام العمل مسـتلزم لتخصيص األكثر 
املسـتهجن، جلواز ذلك يف مجيع الواجبات واملستحبات، عدا احلج، وصالة الفريضة 
يف بعـض املـوارد، وقضاء شـهر رمضان بعـد الزوال، ونحـو ذلك. وهـو قليل جداً 

باإلضافة إىل العموم املذكور.
الثالث: النصوص الدالة عىل وجوب الكفارة باجلامع عىل املعتكف، لظهورها 

يف حرمة إبطال االعتكاف ولو يف اليومني األولني.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:١٤، ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) سورة حممد اآلية:٣٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٣١ من أبواب الذكر من كتاب الصالة حديث:٥.

٤٩٩ ................................................ الكالم يف وجوب إكامل االعتكاف بعد الرشوع فيه
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وقد أجاب عنه غري واحد بوجوه:
أوهلـا: أنه ال مالزمة بني وجـوب الكفارة وحرمة القطـع، لثبوت وجوهبا مع 

االضطرار لبعض منافيات اإلحرام كالتظليل، ويف القتل اخلطيء وغريمها.
وهـو كام تر فـإن إمكان ذلك وقوعه إنـام يقتيض عدم املالزمـة العقلية، وال 
ينـايف املالزمـة العرفية، املقتضية لظهـور دليل الكفارة يف احلرمـة وانرصافه إىل ذلك. 
ومن ثم بنى غري واحد عىل أن الكفارة إنام تلزم يف اإلفطار العمدي إذا وقع عىل وجه 

العصيان والتمرد.
عىل أنه ال جمال لذلك يف موثق سـامعة: «سـألت أبـا عبداهللاA عن معتكف 
واقـع أهلـه فقال [قـال] هو بمنزلة مـن أفطر يوماً من شـهر رمضـان»(١). فإن عموم 
التنزيل كام يقتيض الكفارة يقتيض احلرمة. بل الظاهر عدم اإلشكال فيه يف املقام. ولذا 
اقتـرص غـري واحد يف ثبوت الكفارة يف مجاع املعتكف عىل ما إذا كان االعتكاف واجباً 

مع عدم الدليل عىل تقييد اإلطالق املذكور إال ما ذكرنا من االنرصاف.
ثانيهـا: أنـه لو متـت املالزمة بني الكفـارة وحرمـة القطع تعـني تقييد وجوب 
الكفارة بصحيح حممد بن مسلم املتقدم املتضمن للتفصيل يف جواز القطع بني اليومني 

األولني واليوم الثالث.
ويشـكل بأن محـل نصوص الكفارة عىل خصوص اليـوم الثالث بعيد جداً مع 
عـدم اإلشـارة للتفصيـل املذكور فيهـا عىل كثرهتا. نعـم قد يمكـن يف بعضها، عىل ما 

أرشنا إليه يف أول الكالم يف الرشط السادس من رشوط االعتكاف. فراجع.
ثالثهـا: ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن املالزمة لو متـت إنام تقتيض حرمة 
اإلبطـال باجلـامع الذي وردت فيه الكفارة، ال مطلقاً ولـو فيام ال كفارة فيه، كاإلبطال 

باخلروج من املسجد ومن دون حاجة.
لكنه وإن كان مسلامً يف اجلملة، إال أنه ال ينفع يف بطالن االستدالل بعد ظهور 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب كتاب االعتكاف حديث:٢.



االتفـاق عـىل عدم الفرق بني أسـباب اإلبطال، وأنه إن جاز اإلبطـال جاز مطلقاً ولو 
باجلامع، وإن حرم حرم مطلقاً ولو بغري اجلامع.

فـاألوىل يف اجلـواب عن ذلـك: أن النصوص املذكورة حيـث دلت عىل حرمة 
اجلامع عىل املعتكف فهي ال تنايف جواز إبطال االعتكاف وفسخه قبل اجلامع الذي هو 
مفاد صحيح حممد بن مسـلم املتقدم، خلروج املكلف بالفسـخ عـن موضوعها، وهو 
. وحينئذٍ خيتص وجوب الكفارة يف اليومني األولني بام إذا بقي املعتكف  كونـه معتكفاً
عـىل اعتكافه ومل يفسـخه ولو فسـخه فال كفارة. أمـا بعد اليومـني األولني فحيث ال 

. يرشع الفسخ بمقتىض صحيح حممد بن مسلم فالالزم ثبوت الكفارة باجلامع مطلقاً
ودعـو: أنـه حيث ال جمـال حلمل نصوص الكفـارة عىل اجلامع يف املسـجد، 
لندرتـه، ولرصاحـة بعضها يف اجلـامع خارج املسـجد، فلو جاز إبطـال االعتكاف يف 
اليومني األولني تعني عدم وجوب الكفارة، لبطالن االعتكاف باخلروج من املسـجد 

قبل اجلامع.
مدفوعـة بـأن الـكالم إنام هو يف جـواز اإلبطـال وعدمه، ال يف حتقـق البطالن 
باخلـروج وعدمه، بل ظاهر ما ذكروه من بطالن االعتكاف باخلروج مفروغيتهم عن 
مبطليته له يف اليومني األولني، بل يف اليوم الثالث أيضاً، فيتجه اإلشكال املذكور حتى 
بنـاء عىل حرمة اإلبطال، وال يندفع إال بناء عىل ما سـبق منا مـن عدم مبطلية اخلروج 
لالعتكاف، بل حيرم اخلروج تكليفاً مع بقاء االعتكاف وترتب حكمه، وحينئذٍ جيري 

التفصيل املتقدم.
الرابع: ما تضمن وجوب القضاء عىل املريض واحلائض، كصحيح عبد الرمحن 
ابن احلجاج عن أيب عبداهللاA: «قال: إذا مرض املعتكف أو طمثت املرأة املعتكفة، 
فانه يأيت بيته ثم يعيد إذا برئ، ويصوم»(١)، وصحيح أيب بصري عنهA: «يف املعتكفة 
إذا طمثت قال: ترجع إىل بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»(٢)، وموثق أيب 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١١ من كتاب االعتكاف حديث:١، ٣.

٥٠١ ................................................ الكالم يف وجوب إكامل االعتكاف بعد الرشوع فيه
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بصري عنهA: «قال: وأي امرأة كانت معتكفة، ثم حرمت عليها الصالة، فخرجت 
من املسـجد فطهرت، فليس ينبغي لزوجها أن جيامعها حتى تعود إىل املسجد وتقيض 
اعتكافهـا»(١)، بدعـو: أن مقتـىض إطالقهـا العمـوم حلدوث املـرض أو احليض يف 

اليومني األولني.
لكـن ال خيفـى أن ذلك لو تم ال يقتيض وجوب املـيض يف االعتكاف بالرشوع 
فيـه، وإنـام يقتيض وجـوب االعتكاف بالـرشوع فيـه وإن جاز قطعه، نظـري الواجب 
املوسع. وحينئذٍ ال تنايف بني هذه النصوص والصحيحني املتقدمني الدالني عىل جواز 

فسخ االعتكاف يف اليومني األولني.
اللهم إال إن يقال: ما تضمنه موثق أيب بصري من لزوم املبادرة للقضاء، بحيث 
يمنع الزوج من املواقعة قبله ال يناسب جواز قطع االعتكاف، ألن لزوم املبادرة بإمتام 
العمـل أوىل عرفاً مـن لزوم املبادرة لقضائه لو مل يتمه. وال أقل من عدم مناسـبة ذلك 
للصحيحـني املتقدمني اللذين مها كالرصحيني يف جواز اخلروج من املسـجد قبل إمتام 
اليومـني وعـدم وجـوب املبادرة للرجـوع فيه. بل لعل السـكوت فيهـام عن وجوب 
القضاء عىل تقدير اخلروج ولو مع السـعة موجب لظهورمها يف عدمه، لشـدة احلاجة 
. والسـيام وإن قضاء اعتكاف كامل أشـد عىل املكلف من إمتام  للتنبيه له لو كان واجباً
االعتـكاف الـذي بيـده، فرتخيصه برتك مـا بيده مع عـدم التنبيه للتدارك ال يناسـب 

. وجوبه جداً
ومن ثـم كان الصحيحان املتقدمان منافيني لإلطـالق املذكور، ويتعني تقييده 
هبـام، لقـوة ظهورمها ـ والسـيام صحيح حممد بن مسـلم ـ يف جواز فسـخ االعتكاف 
قبـل إكامل اليومـني األولني وعدم ترتب األثر عليه بعد الفسـخ. ومحل اإلطالق عىل 
ذلـك وإن كان ال خيلو عن صعوبة، إال أنـه أهون من طرح الصحيحني أو محلهام عىل 

وجوب القضاء مع الفسخ.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب احليض حديث:٢.



ولو فرض اسـتحكام التعارض بينهام وبينه تعني البناء عىل جواز الفسـخ قبل 
إكامل اليومني األولني عمالً باألصل بعد تساقط النصوص املتقدمة بالتعارض.

ولعـل األقـرب محل نصـوص القضاء املتقدمة عـىل جمرد مرشوعية اسـتئناف 
االعتكاف، لبيان عدم إمكان االستمرار فيه مع املرض أو احليض، املقتيض ملرشوعية 
القضاء أو اإلعادة، املستلزمة لوجوبه لو كان االعتكاف واجباً، واستحبابه لو مل يكن 
كذلـك، كام قد يناسـبه قولـهA يف صحيح أيب بصري: «قضت مـا عليها» الظاهر يف 
تفـرع القضاء عـىل املفروغية عن اشـتغال ذمتهـا باالعتكاف. وقولـه يف صحيح ابن 
احلجاج: «ويصوم» الظاهر يف سوق الكالم لبيان رشطية االعتكاف بالصوم املستلزم 
لبطالنه بتعذره. وقرب سـوق قوله يف موثق أيب بصري: «فليس ينبغي لزوجها» ملجرد 

بيان املرجوحية، ال احلرمة.
 كـام قد يؤيد بمعترب عقبـة عنهA: «يف امرأة اعتكفت، ثـم إهنا طمثت قال: 
ترجـع، ليـس هلا اعتكاف»(١)، فإن عـدم التعرض للقضاء فيه مـع وروده لبيان حكم 
املـرأة املذكـورة ظاهـر يف عـدم وجوبـه عليها، والسـيام مع التعبـري فيه بأنـه ليس هلا 
اعتكاف الظاهر يف لغوية عملها، حيث ال يناسب كونه سبباً لوجوب القضاء، بحيث 

مل جيب لوال رشوعها فيه. 
مضافاً إىل أن وجوب ما مل جيب بمجرد الرشوع فيه حكم تعبدي رصف خمالف 
للقواعـد االرتكازية املعروفـة، خصوصاً وأن حدوث املرض واحليض يكشـف عن 
عـدم مرشوعية االعتكاف ولغويته واقعاً بعد كونه مرشوطاً بالصوم وكون أقله ثالثة 
أيـام، ومثل هـذا احلكم التعبدي املخالـف لالرتكاز حيتاج إىل بيان رشعي تأسـييس، 
 . فعدم بيانه بالوجه املذكور واالقتصار يف بيانه عىل لسان النصوص السابقة بعيد جداً
وهو مما يوجب الريب يف إطالق النصوص املذكورة بنحو يشمل االعتكاف املستحب 
حتـى يف اليـوم الثالث، فضالً عـن اليومني األولني. والسـيام مـع ورود الصحيحني 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب احليض حديث:١.

٥٠٣ ................................................ الكالم يف وجوب إكامل االعتكاف بعد الرشوع فيه
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(١). نعـم جيب بعد مـيض يومني منه،  وإن كان يف األول أحـوط اسـتحباباً
فيتعني اليوم الثالث(٢) 

املتقدمني املتضمنني مرشوعية فسخ االعتكاف يف اليومني األولني املطابقة للقاعدة.
هـذا ما يظهر لنا يف املقام، فإن كان وافياً بحمل نصوص القضاء عىل جمرد بيان 
املرشوعية فهو، وإال تعني ما ذكرناه أوالً من لزوم اخلروج عن اإلطالق بالصحيحني 

املذكورين، أو الرجوع بعد التساقط لألصل، فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) حيث ال يفرق يف الوجوه املتقدمة لوجوب امليض باالعتكاف بالرشوع فيه 
بـني الواجب املوسـع واملندوب، فالظاهر أنه ال منشـأ خلصوصية األول يف االحتياط 
املذكور إال ما أشـار إليه يف اجلواهر من أن الرشوع يف الواجب املوسع موجب لتعيني 

الواجب بام رشع فيه، كتعيني الكيل بالفرد.
لكنهـ  كام ترـ  موهون جداً، فإن صلوح الفرد لالمتثال وحصوله به ال يرجع 

إىل تعيني الواجب به بحيث جيعله واجباً تعيينياً، ليتعني امليض فيه.
(٢) كـام يف النهاية والرشايع وعن اإلسـكايف وابن الـرباج ومجع من املتأخرين 

ومتأخرهيم. لصحيحي حممد بن مسلم وأيب عبيدة املتقدمني.
خالفـاً للمعتـرب والتذكـرة واملختلـف وعـن املرتىض وابـن إدريـس واملنتهى 
وغريها. لألصل بعد اسـتضعاف اخلرب، كام يف املختلف. وكأنه ألن يف طريق الشـيخ 

إىل احلديثني ابن فضال، وهو فطحي.
لكنه كام تر، لعدم اإلشكال يف وثاقته، وهو كاف يف احلجية. مع أهنام مرويان 
يف الـكايف والفقيـه بطريقني آخرين صحيحني. نعم ال يكفـي ذلك عىل مبنى املرتىض 

وابن إدريس يف خرب الواحد، وهو غري مهم بعد ضعف املبنى املذكور.
بقـي يشء، وهـو أنه ملـا كان مفـاد صحيح حممد بن مسـلم مرشوعية الفسـخ 
ونفـوذه قبـل اليومني دون ما بعدمهـا، فمقتىض إطالقه العموم ملـا إذا كان االعتكاف 



إال إذا اشـرتط حـال النية الرجـوع(١) لعارض فاتفـق حصوله بعد يومني 
فلـه الرجـوع عنه حينئذٍ إن شـاء(٢). وال عـربة بالرشط إذا مل يكـن مقارناً 

واجباً معيناً بنذر ونحوه، وجمرد حرمة الفسخ فيه ال ينايف نفوذه.
وعليه يتعني كون حرمة الفسـخ يف الواجب املعـني تكليفية، ويف اليوم الثالث 
وضعيـة، راجعـة إىل عـدم نفـوذه، وليسـا عـىل هنج واحـد، كام قـد يظهر من سـيدنا
املصنـفP وغريه. نعم بناء عـىل بطالن االعتكاف باخلروج من املسـجد ـ كام هو 
املشـهور ـ ينحـرص حرمة اإلبطـال باحلرمة التكليفيـة، وتكـون يف املوردين عىل هنج 

واحد، فالحظ.
(١) حيـث ال إشـكال ظاهـراً يف مرشوعيـة الـرشط املذكـور، والنصـوص 
بـه مسـتفيضة، كصحيح حممـد بن مسـلم املتقدم هنـا، وصحيـح أيب والد املتقدم يف 
 :Aالرشط السـادس ومعترب اجلعفريات اآليت، وصحيـح أيب بصري عن أيب عبداهللا
«قال: ...وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشرتط كام يشرتط الذي حيرم»(١)، وموثق 
عمـر بـن يزيـد عنهA: «قـال:... واشـرتط عىل ربـك يف اعتكافك كام تشـرتط يف 
إحرامك أن حيلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر 

اهللا تعاىل»(٢). ومن األخريين يظهر استحباب االشرتاط املذكور.
(٢) كـام يف النهايـة والوسـيلة وعـن املشـهور. ويقتضيه مفهـوم قولهA يف 
صحيح حممد بن مسـلم املتقدم: «وإن أقام يومني ومل يكن اشـرتط فليس له أن [خيرج 

و] يفسخ اعتكافه...».
خالفاً للمبسـوط، حيث خص فائدة الـرشط باليومني األولني بعد البناء منه ـ 
كام سـبق ـ عىل عدم جواز الفسـخ فيهام من دون رشط، وأما يف اليوم الثالث فال جيوز 
الفسـخ حتى مع الرشط. وهو كام تر، إذ عمدة الدليل عىل خصوصية اليوم الثالث 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٩ من أبواب كتاب االعتكاف حديث:١، ٢.

٥٠٥ ....................................................................... إذا اشرتط الرجوع لعارض
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للنية(١) سواءً أكان قبلها (٢) أم بعد الرشوع فيه.
هو الصحيح املتقدم، وهو ظاهر يف اختصاص وجوب امليض فيه بعدم الرشط.

بل ما سـبق منه من وجوب امليض يف االعتكاف بالرشوع فيه ال يناسب العمل 
منـه بالصحيـح، فلم يبق إال إطالقـات نصوص الرشط، ومقتضاها عـدم الفرق بني 

األيام. ومن ثم ال يتضح منشأ للتفصيل املذكور.
 (١) فعـن غري واحد النص عىل أن الرشط يكون عند النية. وهو مقتىض ما يف 
حديثي أيب بصري وعمر بن يزيد املتقدمني، من تشـبيه االشـرتاط املذكور باالشـرتاط 
يف اإلحـرام، وهـو الظاهـر أيضاً مـن قولـه يف األول: «إذا اعتكـف»، ويف الثاين: «يف 
اعتكافـك»، ونحـوه صحيـح أيب والد، ألن مفهـوم الـرشط ملـا كان متقومـاً بوجود 
مـرشوط فيه فاملنرصف منه يف املقام كون املـرشوط فيه هو نية االعتكاف الذي يكون 

مورداً للرشط.
بل هو كالرصيح من معترب اجلعفريات: «قال: كان أيب يقول: ينبغي للمعتكف 
أن يسـتثنى اعتكافه يف مكانه يقول: اللهم إين أريد االعتكاف يف شـهري هذا، فأعني 
عليـه، فـإن ابتليتني فيه بمرض أو خوف فأنا يف حل من اعتكافه، فإن أصابه يشء من 
»(١). وحينئذٍ ال دليل عىل مرشوعية رشط آخر قبل نية االعتكاف أو  ذلـك فهو يف حلّ

بعد انعقادها.
هـذا ولكن عـن األردبييل احتامل أن وقتـه عند نية اليوم الثالـث. وهو يف غري 
حمله بعد ماسبق. بل صدر صحيح حممد بن مسلم كالرصيح يف مرشوعية الرشط قبل 

اليومني األولني.
ـ  حني عقد نية االعتكاف،  (٢) قد يكتفى بذلك إذا بقي ملتفتاً إليهـ  ولو ارتكازاً

بحيث يكون عقد النية مبنياً عليه، ويكون رشطاً ضمنياً فيه.

(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٩ من أبواب كتاب االعتكاف حديث:١.



(مسـألة ٧): الظاهر أن جيوز اشـرتاط الرجوع متى شـاء وإن مل يكن 
عارض(١).

لكن قد يستشـكل يف االكتفاء باالشـرتاط الضمني يف املقام، ويعترب الترصيح 
باالشـرتاط لفظاً، لكونه املتيقن من الرشط يف املقام بعد كون نفوذ هذا الرشط تعبدياً 
. والسـيام بمالحظـة ما ورد يف اإلحـرام، ففي حديث أيب الصبـاح الكناين:  ال عرفيـاً
«سـألت أبا عبداهللاA عن الرجل يشـرتط يف احلج كيف يشـرتط؟ قال: يقول حني 

يريد أن حيرم: أن حلني حيث حبستني...»(١). ونحوه غريه.
اللهم إال أن يقال: حيث ال إشكال ظاهراً يف عدم اعتبار اللفظ يف نية اإلحرام 
ونيـة االعتـكاف، فقضاء املناسـبات االرتكازية بتبعية الرشط للمرشوط ومسـانخته 
لـه صالــح للقرينية عىل إلغـاء خصوصية اللفـظ يف املقام، واالكتفـاء بالنية املجردة. 

فالحظ.
(١) كـام حكي عن ظاهر األكثر أو رصحيهم. وقد يسـتدل له بإطالق صحيح 
حممد بن مسلم املتقدم. لكن الظاهر أنه ال إطالق له، لعدم وروده لبيان نفوذ الرشط، 
ليكون له إطالق من حيثية مفاد الرشط، بل لبيان عدم جواز اخلروج مع عدم الرشط 

من دون حتديد للرشط، فيتعني محله عىل الرشط املرشوع املفروغ عن نفوذه.
فالعمدة يف املقام ما أشـار إليه سـيدنا املصنفP من أن املقابلة يف الصحيح 
بني ما قبل اليومني األولني وما بعدمها شاهد بأن املراد بالرشط فيام بعدمها هو الرشط 
ولـو مـن دون عارض، جلواز اخلروج وفسـخ االعتـكاف قبلهام مطلقـاً ولو مع عدم 
العارض، فاملنع عن ذلك بعدمها إال مع الرشط كالرصيح يف أن الرشط يسوغ الفسخ 

واخلروج مع عدم العارض، كام هو احلال فيام قبل اليومني من دون رشط.
هـذا وربـام قيلـ  كـام يف اجلواهرـ  باختصاص الرشط املسـوغ للفسـخ برشط 

(١) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٢٣ من أبواب اإلحرام حديث:١.
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احلل عند الرضورة التي ينفسخ معها االعتكاف ولو مع عدم الرشط ـ كاملرض املانع 
من الصوم ـ واحليض، وأن اسـتحباب الرشط تعبد حمض من دون أن تكون له فائدة 

يف التحلل.
وقـد يسـتدل له بحديثي عمر بـن يزيد وأيب بصري املتضمنني تشـبيه الرشط يف 
املقـام بالرشط يف اإلحرام، ألن رشط التحلل يف اإلحرام خيتص بالتحلل عند احلبس 
عن امليض فيام أحرم له بصدّ أو مرض، كام لعله الظاهر أيضاً من قولهA يف األول: 

«أن حيلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة نزلت بك من أمر اهللا».
لكنه يندفع بأنه ال ظهور للحديثني املذكورين يف حرص الرشط املسوغ للفسخ 
بذلك، بل غاية مدلوهلام استحباب الرشط املذكور، وهو ال ينايف استحباب رشط التحلل 
مطلقـاً، فضـالً عن نفوذه، كام هو مقتـىض صحيح حممد بن مسـلم بالتقريب املتقدم.

بـل القـول املذكـور مناف لرصيـح قولـهA يف صحيـح أيب والدـ  املتقدمـ  
يف املعتكفـة التـي قدم زوجهـا، فخرجت لبيتها وهتيـأت له حتى واقعهـا: «إن كانت 
خرجت من املسجد قبل أن تقيض ثالثة أيام ومل تكن اشرتطت يف اعتكافها فإن عليها 
مـا عىل املظاهـر»(١)، لظهور أن قـدوم الزوج ليس مـن موارد الرضورة التي ينفسـخ 
هبـا االعتـكاف، ولـذا حرم اخلـروج مـن أجلـه مـن دون رشط، ووجبـت باملواقعة

بعده الكفارة.
ولعلـه ألجل الصحيح املذكور حكي عن مجاعـة عموم الرشط لكل عارض. 
لكـن بعـد أن مل يكـن حلديثي أيب بصري وعمـر بن يزيد ظهور يف احلـرص يتعني العمل 
بصحيـح حممد بن مسـلم، الذي سـبق أنه يقتيض عمـوم الرشط للفسـخ االختياري 
ولـو مع عـدم العارض، وال موجب لالقتصار يف التعميـم عىل مطلق العارض الذي 

يقتضيه صحيح أيب والد.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من أبواب كتاب االعتكاف حديث:٦.



 (مسـألة ٨): إذا رشط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسـقط رشطه 
فالظاهر عدم سقوط حكمه(١).

(مسألة ٩): إذا نذر االعتكاف ورشط يف نذره الرجوع فيه ففي جواز 
الرجوع إذا مل يشرتطه يف نية االعتكاف إشكال، بل األظهر عدمه(٢).

 (١) إلطـالق دليل نفوذ الرشط املذكور وترتب حكمه. بل لو قيل بأن حرمة 
فسـخ االعتـكاف وإبطاله تكليفيـة كان مقتىض االسـتصحاب وأصل الـرباءة جواز 
اإلبطـال. وأمـا بناء عىل ما تقدم منا من أن حرمته وضعية راجعة إىل نفوذ االعتكاف، 
وأن مـن آثـاره حرمة اخلروج من املسـجد، فقد يدعى أن مقتىض االسـتصحاب بقاء 
االعتـكاف وعـدم بطالنه بالفسـخ. وحينئذٍ ترتتب آثـاره، ومنها حرمـة اخلروج من 

املسجد. فتأمل. فالعمدة اإلطالق املتقدم.
هذا ولكن يف اجلواهر: «ولو رشط ثم أسـقط حكم رشطه فكمن مل يشـرتط». 
وكأنه ملا اشتهر من أن مفاد الرشط حق لصاحبه واحلق قابل لإلسقاط، وبعد سقوطه 

ال دليل عىل عوده.
لكنـه خمتـص بالـرشط يف العقد، حيث يكـون هناك مرشوط عليـه يثبت عليه 
احلق، ويسـقط عنه باإلسقاط، نظري سـقوط األمور الذمية ـ كالديون ـ به، وال جيري 
ذلـك يف الـرشط يف اإليقاع، بل مقتضاه تقييد األمر امللتـزم به بنحو خاص، وال دليل 

عىل انقالبه باإلسقاط عام وقع عليه.
 (٢) قال يف الرشايع: «ولو رشط يف حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت 
شاء». ويف املعترب بعد أن تعرض لصور النذر من حيثية اشرتاط الرجوع يف االعتكاف 
فيه وعدمه، قال: «هذا كله يف عقد النذر، أما إذا أطلقه من االشرتاط عىل ربه فال يصح 
له االشـرتاط عنـد إيقاع االعتكاف، وإنـام يصح فيام يبتدئه مـن االعتكاف، ال غري».

وقال يف التذكرة: «االشرتاط إنام يصح يف عقد النذر، أما إذا أطلقه من االشرتاط، 
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فـال يصح له االشـرتاط لـه عند إيقاع االعتـكاف»، ونحوه حكي عـن غريمها، وقال 
سـيدنا املصنفP: «عىل املشـهور، بل قيل: ال خالف فيه، وعن التنقيح واملسـتند 
اإلمجاع عليه». وظاهرهم بل رصحيهم أن الرشط يف االعتكاف املنذور إنام يصح عند 

عقد النذر، ال عند نية االعتكاف.
ومـن ثم استشـكله يف املدارك، قـال: «ومل أقف عىل رواية تـدل عىل ما ذكروه 
من رشعية اشـرتاط ذلك يف عقد النذر، وإنام املسـتفاد من النصوص أن حمل ذلك نية 

. »، وتبعه يف ذلك يف احلدائق. وهو متني جداً االعتكاف مطلقاً
لكن اسـتوضح فسـاده يف اجلواهـر، قـال: «رضورة أنه ال أثر هلـذا الرشط يف 
. ونصـوص املقام مسـاقة لبيان أصل حكم االشـرتاط يف  االعتـكاف املنـذور مطلقـاً
االعتـكاف مـن غري مدخليـة للنذر الذي هو يلـزم ما رشع عىل حسـب ما رشع، فال 
حاجة إىل دليل خاص يدل عىل املرشوعية يف النذر، بل يكفي فيها ثبوته يف االعتكاف، 

كام هو واضح».
وفيـه: أن كـون النـذر ملزما ملا رشع عىل حسـب مـا رشع ال يقتيض مرشوعية 
الرشط الذي يرشع يف املنذور يف نفس النذر، فإذا كانت الطهارة مثالً رشطاً يف الصالة 
مل تكـن رشطاً يف نذرها، غاية األمر أنه يشـرتط يف الصـالة املنذورة أن تكون بطهارة، 
. وما ذكره من عدم األثر هلذا  ويف املقـام أيضاً يرشع يف االعتكاف املنـذور رشط احللّ
الـرشط يف االعتـكاف املنذور مطلقا يف غاية املنع، بل أثـره ثابت له عىل كل حال، كام 

يأيت توضيح ذلك.
هـذا وقـد يوجه ما سـبق من املشـهور بام أشـار إليـه سـيدنا املصنفP من 
محـل مرادهـم عىل أنه ال يصح الـرشط يف املنـذور إال إذا كان املنذور هـو االعتكاف 
املـرشوط، إذ لـو كان املنذور هـو االعتكاف املطلق مل يكن االعتـكاف املرشوط وفاء 
بالنـذر. وحينئـذ فإذا كان املنذور هـو االعتكاف املرشوط كانت نيـة االعتكاف وفاء 
بالنـذر راجعة إىل نية الرشط املذكـور يف االعتكاف ضمناً، وهو مغن عن الترصيح به 



يف نيته. وقد حيمل عىل ذلك ما تقدم من اجلواهر.
: بأن كالمهم رصيح يف أن املراد أن يشرتط حني النذر الرجوع  لكنه يشكل أوالً

عن االعتكاف إذا شاء، ال أن ينذر خصوص االعتكاف املرشوط.
: بـأن الـرشط يف املنـذور ال يتوقـف عـىل كـون االعتكاف املنـذور هو  وثانيـاً
خصوص املرشوط، بـل يمكن مع نذر مطلق االعتكاف األعم من املرشوط واملطلق 

اخلايل عن الرشط.
: أن نية االعتكاف وفاء بالنذر يف مفروض الكالم ال تسـتلزم القصد إىل  وثالثاً
احلصـة اخلاصـة من االعتكافـ  وهو االعتكاف املرشوطـ  مـا مل يلتفت املعتكف إىل 
انقسام االعتكاف إىل قسمني، وأن املنوي هو أحدمها، وهو املنذور، أما مع الغفلة عن 

. ذلك ـ ولو لنسيان كيفية النذر ـ فال تتأتى نية اخلصوصية ولو إمجاالً
نظري ما لو نذر صالة ركعتي الزيارة يف احلرم، فنيس كيفية النذر واعتقد أنه نذر 
صـالة ركعتني يف احلرم مـن دون خصوصية ركعتي الزيارة، فصـىل ركعتني يف احلرم 
صـالة مبتـدأة وفاء بالنذر، فإنه ال يسـتلزم نية ركعتي الزيـارة، وال حيصل الوفاء، إال 
إذا التفت إىل اختالف أقسام الصالة، وإىل أن املنذور قسم منها، فنو القسم املنذور 

عىل إمجاله.
وأشـكل مـن ذلـك القصـد إىل الـرشط، ألن االشـرتاط أمـر زائد عـىل أصل 
االعتـكاف فـال يمكـن أن يتحقـق إال بااللتفات للـرشط املذكور والقصـد إىل أخذه 
يف االعتـكاف ولو ضمناً، بنـاء عىل كفاية القصد الضمني فيام نحن فيه، عىل ما سـبق 

الكالم فيه.
: بأن ذلك ال يرجع إىل عدم مرشوعية الرشط املذكور حني االعتكاف،  ورابعاً
كـام تقـدم منهـم، بل هو راجـع إىل لزومه حينـه، غاية األمـر أنه ال يلـزم الترصيح به 
. ومـن هنا كان مـا ذكروه يف غاية اإلشـكال. ، بـل يكفي القصـد إليه ضمناً تفصيـالً

وعـىل ذلـك يتعني اشـرتاط الرجوع عنـد االعتكاف يف جواز فسـخه حتى يف 
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مورد النذر املذكور.
بقي يشء، وهو أن مقتىض اجلمع بني مرشوعية الرجوع مع الرشط وما تضمن 
أن أقـل االعتكاف ثالثة أيام هـو أن االعتكاف الذي يرجع فيه قبل إكامل الثالثة تبعاً 
لسبق اشرتاط الرجوع فيه ليس اعتكافاً مرشوعاً، فالرجوع فيه إبطال له كالرجوع يف 
الصـوم قبـل إكامله، ويرتتب عىل ذلك أنه ال يرشع إنشـاؤه لو علـم بالرجوع فيه قبل 
إكاملـه. وجمرد مرشوعية الرجوع تبعاً للرشط ال تسـتلزم مرشوعيـة االعتكاف الذي 
يرجـع فيه. ولو غـض النظر عن ذلك وبني عىل مرشوعية االعتكاف املذكور فال أقل 

. من كونه اعتكافاً ناقصاً
وحينئـذٍ إذا نـذر املكلف االعتـكاف فتارة: يطلق، وأخـر: يقيد باالعتكاف 

الذي يشرتط فيه الرجوع.
أمـا األول فـال يتحقـق الوفاء منـه بالنـذر إال بتاممية االعتكاف، سـواء رشط 
فيـه الرجـوع أم ال. إمـا الختصاص االعتكاف املـرشوع به، أو النـرصاف اإلطالق 

لالعتكاف التام، عىل الكالم املتقدم.
وحينئـذٍ لـو رشط يف اعتكافـه أن لـه الرجوع، فـإن كان النذر موسـعاً جاز له 
الرجـوع، ووجـب عليه االسـتئناف. وإن كان مضيقـاً فالرجـوع وإن كان جائزاً من 
حيثيـة الـرشط إال أنه حيرم من حيثية النذر، وال يكون فائدة الرشط حينئذٍ إال اخلروج 
، ملنافاتـه لنفوذ النذر  . بـل ال يبعد عدم مرشوعية الـرشط حينئذٍ عـن اسـتحبابه تعبداً

ووجوب الوفاء به.
وأما الثاين فالرجوع فيه ـ مع االشـرتاط ـ ال خيل بالوفاء بالنذر، لكون التقييد 
املذكـور حينئـذٍ خمرجاً عن ظهـور االعتكاف املنذور يف االعتـكاف التام. نعم لو كان 
من نيته مع ذلك الرجوع يف االعتكاف املنذور مل يبعد بطالن النذر، ملا سبق تقريبه من 

عدم مرشوعية االعتكاف غري التام، فال يرشع نذره، وال تنعقد نيته.
هذا ولو رشط عند نذر االعتكاف أن له الرجوع فيه فال يرشع الرشط املذكور، 



(مسألة ١٠): إذا جلس يف املسجد عىل فراش مغصوب مل يقدح ذلك 
يف االعتكاف(١)، وإن سـبق شخص إىل مكان من املسجد فأزاله املعتكف 

من مكانه وجلس فيه، ففي البطالن تأمل(٢). 
ملاسبق من أن حمل الرشط هو نية عقد االعتكاف ال نذره، وحيث كان مرجع ذلك إىل 
تقييد االعتكاف املنذور بام جيوز الرجوع فيه بسـبب الرشط املذكور كان غري مرشوع 

فالينعقد نذره.
نعـم لو رجع الرشط املذكور إىل تقييد االعتـكاف املنذور بام جيوز فيه الرجوع 
ولـو بسـبب الرشط عند نيـة االعتـكاف كان مرشوعـاً، ورجع إىل تقييـد االعتكاف 

املنذور باالعتكاف الذي يشرتط فيه الرجوع، فيجري فيه ماسبق.
(١) أمـا بنـاء عىل ماسـبق منا من تقـوم االعتكاف بفرض اللبث يف املسـجد، 
وال يتوقـف عـىل اللبث فيه فعـالً وإن كان واجباً تكليفاً، ولـذا ال يبطل باخلروج من 
املسـجد، فاألمـر ظاهر جـداً، ألن حرمة الترصف يف الفراش باجللـوس عليه ال ينايف 

الفرض املذكور بوجه.
وأمـا بناء عىل ماسـبق من غري واحـد من تقوم االعتكاف باللبث يف املسـجد، 
فـألن عباديـة االعتكاف حينئذٍ إنام تقتـيض التقرب باللبث املذكـور، وهو حاصل يف 
املقام. وال ينافيه تعذر التقرب باجللوس املحرم عىل الفراش املغصوب، لعدم االحتاد 
بينهام، بل هو مقارن له، كسـائر املحرمات التـي قد يقارفها املعتكف، كرضب املؤمن 

وشتمه والكذب وغريها.
ومنـه يظهـر ضعـف ما حـكاه يف اجلواهر عـن بعض مشـاخيه مـن الفرق بني 
اجللـوس عىل الفـراش املغصوب ومحل املغصوب ولبسـه، من بطـالن االعتكاف يف 

األول دون األخريين، وعليه جر يف العروة الوثقى.
(٢) الكالم يف هذه املسألة يف مقامني:
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املقام األول: يف حق االختصاص باملكان للسابق. 
وال ينبغي اإلشكال يف حرمة مزامحة السابق ومنعه عن إشغال املكان، ألن بعد 
أن مل يكن معتدياً يف إشـغاله للمكان لكونه مشموالً بالوقف، فمزامحته فيه ودفعه عنه 

تعدٍ عليه، ملنافاته لقاعدة السلطنة عىل نفسه.
لكن هذا وحده ال يقتيض حقاً له يف املكان زائد عىل احلرمة املذكورة، فإنه جيري 
يف املباحات األصلية، فال جيوز مزامحة من جلس يف الصحراء وإزالته عن املكان الذي 

هو فيه من دون أن يقتيض ذلك حقاً له يف املكان زائداً عىل جواز إشغاله له.
فالعمدة يف املقام النصوص، كمعترب طلحة بن زيد عن أيب عبداهللاA: «قال: 
قال أمري املؤمننيA: سـوق املسـلمني كمسجدهم، فمن سـبق إىل مكان فهو أحق 
بـه إىل الليل»(١)،ومرسـل ابـن أيب عمري عن أيب عبداهللاA: «قال: سـوق املسـلمني 
كمسـجدهم يعني: إذا سـبق إىل السـوق كان له، مثل املسـجد»(٢)، ومرسل حممد بن 
إسامعيل عنهA: «قلت له: نكون بمكة أو باملدينة أو باحلاير [أو احلرية] أو املواضع 
التي يرجى فيها الفضل، فربام خرج الرجل يتوضأ، فيجيء آخر فيصري مكانه، فقال:

من سبق إىل موضع فهو أحق به [يف] يومه وليلته»(٣).
وال جمال لإلشـكال يف سـند األول، بعدم النص عىل وثاقة طلحة بن زيد، بعد 
ترصيـح الشـيخP بأن كتابه معتمد، وبعـد رواية مجاعة عنه بعضهـم من األعيان، 
منهـم صفـوان الذي ورد أنه ال يروي وال يرسـل إال عن ثقة، عـىل ما يتضح مما تقدم 
منا يف حتديد الكر من مباحث املياه. ومثله الثاين، ملاسبق هناك من أن مراسيل ابن أيب 

عمري حجة ألنه أيضاً ال يروي وال يرسل إال عن ثقة.
نعم يتجه اإلشكال املذكور يف الثالث، ألن حممد بن إسامعيل وإن كان هو ابن 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٥٦ من أبواب أحكام املساجد حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٧ من أبواب آداب التجارة حديث:٢.

(٣) وسـائل الشـيعة ج:٣ بـاب:٥٦ من أبواب أحكام املسـاجد حديث:١، وج:١٠ بـاب:١٠٢ من أبواب 
املزار حديث:١.



بزيع الذي هو من األعيان، إال أنه مل يثبت فيه مثل ذلك.
هـذا والنصـوص املذكورة متفقة يف ثبـوت احلق املذكور. أمـا األول والثالث 
فظاهـر وأما الثـاين فهو وإن مل يكن ظاهراً يف أن التفسـري املذكور من اإلمامA، بل 
لعله من الراوي، إال أن ذلك هو منرصف التشبيه فيه، لعدم جهة ينرصف إليها إطالق 
التشبيه غريه بعد عدم احتامل مشاركة السوق للمسجد يف استحباب الكون فيه، أو يف 
قدسيته وحسن احرتامه، اللذين مها أظهر مميزات املسجد. عىل أن تفسري الراوي وإن 
مل يكن حجة ذاتاً إال أن من البعيد جداً خطؤه يف مثل املقام مما كان الشك فيه يف أصل 
املعنى، ال يف خصوصياته، بل هو كاشف عن قرينة معينة للمعنى املذكور، ولو كانت 

هي وضوح االنرصاف املدعى.
نعـم قـد يستشـكل يف األول والثالث بأن مـا تضمناه من حتديـد احلق املذكور 
باليوم والليل ال يظهر القول به من أحد من األصحاب، بل املعروف بينهم بقاء احلق 
ما دام شاغالً للمكان بنفسه أو برحله مطلقاً أو بنية العود، بل عن العالمة يف التذكرة 

وغريه بقاء احلق لو قام حلاجة من جتديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نحومها.
لكنـه يندفع بقرب محل التحديد املذكور عىل غلبة عدم تعلق غرض اإلنسـان 
بالبقاء يف املسجد والسوق أكثر من يوم إىل الليل، فهو لبيان استيعاب احلق لتامم الزمن 
الذي يراد البقاء فيه، وإن كان مقيداً باإلشغال أو نحوه، ال للتحديد احلقيقي كي ينايف 
مـا عليه األصحاب من أن املعيار عىل اإلشـغال بالنحـو املذكور طال أو قرص. كام قد 
يناسـب ذلك االقتصار يف احلديث الثاين عىل تشـبيه السـوق باملسـجد واالقتصار يف 
تفسريه عىل االستحقاق. وال أقل من لزوم محله عىل ذلك مجعاً مع ما عليه األصحاب 
يف املقام، وإال فالتزام طرح احلديثني مع تقارب مضموهنام ومشـاهبته للحديث الثاين، 

. وعدم ظهور معارض هلام صعب جداً
عـىل أنه قـد يقال: التحديـد املذكـور وإن ورد يف احلديثـني املذكورين، إال أن 
األمـر هيـون يف األخري بعد ضعفه، وأمـا األول فهو مل يتضمن التحديـد يف بيان وجه 
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الشـبه بني السـوق واملسـجد وإنام تضمن حتديد احلق يف السـوق تفريعاً عىل تشـبيهه 
باملسجد وحينئذٍ يمكن كون التشبيه بلحاظ أصل ثبوت احلق، وكون التحديد خمتصاً 
بالسـوق، البتناء االنتفاع به يف العصور السـابقة عىل أن يكون لكل يوم قصد خيصه، 
وقد يسـتوعبه من دون أن يبتني عىل اسـتمرار االنتفاع الواحد عدة أيام. وال أقل من 

. محله عىل ذلك بقرينة ما سبق لو كان خمالفاً لظاهره بدواً
هـذا كلـه بناء عىل عموم احلق ألكثـر من يوم واحد، كام يناسـبه إطالقهم بقاء 
احلـق مـع بقـاء الرحل، إال أنـه ال خيلو عن إشـكال بعد ظهور احلديثـني املتقدمني يف 
التحديـد باليوم وحده أو مع الليل، لعدم وضوح حتقق إمجاع خمرج عن مقتضامها مع 
قرب محل إطالقهم عىل ما يناسب النصوص، ألنه هو املتعارف املناسب للمرتكزات 
املترشعيـة يف كيفيـة ثبوت احلق املذكور. وإال فمن البعيد جداً البناء عىل حتجري املكان 
لصالــح شـخص واحد مهام طال الزمن، بجعل يشء فيـه من قبله كلام قام عنه. ملا يف 
ذلك من اسـتغالل للمكان بام ال يناسـب تعلق عموم الناس به. بل قد يسـتلزم نحواً 

من التعطيل له مع إرضاره بالعامة وإحراج هلم.
ولعـل إغفاهلـم التقييـد بذلك لالسـتغناء عنـه بتعارف عـدم ابتناء اسـتغالل 
األمكنـة أكثـر من ذلك. وذلك إن مل يوجب الشـك يف إرادهتـم العموم من اإلطالق 
املذكور فال أقل من كونه موجباً للشك يف مطابقة العموم املذكور للواقع، بنحو يدفع 
ألجله ظاهر احلديثني. والسـيام مع إغفال بعض األصحاب التعرض للمسألة، ومع 
تعرض العالمة يف التذكرة للتحديد املذكور واالسـتدالل عليه بمعترب طلحة بن زيد. 

ومن هنا يتعني العمل بظاهر احلديثني يف حتديد احلق املذكور.
نعم خيتص ذلك بام إذا ترك الشـخص املكان مريداً الرجوع إليه يف اليوم الثاين 
مـع وضع يشء مـن متاعه فيه أو عدمه، عىل الكالم اآليت. أما مع بقائه فيه بنفسـه فال 
ينبغي اإلشكال يف جتدد احلق املذكور يف اليوم الثاين. إما لصدق السبق يف اليوم الثاين 
باسـتمرار إنشـغاله له بنفسـه من اليوم األول، بحمل السـبق عىل ما يعم ذلك. وإما 
إلحلاقه به يف ثبوت احلق، لعدم اخلصوصية عرفاً وارتكازاً للسـبق إال من حيثية كونه 



إشـغاالً للمكان. وإما النرصاف التحديد يف النصوص إىل األولوية عند عدم إشـغال 
له، كام هو مورد مرسـل ابن بزيع، ألن وضوح األولوية مع فعلية اإلشـغال مغن عن 

السؤال والبيان باإلضافة إليه.
وبذلك يكون املحصل: أن من سبق إىل مكان فهو أحق به إىل الليل، وليس له 
حتجريه لليوم الالحق. نعم إذا مل يفارق املكان وأشـغله بنفسـه إىل اليوم الالحق جتدد 

له احلق يف ذلك اليوم إىل الليل، وهكذا.
إذا عرفت هذا فاملناسب الكالم يف أمور:

األول: املعروف بني األصحاب أنه البد يف بقاء حق السابق للمكان مع مفارقته 
له من إبقاء رحله فيه مطلقاً أو مع نية العود، وأنه مع عدم إبقائه فيه يسقط حقه. نعم 
قـال يف الرشايـع: «وقيل: إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسـة وما أشـبهه، مل يبطل 
حقه»، ويف اجلواهر: «ولكن مل نعرف القائل ممن تقدمه. نعم هو للفاضل يف التذكرة».

ومـن الظاهر أن مقتىض إطالق معترب طلحة بقاء احلق، سـواءً قام ناوياً للعود 
أم ال، وسواء ترك رحله أم ال. إال أنه ال يبعد انرصاف اإلطالق املذكور إىل صورة نية 
العود، لقرب وروده لبيان عدم جواز املزامحة للسابق ترجيحاً له عىل غريه ممن يشرتك 
معـه يف كون املكان معداً يشـرتك فيها اجلميـع بعد الفراغ عن تعلق الغرض بإشـغال 
املكان بالوظائف املذكورة، ولذا ينرصف السبق يف النصوص للسبق للمكان من أجل 
الوظائف املذكورة، ال بداع آخر خارج عنها. وذلك يناسـب االختصاص بام إذا كان 

فراق املكان بنية العود إليه، وقصوره عام إذا كان لقضاء الوطر منه.
والسـيام بلحاظ سـرية العقالء واملترشعة عىل عدم جتنب املكان عند انرصاف 
صاحبـه عنـه إذا علم قضاء وطره منـه، وبنائهم عىل عدم اسـتحقاقه الرجوع إليه مع 
إشغال غريه له بعده، لسقوط حقه بمقتىض مرتكزاهتم العقالئية واملترشعية، حيث ال 

جمال مع ذلك للتعويل عىل اإلطالق املذكور.
ودعـو: أن املتيقـن مـن ذلك ما إذا مل يـرتك رحله فيه، أما مـع ترك رحله فيه 
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فال يتضح بناؤهم عىل إباحة املكان، بل لعل بناءهم عىل جتنبه، كام هو مقتىض إطالق 
النصـوص املتقدمة واسـتصحاب بقاء احلـق. نعم اعترب يف الرشايـع واللمعة وحمكي 
غريمهـا نيـة العود مع بقاء الرحـل، لكنه مل يبلـغ مرتبة اإلمجاع املخـرج عن اإلطالق 
واالستصحاب بعد إطالق مجاعة بقاء احلق مع بقاء الرحل، منهم الشيخ يف املبسوط، 

بل يف الروضة أن التقييد بنية العود مل يذكره كثري.
مدفوعـة بأن إشـغال املـكان بالرحل بعد قضـاء الوطر وعدم نيـة العود، يعد 
بمقتـىض املرتكـزات العقالئية واملترشعية تعدياً من صاحبه عىل املكان الذي يشـرتك 
فيه اجلميع واملعدّ لوظائف خاصة ال تناسـب اإلشـغال بالرحل، فكيف يكون سـبباً 
لبقاء احلق بعد قضاء الوطر واسـتكامل الغرض وعدم نية العود؟! ومن القريب جداً 
مفروغيـة مـن أطلق بقاء احلق برتك الرحـل عن فرض نية العود، لكـون ترك الرحل 
عالمـة عـىل ذلك. حيث ال جمال مع ذلك للبناء عىل بقـاء احلق مع ترك الرحل إال إذا 

كان بنية العود.
بـل قد يدعى اعتبار وحدة الغرض عرفـاً، بحيث يكون ترك املكان قبل قضاء 
الوطر الذي جاء من أجله، ألمر طارئ كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قراءة زيارة 
أو دعاء يف مكان خاص يف األماكن الرشيفة أو لالتيان ببضاعة أو نحوها يف األسواق 
ونحو ذلك. بخالف ما إذا كان ترك املكان بعد قضاء الوطر الذي جاء من أجله مع نية 
العود لغرض آخر مباين للغرض الذي جاء له، كام لو سبق إىل مكان يف املسجد ألداء 
فريضة، وبعد أدائها ترك املكان ناوياً العود إليه ألداء فريضة أخر، أو سبق إىل مكان 
 ،يف السـوق صباحاً لبيع بضاعة وبعد بيعها تركه بنية العود مسـاء لبيع بضاعة أخر
ونحو ذلك. حيث ال يبعد انرصاف اإلطالق املذكور لبيان السـعة من حيثية الغرض 
الـذي جاء له، وسـبق إىل املكان مـن اجله ال مطلقاً ولو بلحـاظ األغراض املتجددة.
لكن اإلنصاف أنه ال منشـأ معتد به لالنرصاف املذكور، ليخرج به عن مقتىض 

إطالق النص والفتو واالستصحاب املشار إليها.



نعـم مع طول زمان ترك املكان ال يبعد سـقوط احلـق، ملا فيه من تعطيل املكان 
الذي يعلم بعدم رضا الشارع األقدس به، ملنافاته لوضع األماكن املذكورة.

ودعـو: أن التعطيـل إنام يلزم إذا كان احلق بنحـو يمنع من الترصف ولو من 
دون مزامحـة، أمـا إذا كان خمتصـا بصورة املزامحة فيجوز إشـغال الغري للمكان يف مدة 

غياب صاحب احلق، غاية األمر أن خييل له املكان عند رجوعه، فال يلزم التعطيل.
مدفوعـة بأنـه إذا كان أحـق باملـكان جاز لـه إشـغاله برحله بنحـو يمنع الغري 
مـن إشـغاله، بخالف مـا إذا مل يكن لـه احلق يف املـكان، فإنه ال جيوز له إشـغاله، ولو 
أشـغله برحله كان معتدياً وسـقطت حرمتـه، ومل يمنع الغري من إشـغاله. وليس محل 
النصوص عىل ذلك عزيزاً، لقرب انرصافها إىل إثبات احلق للسابق ترجيحاً عىل غريه 
بعد املفروغية عن عدم تعطيل املكان، ال مطلقاً لو اسـتلزم التعطيل، فإن ذلك أنسـب 

. باملرتكزات العقالئية واملترشعية. ومن ثم كان متعيناً
 هذا كله يف اإلطالق من حيثية نية العود وعدمها، وأما من حيثية وضع الرحل 
وعدمه، فال يتضح املخرج عن اإلطالق املشار إليه عدا إطالق مجاعة من األصحاب 
سـقوط احلق مع عدم ترك الرحل، بل سـبق مـن اجلواهر عدم معروفيـة القائل ببقاء 

احلق مع عدم الرحل قبل املحقق، وإن ذهب إليه العالمة يف التذكرة.
لكـن اخلروج بذلك عـن إطالق النصـوص املتقدمة واالسـتصحاب ال خيلو 
عـن إشـكال، والسـيام مع قرب كـون بقاء احلـق مع اإلشـغال بالرحـل ليس ألجل 
موضوعيته بنفسـه كقيـد تعبدي، بل لكونـه عالمة عىل نية العـود وعدمه عالمة عىل 
عدمهـا، فإن ذلك هو األنسـب باملرتكـزات، فمع العلم بنية العـود ال حيتاج للعالمة 
املذكورة. وذلك إن مل يكن صالـحاً لتفسـري مراد من أطلق من األصحاب إناطة بقاء 
احلق برتك الرحل، فال أقل من كونه مانعاً من هنوض اإلطالق املذكور برفع اليد عن 
إطالق معترب طلحة املعتضد بإطالق مرسـل حممد بن إسـامعيل أو رصحيه، واملطابق 

ملقتىض األستصحاب. وعىل ذلك يكون املعول عىل نية العود ال غري.

٥١٩ ............................................................. حق االختصاص ملن سبق إىل املسجد 
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نعـم ال ينبغـي التأمـل يف أن تـرك الرحل ظاهـر يف نية العود وعدمـه ظاهر يف 
عدمها، فهام عالمتان عرفيتان جيوز التعويل عليها عند الشـك فيها. بل كثرياً ما يغفل 
عـن احتـامل عدم نية العـود مع ترك الرحل، وعـن نيته مع عدم تـرك الرحل، وذلك 
كافٍ يف جواز إشـغال الغري للمكان وعدمه ظاهراً، والسـيام بمالحظة سرية العقالء 

واملترشعة ومرتكزاهتم.
الثاين: بعد البناء عىل اعتبار ترك الرحل يف بقاء احلق واقعاً أو ظاهراً يقع الكالم 
يف حتديد الرحل. ويف الروضة: «وهو يشء من أمتعته ولو سـبحة وما يشـد به وسـطه 

.« وخفه»، ويف اجلواهر: «قيل: إنه يشء من أمتعته وأن قلّ
هذا وال خيفى إن عموم صدق الرحل عىل ذلك وإن كان خفياً إال أنه حيث ال 
دليـل عىل اعتبار تـرك الرحل إال اإلمجاع ــ لو تم ــ فالالزم االقتصار يف اخلروج عن 
. كام  إطالق النصوص واالسـتصحاب عىل املتيقن، وهو صورة عدم ترك يشء أصالً
أنه بناء عىل ما تقدم من أن اعتبار ترك الرحل لكونه عالمة عىل نية العود فمن الظاهر 
عموم العالمية لكل يشء معتد به وإن قل بحيث ليس من شأنه أن يرتك إعراضاً عنه.
الثالث: الظاهر جواز االنتفاع باملكان يف غياب السـابق إذا مل يستلزم الترصف 
املحـرم فيام تركه يف املـكان من متاعه، إما لصغره أو إلحـراز رضاه بالترصف فيه، أو 
غري ذلك، ألن أحقيته به إنام تقتيض عدم مزامحة غريه له، ال ملكيته للمكان أو ملنفعته، 

ليحرم الترصف فيه بغري إذنه.
وأمـا ما تقدم يف مرسـل ابـن أيب عمري من تفسـري احلديث بقولـه: «يعني: إذا 
سـبق إىل السـوق كان له». فهو بعد تعذر العمل بظاهره من ملكيته للسـوق أو املكان 
الذي سبق إليه منه ال قرينة عىل محله عىل ملكيته للمنفعة، بل املتيقن محله عىل األحقية 
التي تضمنتها بقية النصوص. والسـيام مع احتامل كون التفسري من الراوي، حيث ال 

إشكال يف عدم حجيته يف خصوصيات املعنى، كام يظهر مما تقدم.
الرابـع: الظاهـر انرصاف السـبق يف النصوص املتقدمة إىل السـبق إليه بنفسـه 



وإشغاله فيام من شأنه أن يشغل به من صالة أو دعاء أو وضع بضاعة أو نحو ذلك مما 
يناسـب املكان الذي سـبق له. وال يكفي وضعه فيه شـيئاً لتحجريه لنفسه، فضالً عن 

حتجريه لغريه.
وأشـكل من ذلـك التحجري ملكان مشـغول للغري من أجل منـع اآلخرين من 
السبق له بعد مفارقته له وقضاء وطره منه، فإن ذلك كله ال يقتيض حقاً له وال ملن حجر 
له، بل احلق ملن سبقهم، وليس هلم مزامحته أو تنحيته، إال أن يتنحى راضياً غري مكره.
بل يشكل جواز التحجري إذا كان سبباً لتحرج اآلخرين عن السبق للمكان أو 
البقاء فيه عند ورود من حجر له جتنباً للمشـاكل، أو مراعاة للعرف، أو نحو ذلك مما 
يصاحـب نحواً من اإلحراج غري البالغ مرتبة اإلكـراه. إذ من القريب جداً عدم رضا 
الشـارع األقدس بذلك، لعدم مناسـبته لوضـع األماكن املذكورة املبني عىل اشـرتاك 

الكل من دون أولوية وترجيح.
وكيـف كان فـإن أمكن للغـري االنتفاع باملـكان من دون أن يسـتلزم ترصفاً يف 
الـيشء املوضوع فيه والذي أريد حتجريه به فهـو، وإال فالظاهر جواز االنتفاع باملكان 
وإن اسـتلزم التـرصف بذلك اليشء، لسـقوط حرمته بسـبب كون وضعـه تعدياً عىل 

املكان، ملا فيه من التعطيل له واخلروج عن مقتىض وضعه من دون حق مسوغ.
 وكـذا احلـال يف كل مـورد يكون التحجري فيه تعدياً، كام سـبق يف صورة طول 

الزمان الذي يصدق معه تعطيل املكان.
اخلامس: مـن الظاهر اختصاص النصوص املتقدمة باملسـجد والسـوق. وقد 
يلحـق يف املسـجد مـا كان مثله يف ابتنـاء وقفه عىل حفـظ عنوان خاص ليـس متقوماً 
باملنفعـة، وإن كان بطبعـه مـورداً النتفـاع العموم، كاملشـاهد املرشفـة، التابعة لقبور 
املعصومـني (صلوات اهللا عليهـم)، وقبور أوالدهم ومن يتعلق هبـم، وقبور األولياء 
واملقربني، فإهنا ـ كاملسـاجد ـ ال يقصد من وقفها إال جعل عنوان احلرم أو املشـهد هلا 

تكريامً لصاحب القرب من دون أن يؤخذ فيه خصوصية االنتفاع.

٥٢١ ............................................................. حق االختصاص ملن سبق إىل املسجد 
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نعـم مـن شـأهنا أن تقصد مـن عموم النـاس للزيـارة وتعمر بالعبـادة وطلب 
الشفاعة ونحو ذلك من دون أن يؤخذ ذلك يف وقفيتها. فهي تشارك املسجد يف سنخ 
الوقـف ويف عمومية الغرض، وهو يناسـب مشـاركتها له يف احلكـم املذكور، كام هو 

رصيح مرسل ابن بزيع املتقدم.
وأما السـوق فاملراد به ما تعارف سـابقاً من السـاحات الواسعة التي ال ختتص 
بشـخص أو جهـة والتي تعارف الناس عىل عرض بضائعهـم فيها للبيع والرشاء عىل 

نحو العموم من دون أولوية ألحد.
وأمـا املواضع األخر غري هـذه املواضع، فإن كانت أوقافاً مأخـوذاً يف وقفيتها 
املنفعـة ـ كاخلانـات واملدارس واحلسـينيات ـ فعموم اسـتحقاق االنتفاع وخصوصه 
وأمـده تابع جلعل الواقـف يف أصل الوقف، أو لتعيني املتويل الـذي تناط به إدارة أمر 

العني املوقوفة وتنظيم شؤوهنا.
وإن كانـت مباحات أصلية ـ كالصحاري والرباع وشـطوط األهنار وسـفوح 
اجلبال ـ كان لكل أحد أن يسبق إليها، ومن سبق هلا كان أوىل هبا ما دام شاغالً هلا، وال 
جيـوز ألحد مزامحته، ومن تـرك فيها متاعاً مل جيز ألحد الترصف فيه مهام طال الزمان. 
كل ذلـك لقاعدة السـلطنة، واحرتام السـابق يف نفسـه وماله الذي أشـغل به املكان، 

وقصور النصوص املتقدمة عن ذلك، فال تنهض بعموم التحديد الذي تضمنته له.
ومنه يظهر أن اسـتغالل جنبات الطرق والشـوارع العامة والسـاحات إن كان 
مرضاً باملارة أو بالوضع الذي جعلت لهـ  كالنزهةـ  كان حمرماً ومل يوجب حقاً للسابق، 

وإال كان له احلق يف البقاء والتحجري مهام طال الزمان.
املقام الثاين: يف حكم االعتكاف يف املكان املذكور. 

والـذي ينبغـي أن يقال: كـام أن مقتىض األحقيـة حرمة مزامحة السـابق وأخذ 
املكان منه، كذلك حرمة اجللوس فيه بعد أخذه بنحو يمنعه من الرجوع إليه، إلطالق 
دليـل األحقية الشـامل ملا بعد األخذ، فإن مقتىض األحقيـة يف املكان عدم احلق لغريه 



فيـه، ألن ذلـك هو املراد مـن التفضيل يف املقـام، ال ثبوت احلق للكل مـع التفاضل، 
وإال لزم محل األحقية عىل األولوية االسـتحبابية غري املانعة من املزامحة، وهو خالف 

الظاهر، أو خالف املقطوع به من معنى النص.
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من أن املتيقن من األحقية عدم جواز املزامحة، 
وال تعرض يف الرواية حلكم اجللوس بعدها، بل حرمته بعد كون املكان وقفاً للجميع 
حيتـاج إىل عنايـة ال تنهض هبـا الرواية. ولذا ال حيتمل حرمة اجللوس لشـخص ثالث 

غري املانع للسابق.
ففيـه: أن اشـرتاك اجلميع باملـكان ال ينايف ترجيح بعضهـم إذا اقتضاه الدليل، 
والنصوص املتقدمة كام اقتضت الرتجيح للسـابق بنحو ال يسـوغ معه مزامحته كذلك 
مقتـىض إطالقها ترجيحه حتى بعد إرغامه عىل مفارقة املكان. بل اجللوس فيه حينئذٍ 

مع رغبته يف الرجوع، وإرادته له لوال املانع، مزامحة له، فيحرم.
وأما الشخص الثالث فجلوسه فيه إن كان مع تعذر رجوع األول فيه إلرصار 
املرغم له عىل منعه منه، مل يكن فيه مزامحة له، فيحل. وإن كان مع إمكان رجوع األول، 

بحيث يكون هو املانع له كان فيه مزامحة له، وحرم كام حيرم من املرغم له.
نعم قد يتجه ذلك يف املباحات األصلية، كالصحاري التي سـبق خروجها عن 
مورد النصوص، حيث ال منشأ حلرمة املزامحة فيها إال منافاهتا لقاعدة السلطنة يف حق 
السـابق باإلضافة إىل نفسـه أو ماله الذي يضعه فيها، وبعد خمالفة قاعدة السـلطنة يف 
حقه ـ باالعتداء عليه وإرغامه عىل مفارقة املكان ـ ال يكون إشـغال املكان تعدياً عليه 

بعد عدم الدليل عىل ثبوت حق له فيه بسبقه إليه.
اللهـم إال أن يدعـى أن ثبـوت احلـق بالنحو املـالزم لكون املزاحـم معتدياً يف 
إشـغال املكان حكـم عريف عقالئي يكفي يف لزوم العمل عليـه عدم ثبوت الردع عنه 
من الشـارع األقدس. بل قد يسـتفاد امضاؤه من مرتكزات املترشعة. ولذا ال إشكال 
ظاهراً يف عدم جواز استغالل اخليمة التي ينصبها صاحبها يف الصحراء بنحو يزامحه، 

٥٢٣ ..................................................... حكم العبادة يف مكان سبق له الغري يف املسجد 
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مع أنه ليس يف ذلك تعدّ عىل الشـخص املذكور، ال يف نفسه، وال يف ماله وهو اخليمة، 
وإنام هو ينايف حق السـبق املذكور. ومن ثم ال يبعد البناء عىل ثبوت احلق من دون أن 

يكون حمدداً بالليل، لقصور أدلة حق السبق للمسجد والسوق عنه، كام تقدم.
كام أنه ال ينبغي التأمل يف جواز انتزاع املغلوب املكان ممن زامحه، إذ ال أقل من 

كونه مقتىض جواز رد االعتداء بمثله.
نعم ال إشـكال يف جواز البقاء للمعتدي يف املكان لو أعرض املعتد عليه عنه 
بعد غصبه منه، ولو لتجنب املشـاكل، أو لالهتامم بقضاء الوطر يف مكان آخر، بحيث 
لو بذل له املكان مل هيتم بالرجوع إليه، من دون فرق بني املسـجد والسـوق واملباحات 

األصلية، لنظري ماسبق من سقوط احلق مع عدم نية العود.
إذا عرفـت هذا فالـالزم الكالم يف حكـم العبادة مع حرمة اإلشـغال للمكان 
لعـدم إعراض السـابق عنه، وال ينبغي الكالم يف صحتهـا إذا مل تتوقف عىل الكون يف 

املكان وال الترصف فيه، كالصوم وقراءة القرآن ونحومها، وإنام الكالم يف أمرين:
األول: الصـالة. وقـد يستشـكل يف صحتها، ملـا فيها من التـرصف املحرم يف 
املكان بالكون فيه وإشـغاله، وبالقيام والقعـود ونحومها من أفعاهلا الزائدة عىل أصل 

الكون. فيمتنع التقرب هبا لذلك.
لكنه يندفع بأن الكون يف املكان وإن كان حمرما بعد كون السابق أحق به، إال أن 
الصـالة ال تتحد مع الكون املذكور، بل هي متقومـة باألفعال اخلاصة، وليس الكون 

إال مالزما هلا.
وأمـا األفعال فال منشـأ حلرمتها بعدما سـبق مـن أن أحقية السـابق باملكان ال 
تقتيض ملكيته له، وال ملكية منافعه، لتكون احلركات الصالتية ترصفاً يف ملكه وحترم 
بـدون إذنـه، بل ال تقتـيض إال حرمة الكـون فيه ومزامحتـه، وهو أمر مبايـن لألفعال 

املذكورة. 
نعم بناء عىل ما ذكرناه يف مسألة الوضوء تدرجيا من اإلناء املغصوب من امتناع 



التقرب بالعمل إذا ابتنى قصده عىل قصد املعصية ألجله يتجه امتناع التقرب بالصالة 
يف املقـام إذا كان الـرشوع فيهـا مبنياً عىل قصـد البقاء يف املكان إلكامهلـا، لرجوعه إىل 

إبتناء القصد للصالة عىل قصد املعصية من أجلها، كام لعله ظاهر.
أمـا إذا مل يبتـن القصد للصالة عىل ذلك، كام لو كان بانياً عىل منع السـابق عن 
املـكان عـىل كل حال ال من أجل الصالة فيه، فطرده ومنعـه منه وجلس فيه، ثم صىل 

. فالحظ. فيه، فإنه يشكل بطالن الصالة حينئذٍ
الثـاين: االعتـكاف. وال ينبغـي التأمل يف عدم بطالنه بناء عىل ما سـبق منا من 
كونه متقوماً بفرض املكلف عىل نفسه املكث يف املسجد من دون أن يتوقف عىل فعلية 
املكـث، إذ امتنـاع التقرب باملكـث ال يزيد عىل اخلروج وعدم املكـث يف عدم بطالن 

االعتكاف به.
وأما بناء عىل املشـهور من توقفه عىل اسـتمرار املكث فالظاهر أيضاً عىل عدم 
بطـالن االعتـكاف، ألن املكث يف املـكان اخلاص ال يتحد مع املكث يف املسـجد، بل 
هو أمر خارج عنه زائد عليه، إذ ليس املراد باملكث يف املسجد املكث يف أي مكان منه 
ختيـرياً، ليتحد خارجاً مع املكث يف املكان اخلاص املغصوب، نظري احتاد إكرام الرجل 
مـع إكرام زيد، بل كون املسـجد ظرفـاً للمعتكف، وهو حاصل بدخولـه فيه، وكونه 
يف املـكان اخلاص أمـر زائد عىل ذلك خارج عنـه، وحينئذٍ يمكـن التقرب باملكث يف 

املسجد مع املعصية بالكون يف املكان اخلاص.
وبعبـارة أخر: تعدد أمكنة املعكتف وهو يف املسـجد وتنقله من مكان آلخر 
ال يوجب تعدد أفراد الكون يف املسـجد الواجب يف االعتكاف، بل اختالف حاالت 
الكـون الواحـد، والتقرب املعتـرب إنام هو يف كل فرد مـن أفراد الكـون الواحد، وهو 
حاصـل يف املقـام، ال يف كل حـال من حـاالت الكون الواحد غـري احلاصل يف املقام. 

. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. فتأمل جيداً

٥٢٥ ..................................................... حكم العبادة يف مكان سبق له الغري يف املسجد 



فصل
يف أحكام االعتكاف
(مسألة ١): البد للمعتكف من ترك أمور:

(منها): مبارشة النساء باجلامع(١)
(١) إمجاعـاً بقسـميه، كـام يف اجلواهـر. وقد يسـتدل عليه بقوله تعـاىل: ﴿وال 
تبارشوهـن وأنتـم عاكفـون يف املسـاجد﴾(١)، وفيه: أنـه ظاهر يف العكـوف اللغوي، 
واملتقوم بلزوم املسـجد، وحتريم اجلامع حاله البد أن يكون حلرمة املسـجد. وال قرينة 
عىل محله عىل االعتكاف الرشعي الذي قد يصاحب اخلروج عن املسجد، ليتعني كون 
حرمـة اجلـامع حاله حلرمة االعتـكاف مع قطع النظـر عن الكون يف املسـجد، كام هو

حمل الكالم.
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخيناP من أنـه لو كان املـراد االعتـكاف اللغوي 
السـتغنى عن قوله: ﴿وأنتم عاكفون﴾. فهـو ليس بنحو يكفي يف القرينية عىل ذلك، 
لعدم كون الزيادة املذكورة من احلشو املستهجن الذي يمتنع محل الكالم عليه، والسيام 
وأن احلمل عىل االعتكاف الرشعي مسـتلزم لالستغناء عن قوله: [يف املساجد] لعدم 

مرشوعية االعتكاف يف غري املسجد، كام لعله ظاهر.
فالعمـدةيف املقام ـ بعداإلمجاع املذكور ـ النصوص، كموثق احلسـن بن اجلهم 
عن أيب احلسنA: «سألته عن املعتكف يأيت أهله، فقال: ال يأيت امرأته ليالً وال هناراً 

(١) سورة البقرة اآلية:١٨٧.

حمرمات االعتكاف ـ اجلامع........................................................................ ٥٢٧



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٥٢٨

واألحوط وجوباً إحلاق اللمس والتقبيل بشهوة به(١)،
وهو معتكف»(١)، وغريه من النصوص الكثرية املتضمنة ثبوت الكفارة بذلك. 

نعم يف صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «قال: كان رسول اهللا7: إذا كان 
 العرش األواخر اعتكف يف املسـجد، ورضبت له قبة من شـعر، وشـمر املئزر، وطو
فراشه. وقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال: أبو عبداهللاA: أما اعتزال النساء فال»(٢).

لكـن البـد من محله بقرينة ما سـبق عـىل اعتزاهلـن يف املخالطـة واملعارشة، ال 
يف اجلـامع، كام ذكـره واحد. وقال الصـدوق: «معلوم من قوله: وطو فراشـه. ترك 

املجامعة». فتأمل.
(١) فقـد رصح بتحريمهام يف املبسـوط واخلالف والرشايع والتذكرة وغريها، 
وهو مقتىض إطالق ما يف النهاية واجلمل والوسيلة من أنه حيرم عىل املعتكف مجيع ما 
حيرم عىل املحرم، وما يف النافع واللمعتني من حرمة االسـتمتاع بالنساء. ويف اجلواهر 

أنه املشهور، بل يف املدارك أنه قطع به األصحاب.
وكيـف كان فقد اسـتدل عليه يف التذكرة وغريها باآليـة املتقدمة. لكن عرفت 
عـدم ظهورها يف االعتـكاف الرشعي. مضافاً إىل ظهور املبـارشة عرفاً يف الكناية عن 
خصـوص اجلامع، بل هو املناسـب لسـياق اآلية، قال تعاىل: ﴿أحل لكـم ليلة الصيام 
الرفث إىل نسـائكم ... فاآلن بارشوهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا وأرشبوا حتى 

يتبني لكم اخليط األبيض... وال تبارشوهن وأنتم عاكفون يف املساجد...﴾(٣).
قال سيدنا املصنفP: «مع أن احلمل عىل مطلق املبارشة باملعنى اللغوي غري 
ممكـن. والبناء عىل إطالقه وتقييده بام ذكر باإلمجاع ليس بأوىل من محله عىل خصوص 

اجلامع». فتأمل.
(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من كتاب االعتكاف حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٥ من كتاب االعتكاف حديث:٢.

(٣) سورة البقرة اآلية:١٨٧.



وال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة(١)
وأمـا محل االعتكاف عىل اإلحرام كام يناسـبه ما تقدم مـن النهاية وغريها وما 
عن االسـكايف من حرمة النظر بشـهوة، فال منشـأ له ظاهراً إال مرسل املبسوط، قال: 
«وقد روي أنه جيتنب ما جيتنبه املحرم». لكنه ال ينهض باالستدالل. بل ال جمال للبناء 

عىل العموم املذكور كام ذكره يف املبسوط.
ولعله لذا اقترص يف الغنية واملراسـم عىل اجلامع، ويناسـبه ما يف االستبصار من 
محل صحيح احللبي املتقدم عىل املخالطة واملجالسة، دون الوطء، ثم قال: «ألن الذي 
حيرم يف حال االعتكاف اجلامع دون ما سواه مما ذكرناه». بناء عىل محل احلرص فيه عىل 
احلقيقـي، دون اإلضـايف يف قبال املخالطة واملجالسـة. وإن كان الثاين هو املناسـب ملا 

سبق يف بقية كتبه.
(١) لالتفاق ظاهراً عىل ذلك كذا يف اجلواهر. وقد استدل له بأمور:

األول: قاعدة االشرتاك. ويشكل بأهنا إنام تقتيض االشرتاك بينهام مع االشرتاك 
يف املوضوع الذي يؤخذ يف احلكم، كمالقاة النجس والشك يف عدد الركعات والغيبة 

والزنا ونحوها.
وال جمـال لذلـك يف املقـام، ألن موضوع احلكم يف النصـوص ليس هو اجلنابة 
أو االسـتمتاع اجلنيس، بل أمور خاصة بالرجل مثـل إتيان املرأة وجمامعتها ومواقعتها 
ووطئهـا، فتعديـة احلكـم للمـرأة التبتنـي عـىل مشـاركتها للرجل، بل عىل مشـاركة 
صريورهتـا مأتيـة وجمامعة ومواقعة وموطـوءة للعناوين املذكورة. ومـن الظاهر عدم 
هنـوض قاعـدة االشـرتاك بذلـك، بل البـد فيه إما مـن تنزيـل العناويـن املذكورة يف 
النصوص عىل القدر املشرتك بني األمرين، أو إحلاق ما حيصل من املرأة بتلك العناوين 

لتنقيح املناط أو اإلمجاع أو نحومها.
الثـاين: صحيـح احللبي عـن أيب عبداهللاA: «قـال: ال ينبغـي للمعتكف أن 
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خيرج من املسـجد إال حلاجة البد منها ثم ال جيلس حتى يرجع، وال خيرج يف يشء إال 
جلنـازة أو يعـود مريضاً، وال جيلس حتى يرجع، قال: واعتـكاف املرأة مثل ذلك»(١). 
بدعـو: ظهوره يف تشـبيه اعتكاف املـرأة باعتكاف الرجل املقتـيض بإطالقه العموم 

للحكم املذكور وإن مل يذكر يف صدر الصحيحة.
وفيه: أنه ملا عرب عن املشبه باسم اإلشارة فهو ظاهر يف اإلشارة إىل خصوص ما 

سبق من األحكام، ال عموم تشبيه أحد االعتكافني باآلخر.
نعـم قد يتجه ذلك لو قيل: «واعتكاف املرأة مثـل اعتكاف الرجل». وإن كان 
قد يمنع أيضاً بأن عموم التشبيه إنام يستفاد من مثل ذلك بلحاظ أن حذف وجه الشبه 
موجـب لقصور الكالم عن بيـان املراد لو أريد التشـبيه يف خصوص بعض اجلهات، 
وذلك ال جيري يف مثل املقام مما كان صدر الكالم مشتمالً عىل بعض األحكام، حيث 

ال يلزم قصور الكالم عن بيان املراد لو محل التشبيه عىل خصوصها. فالحظ.
ومجيع ما سـبق جيري يف صحيح داود بن رسحان عنهA : «قال: وال ينبغي 
للمعتكف أن خيرج من املسجد اجلامع إال حلاجة البد منها، ثم ال جيلس حتى يرجع، 
واملرأة مثل ذلك»(٢). حيث يظهر مما سـبق أنه ال جمال لدعو ظهوره يف تشـبيه املرأة 

بالرجل يف أحكام االعتكاف املقتيض بإطالقه عموم ثبوت أحكام املعتكف هلا.
هـذا مضافـاً إىل أن عموم تشـبيه اعتكاف املـرأة باعتكاف الرجـل إنام يقتيض 
اشـرتاكهام يف األحكام عند اشـرتاكهام يف املوضوع، كاخلروج من املسجد، وال يشمل 
املقام مما أخذ يف املوضوع عنوان ال ينطبق إال عىل الرجل، كام يتضح مما تقدم يف قاعدة 

االشرتاك.
الثالث: صحيح أيب والد: «سألت أبا عبد اهللاA عن امرأة كان زوجها غائباً 
فقـدم وهي معتكفة بـإذن زوجها، فخرجت حني بلغها قدومه من املسـجد إىل بيتها، 
فتهيـأت لزوجهـا حتى واقعهـا. فقال: إن كانـت خرجت من املسـجد قبل أن تقيض 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:٢، ١.



ثالثة أيام، ومل تكن اشرتطت يف اعتكافها، فإن عليها ما عىل املظاهر»(١).
وقد استشـكل فيه سـيدنا املصنفP بأن الظاهر منه كون الكفارة للخروج 

السابق عىل الوطء، ال للوطء نفسه، ليدل عىل حرمته عليها.
وأجاب عن ذلك بعض مشاخيناP بأن اخلروج املذكور سائغ هلا، ألن مالقاة 
زوجهـا بعـد رجوعه من السـفر الذي يغلب طولـه يف األزمنة السـابقة من احلاجات 

الرضورية عرفاً، فال بد من كون الكفارة للجامع ال للخروج، فينفع يف املطلوب.
لكنـه يندفـع بظهـور احلديـث يف أن اخلـروج ليس ملجـرد مالقاة الـزوج، بل 
للتهيـؤ له بالنحو املتعارف يف هتيؤ املرأة لزوجها حني قدومه من السـفر والذي ينتهي 
باملواقعـة. وإال فمالقاة املرأة لزوجها لو خلت عن ذلك كمالقاهتا لسـائر املسـافرين 
ممـن يتعلـق هبا وهيمها أمرهم ال يتضح كونه من الـرضورات العرفية. بل توقع ترتب 
مـا ال يناسـب االعتـكاف عىل مالقاة الـزوج قد خيرجهـا عن احلاجـات ـ فضالً عن 
. وال أقل من عدم ثبوت القرينة  الـرضوراتـ  العرفيـة، وجيعلها مما ينبغي جتنبه عرفـاً

عىل كون وجوب الكفارة من أجل اجلامع، ال من أجل اخلروج.
نعم ما ذكره سيدنا املصنفP من ظهور الصحيح يف كون الكفارة للخروج 
ال للجـامع غريب أيضاً، لظهور حال السـائل يف خصوصية اجلامع يف اجلهة املسـؤول 
عنهـا، فعدم ردعه عـن ذلك بتنبيهه لرتتب الكفارة عىل اخلـروج وإن مل يرتتب اجلامع 
كالرصيـح يف دخـل اجلـامع يف احلكـم. والسـيام مع عدم اإلشـكال يف عـدم وجوب 

الكفارة بمجرد اخلروج.
غاية األمر أن ذلك ال يناسـب ما عليه املشهور من بطالن االعتكاف باخلروج 
غري املعفو عنه، ألن حرمة التهيؤ للزوج ال تناسب كونه حاجة مسوغة للخروج، ومع 

بطالن االعتكاف باخلروج ال جمال حلرمة اجلامع، وترتب الكفارة عليه.
لكـن هذا إنام جيعل الصحيح دليالً عىل عدم بطـالن االعتكاف باخلروج ـ كام 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف حديث:٦.
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. (ومنها): االستمناء(١)، عىل األحوط وجوباً
سـبق ـ من دون أن يمنـع من ظهوره يف ترتب الكفارة عىل املـرأة بمجامعة الرجل هلا 

. الذي هو حمل الكالم. ومن ثم كان االستدالل بالصحيح يف املقام متيناً جداً
ويعضـده أو يؤيده يف ذلـك موثق أيب بصري عن أيب عبـداهللاA: «قال: وأي 
امرأة كانت معتكفة، ثم حرمت عليه الصالة، فخرجت من املسـجد، فطهرت فليس 

ينبغي لزوجها أن جيامعها حتى تعود إىل املسجد وتقيض اعتكافها»(١).
لظهـور أن الزوج ملـا مل يكن معتكفاً فعدم مواقعته هلا البـد أن يكون من أجل 
اعتكافهـا هي، كام أنه ليس من أجل اسـتلزامه تأخرها عن الذهاب للمسـجد، لعدم 
طـول أمـده بنحو معتد بـه، وألن االسـتجابة للزوج يف ذلـك من احلاجـات العرفية 
والرشعية، فالبد أن يكون من أجل عدم مناسبة اجلامع بنفسه العتكافها، وإذا مل يكن 
. فالحظ. مناسباً هلا وهي مكلفة بقضائه، فعدم مناسبته هلا وهي متلبسة به أوىل عرفاً

هذا مضافاً إىل املناسـبات االرتكازية القاضية بـأن اجلهة املوجبة حلرمة اجلامع 
عىل املعتكف مشـرتكة بينه وبني املرأة املعتكفـة، نظري منافاة اجلامع للصيام واإلحرام، 

كام هو املناسب لظهور مفروغية األصحاب عن احلكم.
(١) كام يف املبسـوط والرشايع. ويقتضيه ما تقدم من النهاية واجلمل والوسيلة 
مـن أنـه حيرم عليه ما حيرم عىل املحرم. بل حـكاه يف الرياض عن اخلالف أيضاً مدعياً 
اإلمجـاع عليه، وإن مل أجـده فيه. وكيف كان فقد اعرتف غـري واحد بعدم العثور عىل 

نص فيه.
نعم قد يدعى أولويته من اللمس والتقبيل. لكنهـ  كام ترـ  ليس من الوضوح 
بحد يصلح لالستدالل، إلمكان خصوصية مسّ املرأة يف احلكم. والسيام مع ما سبق 

من اإلشكال يف حرمة اللمس والتقبيل.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب احليض حديث:٢.



(ومنها): شم الطيب(١)،
هذا ومل يسـتبعد بعض مشـاخينا االسـتدالل بموثق سامعة: «سـألته عن رجل 

لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام ستني مسكيناً مدّ لكل مسكني»(١). 
بدعو:أنـه بعدظهـور عـدم إرادة اإلطـالق منه،وعـدم التقييـد فيـه بصـوم 
رمضـان، ال يبعد محلـه عىل املورد الذي جيب باجلامع فيه الكفـارة، فهو يف مقام تنزيل 
االسـتمناء منزلة اجلامع يف وجوب الكفارة، فيعم كل مورد جيب باجلامع فيه الكفارة، 

ومنه املقام.
لكنـه كام تر إذ ال إشـارة فيـه للتقييد باملورد املذكور، ليتمسـك بإطالقه. بل 
بعـد عدم اإلشـارة فيـه للتقييد بمورد خـاص وظهور عدم إرادة اإلطـالق منه يتعني 
إمجالـه واالقتصار فيه عىل املتيقن، وهو صـوم رمضان، أو انرصافه خلصوص الصوم 
املذكـور، ألنه الشـايع املعهـود، ولظهور فهم األصحـاب لذلك منـه، لذكرهم له يف 
كتاب الصوم، املوجب لالطمئنان بإطالعهم عىل ما يشهد به، وإن خفي علينا بسبب 

تقطيع األخبار.
نعم قد يسـتأنس للحكم يف املقام بالنظر للصوم واإلحرام، فإن كثرياً من أدلة 
الترشيـع ـ كاآلية وبعـض النصوص ـ ظاهر يف حرص املفطرية باجلامع أو النسـاء، كام 
تضمنـت صيغة اإلحرام أن اإلحرام يكون من النسـاء، ومـع ذلك ثبت عموم احلكم 
يف املقامني لالسـتمناء وإحلاقه باجلامع، حيث يناسب ذلك إحلاق االستمناء باجلامع يف 

. لكن يف بلوغ ذلك حداً ينهض باالستدالل إشكال. بل منع. املقام أيضاً
(١) كـام رصح بـه غـري واحـد ونسـبه يف املـدارك لألكثـر، ويف اجلواهـر أنـه 
األشهر، بل املشهور، بل يف اخلالف اإلمجاع عليه. ويقتضيه صحيح أيب عبيدة عن أيب

جعفـرA: «قـال: املعتكف ال يشـم الطيب، وال يتلـذذ بالرحيـان، وال يامري، وال 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:٤.

حمرمات االعتكاف ـ شم الطيب................................................................... ٥٣٣



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٥٣٤

 والرحيان(١) مع التلذذ(٢). وال أثر له إذا كان فاقداً حلاسة الشم.
يشرتي وال يبيع»(١).

فـام يف املبسـوط من عـدم حرمته غريب. والسـيام مع منعه مـن البيع والرشاء 
الذي ينحرص الدليل عليه بالصحيح املذكور. نعم يظهر ذلك أيضاً من عدم التعرض 
لـه يف املراسـم والغنية. ثـم إن مقتىض إطـالق الصحيح املنع من كل مـا يصدق عليه 

الطيب عرفاً، كام هو مقتىض إطالق غري واحد من األصحاب.
لكن يظهر من غري واحد ممن حكم بجريان حكم املحرم يف املقام االختصاص 

بام حيرم منه عىل املحرم، وهو خصوص بعض األنواع، عىل ما يذكر يف حمله.
وال وجه له إال دعو انرصاف الصحيح إليه، ألنس الذهن به بسـبب شـيوع 

حكم اإلحرام املذكور. وهو كام تر ال يرجع إىل حمصل ظاهر.
(١) كـام رصح بـه غري واحد، ونسـبه يف املـدارك لألكثر. لصحيـح أيب عبيدة 

املتقدم.
(٢) قال يف اجلواهر: «املنساق إىل الذهن من شم الطيب التلذذ به، ففاقد حاسة 
الشـم خـارج، كـام قد يومئ إىل ذلـك يف اجلملة قولـهA يف الصحيـح: وال يتلذذ» 
ومقتـىض التفريع يف كالمـه أن مراده من التلذذ إدراك رائحة الطيب. وحينئذٍ يتجه يف 
نفسـه، لعدم صدق الشـم بدون ذلك، وال حاجة معه لالستشـهاد بالصحيح. بل هو 

أجنبي عنه، لظهوره يف التلذذ زائداً عىل إدراك الرائحة.
أما لو كان املراد بالتلذذ أمراً زائداً عىل إدراك الرائحة ـ كام هو حمل كالم سيدنا 
املصنفP وغريهـ  إما حصول اللذة واالنرشاح بشم الرائحة، أو كون الشمّ بداعي 
حصوهلا، فالتقييد به حيتاج إىل دليل، بل هو ال يناسـب إطالق الصحيح. والسيام مع 

التنبيه فيه للتلذذ يف الرحيان دون الطيب.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١٠ من كتاب االعتكاف حديث:١.



وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP يف توجيه التفريق من االختالف بني الطيب 
والرحيـان يف تأثـري التلذذ، ألن الطيب أقو فيه وأكثر تعارفاً من الرحيان. فهو ال خيلو 
عن إشكال، لقرب أن يكون منشأ الفرق بينهام أن متحض الطيب يف عنوانه وقصده منه 
نوعاً موجب لكون شـمه من مظاهر الرتف عرفاً، فمنع منه مطلقاً، بخالف الرحيان، 
فإن طيب الرائحة فيه ليس بحدّ جيعله متمحضاً يف اجلهة املذكورة فال يكون شمه من 

مظاهر الرتف إال مع التلذذ.
ومنـه يظهر اإلشـكال فيـام ذكره بعض مشـاخيناP من جعل تقييـد الرحيان 
بالتلـذذ عاضـداً للتقييـد املذكور يف الطيـب، خصوصاً بعـد مالحظـة أن الرحيان يف 
اللغـة كل نبات طيـب الرائحة. إذ فيه: أن طيب الرائحـة ال جيعله طيباً بعد أن مل يكن 

متمحضاً يف ذلك.
ومثله ما ذكره يف وجه تقييد الطيب بالتلذذ، بمعنى كون الداعي لشـمه طلب 
اللذة، من أن الظاهر عرفاً من إضافة الشم إىل الطيب مالحظة الوصف العنواين، بأن 
يكون املراد شـم الطيب بام هو طيب املسـاوق للتمتع وااللتذاذ. حيث يظهر اندفاعه 
مما سـبق من قرب كون متحض الطيب يف عنوانه موجباً لكون شـمه ترفاً عرفاً، فيمنع 

منه مطلقاً، كام يؤيده التفريق يف الصحيح بينه وبني الرحيان.
عـىل أن ما ذكـره ـ لو تم ـ إنام يقتيض التقييد بااللتذاذ بمعنى حصول اللذة، ال 
كوهنا داعياً، بحيث ال يقدح حصوهلا إذا كان الداعي للشم أمراً آخر، فإن ما ذكره من 

الوجه ال ينهض به.
ومـن مجيع ما تقـدم ظهر أن األنسـب االقتصـار يف التقييد عىل الرحيـان، تبعاً 
للنص. والسـيام مع عدم بنائهم عىل التقييد املذكور يف اإلحرام الذي ينحرص الدليل 

فيه باإلطالق، كاملقام. 
نعـم قـد يدعى انرصاف إطـالق الصحيح يف الطيب عام إذا كان الشـخص ال 

. فالحظ. يستطيب رائحته. وهو لو تم جيري يف اإلحرام أيضاً
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(ومنهـا): البيع والـرشاء(١)، بل مطلـق التجـارة(٢) عىل األحوط 
. وال بأس باالشـتغال باألمور الدنيوية من املباحـات حتى اخلياطة  وجوبـاً
(١) بال خالف، بل اإلمجاع بقسميه عليه، كام يف اجلواهر، ويعضده ما يأيت من 
االنتصار، وإن كان ظاهر املراسم والغنية واللمعتني عدم املنع منهام، لعدم التنبيه فيها 

لذلك. وكيف كان فيقتضيه صحيح أيب عبيدة املتقدم يف الطيب. 
والظاهر أن املراد به مبارشهتام بنفسه، ال مايعمّ وقوعهام من وكيله اقتصاراً عىل 
املتيقـن من النص، املناسـب لوضع االعتـكاف. بل لو كان البناء عىل مـا املنع مما يعم 

ذلك الضطرب وضع املعتكف ولكثر السؤال عن فروعه بنحو مل خيف املنع معه.
(٢) قـال يف االنتصار: «ومما ظن انفـراد اإلمامية به القول بأن ليس للمعتكف 
أن يبيع ويشرتي ويتجر... واحلجة لإلمامية اإلمجاع املتقدم». وعن املنتهى أن التجارة 
أعـم من البيع والـرشاء. وكأنه لدعو عمومهـا لكل معاوضة كاإلجـارة واملزارعة 
واملضاربة، وما يفيد فائدهتا كالصلح. لكنه ال خيلو عن إشـكال، لعدم وضوح صدق 

التجارة عىل غري البيع والرشاء.
وكيـف كان فينحـرص الوجه يف عموم التحريم لألمـور املذكورة بدعو فهم 

عدم اخلصوصية للبيع والرشاء. وهي ال ختلو عن خفاء.
وأشـكل من ذلك ما عن املنتهى من املنع من كل ما يقتيض االشـتغال باألمور 
الدنيويـة من أصناف املعايش. ولعله يشـمل مثل االصطياد وحيـازة املباحات. قال: 

«عمالً بمفهوم املنع من البيع والرشاء».
قـال يف املدارك: «وهو غري جيد، ألن النهي عن البيع والرشاء ال يقتيض النهي 
عام ذكره بمنطوق وال مفهوم. نعم ربام دلت عليه بالعلة املسـتنبطة، وهي غري معتربة 
عندنا». لكن ال يبعد كون مراده باملفهوم إلغاء خصوصية العنوان املذكور يف اخلطاب 
. املستلزم لنحو من الظهور الكالمي يف العموم، وإن كان هو غري ظاهر، كام سبق. عرفاً



والنسـاجة، ونحومهـا(١). وإن كان األحـوط اسـتحباباً االجتنـاب. وإذا 
اضطـر إىل البيع والرشاء، ومل يمكن التوكيـل وال النقل بغريمها، فعله(٢)، 

ويف صحة االعتكاف حينئذٍ تأمل(٣).
(١) وعـن املنتهـى: «الوجـه حتريـم الصنائع املشـغلة عـن العبـادة، كاخلياطة 
وشـبهها، إال مـا البد منه». وكأن الوجه فيه ما تقـدم من فهم عدم اخلصوصية، الذي 

سبق املنع منه.
وربـام يدعـى لـزوم إشـغال الوقـت بالعبـادة، فينافيـه االشـتغال بغريها، كام 
يرجـع إليه مـا يف الرسائر، قال: «الوجه عندي أن مجيع مـا يفعله املعتكف من القبائح 
ويتشـاغل به من املعايص والسيئات يفسد اعتكافه، فأما ما يضطر إليه من أمور الدنيا 
من األفعال املباحات فال يفسد به اعتكافه. ألن حقيقة االعتكاف يف عرف الرشع هو 
اللبـث اللعبـادة، واملعتكف الالبث للعبادات إذا فعل قبائح ومباحات ال حاجة إليها 

فام لبث للعبادة، وخرج من حقيقة االعتكاف...».
لكنـه مبني عـىل تقوم االعتكاف رشعاً، باللبث يف املسـجد للعبـادة زائداً عىل 
التعبد بأصل اللبث يف املسـجد، وقد تقـدم يف أول الكالم يف االعتكاف بطالن املبنى 
املذكـور. عـىل أنه لو تم فالبد من محلـه عىل لزوم إيقاع العبـادة يف أثناء االعتكاف يف 
اجلملـة، ال اسـتيعاب الوقت بالعبـادة، كي ينافيه إشـغال بعضه باملباحـات املذكورة 
والقبائـح، وإال لزم حرمة النوم واحلديث والتفـرغ بنحو يزيد عن احلاجة وغري ذلك 

مما ال يظن منهم البناء عليه، ولو كان لظهر وبان. فالحظ.
(٢) لدليل رفع االضطرار. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل.

(٣) إذ بنـاء عـىل كون النهـي يف الصحيح وضعيـاً راجعاً إىل كـون املنهي عنه 
منافياً لالعتكاف ومبطالً له يتجه البناء عىل عمومه حلال االضطرار، وال ينافيه جوازه 

تكليفاً، كام هو ظاهر.
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 هذا ولكن ظاهر املسـالك واملدارك واجلواهر واالسـتثناء من عموم النهي يف 
 احلـال املذكور، وقد يظهر مما تقدم من املنتهى من اسـتثناء ما البد منه. وكأنه لدعو

انرصاف إطالق الصحيح عنه.
وفيـه: أن االنـرصاف إن كان ملـكان االضطـرار فهو إنام يقتـيض قصور النهي 

التكليفي دون الوضعي.
 وإن كان لدعـو أن املناسـبات االرتكازيـة إنـام تقتيض منافـاة البيع والرشاء 
لالعتكاف إذا كان الغرض منهام االسرتباح وكسب املال، الذي هو مظهر من مظاهر 
التعلق بالدنيا، وال يناسـب مقام العبادة الذي عليـه املعتكف، فينرصف اإلطالق إىل 

ذلك دون غريه مما يبتني عىل دفع الرضورة وسدّ العوز.
أشـكل بـأن ال قرينـة عـىل تنزيـل اإلطالق عـىل ذلك. عـىل أن مقتضـاه عدم 
االقتصـار عـىل مـورد الرضورة، بـل العموم لكل مـا مل يكن الغرض منه االسـرتباح 
وكسـب املال، كام لو كان الغرض منه التخلص من املبيع أو إجابة التامس املشـرتي أو 

البايع والنزول عند رغبتهام وغري ذلك.
نعـم لـو كان االضطرار للبيع والـرشاء يف بعض األمـور كاملأكول واملرشوب 
وامللبوسـ  التي هي مورد كالمهمـ  مالزماً للمعتكف نوعاً اجتهت دعو االنرصاف 
عنه، لظهور عدم ورود النهي مورد اإلحراج للمعتكف، وإال لوقع السؤال عام يمكن 
التخلـص منـه عن االضطـرار املذكور وعـن فروع ذلـك، فإمهال ذلك كاشـف عن 
قصور اإلطالق. ولو تم ذلك لكان املسـتثنى هو مورد االضطرار العريف النوعي، ال 

االضطرار احلقيقي الذي هو موضوع دليل الرفع.
لكـن ال يتضـح مالزمة االضطرار املذكور للمعتكـف، لقرب اتكاله يف قضاء 
حوائجه اليومية عىل ما يقوم به أهله، أو يعده بنفسه قبل الرشوع يف االعتكاف. ومن 

ثم ال جمال للبناء عىل االستثناء املذكور، واخلروج عن مقتىض اإلطالق. 
نعم هذا كله مبني عىل أن النهي يف املقام وضعي راجع إىل كون األمور املذكورة 



(ومنهـا): املـامراة(١) يف أمر دينـي أو دنيوي، بداعـي الغلبة وإظهار 
الفضيلـة(٢)، ال بداعي إظهار احلق ورد اخلصم عن اخلطأ، فإنه من أفضل 

العبادات، واملدار عىل القصد.
مبطلـة لالعتـكاف، ال تكليفي راجع إىل حرمتها تكليفاً مـن دون أن تكون مبطلة له، 

وهو ما يأيت الكالم فيه املسألة الثالثة عرشة إن شاء اهللا تعاىل. 
(١) بـال خالف أجده، كـام يف اجلواهر. وكأن مراده نفـي الترصيح باخلالف، 
وإال فيظهر اخلالف من غري واحد ممن أمهل ذكرها، حيث مل تذكر يف املبسوط والغنية 
واملراسـم والوسـيلة والنافـع واللمعتني. وكيف كان فيشـهد باملنع منهـا صحيح أيب 

عبيدة املتقدم وال يتضح املخرج عنه والوجه يف إمهال من تقدم له.
(٢) قـال يف املسـالك: «املـامراة لغة اجلـدال واملـامراة املجادلة. واملـراد به هنا 
املجادلـة عـىل أمر دنيوي أو دينـي ملجرد إثبات الغلبة والفضيلـة، كام يتفق للكثري من 
املتسـمني بالعلـم. وهـذا النوع حمـرم يف غري االعتـكاف. وقد ورد التأكيـد يف حتريمه 
يف النصـوص . وإدخالـه يف حمرمات االعتكاف إما بسـبب عمـوم مفهومه، أو لزيادة 
حتريمـه يف هذه العبادة، كـام ورد يف حتريم الكذب عىل اهللا ورسـوله يف الصيام. وعىل 

القول بفساد االعتكاف بكل ما حرم فيه يتضح فائدته.
ولو كان الغرض من اجلدال يف املسـألة العلمية جمرد إظهار احلق، ورد اخلصم 
عن اخلطأ، كان من أفضل الطاعات. فاملائز بينام حيرم منه وما جيب أو يسـتحب النية. 
فليحرتز املكلف من حتويل اليشء من كونه واجبا إىل جعله من كبائر القبائح». وقد أقره 
عىل ذلك يف ظاهر املدارك واستجوده يف اجلواهر، وتبعه فيه غري واحد ممن تأخر عنه.

: بعدم وضوح حرمة املامراة، لورود النصوص الكثرية املتضمنة  ويشـكل أوالً
للنهـي عنهـا يف مقام بيـان اآلداب ومـريض اخلصـال والنصح واإلرشـاد، كام يظهر 
بمالحظـة قولـهA: «إياكـم واملـراء واخلصومـة، فإهنـام يمرضـان القلـوب عـىل 
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اإلخـوان، وينبت عليهام النفـاق»(١). وقوله A: «ال متارين حليامً وال سـفيهاً، فإن 
احلليـم يقليك [يغلبك] والسـفيه يؤذيـك»(٢)، وقولهA: «أنا زعيـم ببيت يف أعىل 
 .(٣)« اجلنـة وبيـت يف وسـط اجلنة وبيت يف ريـاض اجلنة ملن تـرك املـراء وإن كان حمقاً
وقولـهA: «من ضن بعرضه فليدع املراء»(٤)، وقولهA يف موثق السـكوين: «من 
التواضع أن ترىض باملجلس دون املجلس، وإن تسـلم عىل من تلقى، وأن ترتك املراء 

...»(٥)، وغري ذلك. وإن كنت حمقاً
نعم قد تستظهر احلرمة من قوله: «ويل أمه فاسقاً من ال يزال ممارياً، وويل أمه 

فاجراً من ال يزال خماصامً، ويل أمه آثامً من كثر كالمه يف غري ذات اهللا»(٦).
لكن سياقه يناسب الكراهة. والسيام وأن موضوعه املستمر عىل هذه اخلصال 
املـالزم هلا، املناسـب لعـدم ترتب املحاذيـر املذكورة فيهـا بمجرد حتقق هـذه األمور 
املذكـورة، بـل نتيجة لالسـتمرار عليهـا، أو نتيجة للخلـق اليسء املوجـب ملالزمتها 

واإلرصار عليها.
مضافـاً إىل مناسـبة سـرية املترشعـة ومرتكزاهتـم للكراهـة بلحاظ مـا قد جتر 
إليـه املامراة مـن اإلغراق يف اخلصـام واللجاجة والعناد، وما قد تسـتبعه من العدوان 
والشـحناء، ومـا قد تنشـأ منه من حـب الظهور واالسـتعالء. فإن ذلك كلـه ال يبلغ 
احلرمة ارتكازاً إال يف حاالت خاصة، كام لو ترتب رضر مهم عىل ذلك، أو ابتنى عىل 

. االستعالء عىل احلق استكباراً وعناداً
: بـأن التفريـق بني الوجهـني املتقدمني من املسـالك ال يناسـب إطالق  وثانيـاً
النصـوص املذكورة. والسـيام مع التنبيـه يف مجلة منها عىل العمـوم للمراء من املحق. 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٣٥ من أبواب أحكام العرشة حديث:١.
(٢) الكايف ج:٢ ص:٣٠١ باب: املراء واخلصومة ومعاداة الرجال حديث: ٤.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٣٥ من أبواب أحكام العرشة حديث:٧، ٨ ، ٩.
(٥) وسائل الشيعة ج:٨ باب:٧٥ من أبواب أحكام العرشة حديث:٤.

(٦) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٣٥ من أبواب أحكام العرشة  حديث:٦.



ومن ثم يتعني البناء عىل عموم الكراهة.
غايـة األمر أنـه مع كون الغرض االسـتعالء تتأكـد الكراهـة بكراهة الغرض 
املذكـور، بـل قد حيرم حلرمـة الغرض، وهو ما رجع إىل االسـتعالء عـىل احلق وأهله 
والغلبـة له وهلم، ومـع كون الغرض إظهـار احلق تزاحم الكراهـة برجحان الغرض 

املذكور. بل يظهر من النصوص املتقدمة ثبوت الكراهة حتى مع ذلك.
نعم البد من البناء عىل ارتفاعها وعدم فعليتها يف بعض صور ذلك مما أحرزت 
فيه أمهية إظهار احلق، لتوقف كرس شوكة الباطل عليه، ودفع كيد أهله عن احلق وأهله.
وأما ما عليه سـرية أهل االسـتدالل مـن اخلصومات واملجادالت يف املسـائل 
العلميـة ونحوها، فال يبعد عـدم صدق املراء واخلصومة عىل كثـري من أفراده، إذ من 
ـاً يف دعواه مرصاً عليهـا بنحو ال يرىض  القريـب اختصاصهـا بـام إذا كان اخلصم الجّ

بالتصدي هلا وإبطال حجته عليها.
وال يشمل ما إذ كان طالباً للحقيقة مهتامً بإثباهتا، متطلباً اخلوض فيها من غريه، 
ليطلع منه عىل ما يؤكد دعواه أو يبطلها، بحيث ال يكون همّ الطرفني إال اسـتعراض 
احلجج واسـتيفاء الكالم يف الدعو طلباً للحقيقـة. حيث يقرب جداً رجحان ذلك 
من دون حمذور، لعدم وضوح صدق املراء عليه. وال أقل من خروجه عن املتيقن من 

النصوص، كام يظهر بالتأمل يف مضامينها.
نعـم كثـرياً ما يلتبـس األمر عـىل املتنازعـني يف ذلـك، وخيرجهام الـكالم عن 
قصدمهـا األول إىل تعصـب كل لدعـواه وجلاجتـه فيها وحب الغلبـة ونحو ذلك من 
األمـور املرجوحـة أو املحرمـة، التي قد جير إليهـا حب النفس ودواعـي اهلو ونزغ 
. واهللا سـبحانه هو املسـدد واملسـتعان. ولعل  الشـيطان، فالالزم احلذر من ذلك كثرياً

ذلك هو املنشأ ملا تقدم من املسالك، وإن التبس األمر عليه فيه. 
: بـأن التفصيل بني قسـمي املراء بالوجـه الذي ذكره يف املسـالك لو تم  وثالثـاً
ال يقتـيض محـل صحيـح أيب عبيدة املتقـدم عىل خصـوص الوجـه األول، إذ ليس يف 
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(مسـألة ١٢): األحوط اسـتحباباً للمعتكف االجتناب عام حيرم عىل 
املحـرم(١)، وإن كان األقو خالفه(٢). والسـيام يف لبـس املخيط وإزالة 

الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإن مجيعها جائز له(٣).
الصحيـح ما يشـعر باختصـاص منافيـات االعتكاف املذكـورة بام إذا كانـت بالوجه 

املحرم أو املكروه، بل يتعني العمل بإطالقه.
وقـد ظهـر مما تقدم أن املتيقن من املراء ما إذا ابتنـى اجلدل عىل جمادلة الالج يف 
دعواه املرص عليها الذي يأبى االعرتاض عليها، وهو مكروه مطلقاً، وإن كان بداعي 
إظهـار احلـق، وال تسـقط كراهته عـن الفعلية إال بمزاحـم مهم. كام أنـه عىل إطالقه 
ممنوع منه يف االعتكاف. أما إذا ابتنى اجلدل عىل طلب احلقيقة من األطراف املشـاركة 
واستقصاء احلجة، فال جمال للبناء عىل كراهته، فضالً عن حرمته. كام يشكل البناء عىل 
عمـوم املنع عن املراء يف االعتكاف له، لعدم وضوح صدق املراء عليه. فالحظ. واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل.
(١) كام رصح به يف الوسـيلة، وحكي عن ابن الرباج، وقد يستظهر من النهاية 
وحمكـي اجلمـل، قال يف األول: «وعىل املعتكف أن جيتنب ما جيتنبه املحرم من النسـاء 
والطيب والرياحني والكالم الفحش واملامراة والبيع وال يفعل شـيئاً من ذلك»، وقال 
يف الثاين: «وجيب عليه جتنب كل ما جيب عىل املحرم جتنبه من النساء والطيب واملامراة 
واجلدال. ويزيد عليه تسعة أشياء البيع والرشاء...»، ويشهد له مرسل املبسوط، قال: 

«وقد روي أنه جتتنب ما جيتنبه املحرم».
(٢) لعدم هنوض املرسـل باالسـتدالل. والسـيام مع ما يف املبسـوط والتذكرة 
مـن ظهور املفروغيـة عن عدم البناء عىل ذلك. بل ال يبعد قصـور ما تقدم من النهاية 

وحمكي اجلمل عن العموم املذكور، فليلحظ.
(٣) كـام رصح بجوازهـا يف التذكرة، بنحو قد يظهر يف عـدم القائل بحرمتها. 



(مسـألة ١٣): الظاهر أن األمـور املذكورة مفسـدة لالعتكاف(١)،
بل ال ينبغي التأمل يف عدم جتنب النبي7 ملثل إزالة الشعر، ولبس املخيط. إذ لو كان 

لظهر وبان.
ومن مجيع ما تقدم يظهر احلال فيام سبق من النهاية وعن املنتهى والدروس من 
حرمة الكالم الفحش، حيث ال يظهر الوجه يف خصوصية االعتكاف يف حرمة ذلك، 
إال بناء عىل ما قد يظهر مما سبق من الرسائر من لزوم إشغال الوقت فيه بالعبادة. وقد 

سبق ضعفه. 
(١) الـذي يظهر من مجلة مـن عباراهتم املفروغية عن حرمـة األمور املذكورة 
تكليفـاً، واإلشـكال إنام هـو يف مبطليتها لالعتـكاف. كل ذلك للجمـود عىل مقتىض 
النهي الذي هو احلرمة التكليفية، حيث حيتاج اسـتفادة البطالن حينئذٍ إىل مزيد كلفة. 
أما سيدنا املصنفP فقد خرج عن ذلك مدعياً أن ظاهر األمر والنهي يف املاهيات 
املركبة اإلرشـاد للرشطية واملانعية، فيكون البطالن متيقناً، وحتتاج احلرمة التكليفية ـ 

عند عدم حرمة إبطال االعتكاف وفسخه ـ إىل الكلفة.
لكـن يف صحيح داود بن رسحان: «كنت باملدينة يف شـهر رمضان فقلت أليب 
عبداهللاA: إين أريد أن أعتكف فامذا أقول؟ وماذا أفرض عىل نفيس؟ فقال: ال خترج 
من املسجد إال حلاجة البد منها، وال تقعد حتت ظالل حتى تعود إىل جملسك»(١). وقد 
تقدم عند الكالم يف اشرتاط استدامة اللبث أن ظاهر الصحيح تقوم االعتكاف بفرض 
املكلف املكث يف املسجد عىل نفسه، فهو من سنخ اإلحرام املتقوم بالتعبد بالدخول يف 

حرمة احلج أو العمرة، من دون أن يبطل بفعل حمرمات اإلحرام.
ومقتـىض إطـالق الصحيـح عـدم دخـل يشء آخـر يف قـوام االعتـكاف غري 
الفـرض املذكـور. كام أن مقتىض اجلمع بينه وبني صحيـح أيب عبيدة وغريه مما تضمن 
هني املعتكف عن األمور املتقدمة ليس هو تقييده هبا بعد اختالف لسـانه عن ألسنتها، 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٧ من كتاب االعتكاف حديث:٣.
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بـل االقتصـار يف ماهية االعتكاف عىل ما تضمنه صحيح داود، ومحل تلك النصوص 
عـىل بيان ما حيرم عـىل املعتكف تكليفاً، نظري ما حيرم عىل املحرم من دون أن يؤخذ يف 

مفهوم اإلحرام.
وبعبارة أخر: بعد أن اختلف لسـان الصحيح عن ألسنة النصوص املذكورة 
فكان مفاده بيان ماهية االعتكاف الذي يفرضه املكلف عىل نفسـه عند نيته، ومفادها 
منـع املعتكف عن األمور املذكورة، فال جمال إلرجاع مفادها ملفاده بعد تقييده هبا، بل 
األقـرب االقتصار يف ماهية االعتكاف عىل مفـاده، ومحلها عىل النهي التكليفي الذي 

هو مقتىض ظهورها البدوي.
والسـيام وأن االعتكاف وإن كان من املاهيات الرشعية، إال أن عنوانه يناسب 
عرفـاً تقومـه باللبث يف املسـد، أو بفرض املكلف ذلك عىل نفسـه، وعدم تقومه برتك 
األمـور األخـر التي تضمنتها تلـك النصوص، وإن مل تكن مناسـبة له بلحاظ كون 
الغـرض منه ارتكازاً الرتهـب واالنقطاع هللا تعاىل بلزوم املسـجد الذي هو بيته، نظري 
اإلحرام وحمرماته، وليس هو كالصوم الذي كان عنوانه إضافياً ال خيتص عرفاً بمفطر 

خاص، فإن ذلك يناسب جداً اجلمع بني النصوص بام تقدم.
ولعلـه لذا كان ظاهر األصحاب املفروغية عـن أن حرمة األمور املذكورة من 
أحـكام االعتـكاف، ال أن تركهـا من مقوماتـه، واقترصوا يف مقوماتـه ورشوطه عىل 
ماسبق، وإن سبق منا اإلشكال فيام ذكروه من تقومه بنفس اللبث، ال بفرض املكلف 

ذلك عىل نفسه.
وباجلملة: األنسـب باجلمع بني األدلـة وبمالحظة املرتكزات املعتضدة بظاهر 
كلـامت األصحـاب محل صحيـح أيب عبيدة ونحوه عـىل ما هو الظاهر منهـا بدواً من 
احلرمـة التكليفية، وال جمـال حلملها عىل البطالن إرشـاداً للامنعيـة، الذي هو مقتىض 

الظهور الثانوي يف املاهيات املركبة.
ثـم إن مقتىض إطالق النصوص املذكورة عـدم الفرق بني وجوب االعتكاف 



وعدمـه. نعم لو جاز فسـخ االعتكاف ففسـخه املعتكف مل حترم هـذه األمور تكليفاً، 
الرتفـاع موضوع التحريم. أما إذا مل يفسـخه ولو مع جواز فسـخه فالالزم البناء عىل 

احلرمة عمالً باإلطالق املذكور. فالحظ.
هذا وقد جر يف اجلواهر عىل ما عليه األصحاب من محل النصوص املذكورة 
عـىل احلرمـة التكليفية، إال أنه ادعى اسـتفادة البطـالن منها أيضاً، بدعـو: أنه وإن 
، كالنهي عن  ، إال أنه يسـتفاد من النهي عرفـاً مل يكـن مالزماً للحرمـة التكليفية عقالً
التكفـري يف الصـالة ونحـوه، بمالحظة أن معظم نظر الشـارع يف أمثـال ذلك إىل بيان 

الصحة والفساد. بل قد ال يكون مقصوده إال ذلك وإن أداه بلفظ النهي ونحوه.
وفيـه: أنه ال جمـال حلمل النهـي أو النفـي يف النصوص عىل احلرمـة التكليفية 
والوضعية معاً، الختالفهام سـنخاً، املانع من ظهور الدليل فيهام معاً، بل البد إما من 
محلهـام عىل البطـالن بلحاظ الظهور الثانوي هلام يف املاهيـات املركبة، وحينئذٍ ال يبقى 
وجـه للبناء عىل احلرمة التكليفية، كام جر عليه سـيدنا املصنفP، أو محلهام عىل 
احلرمـة التكليفيـة، كام جر هو عليه تبعاً لألصحاب، وسـبق أنه األظهر. وحينئذٍ ال 

. جمال الستفادة البطالن بعد عدم التالزم بينهام عقالً وال عرفاً وال خارجاً
وأمـا النهي عـن مثل التكفري يف الصـالة فهو إن محل عىل النهـي الترشيعي ال 
يقتـيض احلرمة الذاتية وال البطالن، وإن محل عىل احلرمـة الذاتية مل يبق جمال للبطالن 
أيضـاً، وإن محـل عىل املانعيـة فهو يقتيض البطـالن دون احلرمة التكليفيـة الذاتية، بل 
وال الترشيعيـة، وإنام يلتـزم باحلرمة الترشيعية ـ يف الفرضـني األخريين ـ لثبوت عدم 
مرشوعيتـه. وعىل ذلـك ال جمال للجمع بـني احلرمة والبطالن يف النهـي املذكور، كام 

ذكرناه يف املقام. ومن ثم فالظاهر أنه ال جمال للبطالن يف األمور املذكورة.
نعـم عن مجاعة الترصيـح بمبطلية اجلامع لالعتكاف، وادعـى اإلمجاع عليه يف 
 Pالغنية والتذكرة، وظاهر اجلواهر املفروغية عنه. وقد استدل عليه بعض مشاخينا
 :بام دل عىل أن من جامع وهو معتكف فهو بمنزلة من أفطر يف شهر رمضان، بدعو

الكالم يف مفسدية االمور املذكورة................................................................. ٥٤٥
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أن مقتـىض عمـوم التنزيـل ثبـوت كال احلكمني من احلرمـة التكليفيـة والبطالن، بل 
والكفارة أيضاً، وال خيتص التنزيل بالكفارة وإن ذكرت يف الرواية.

 :Aوفيه: أن ما تضمن ذلك يف اجلملة حديثان، موثق سامعة عن أيب عبداهللا
«سـألته عن معتكف واقع أهله. قال: عليه ما عىل الذي أفطر يوماً من شـهر رمضان 
»(١)، وموثقه  : عتق رقبة أو صيام شـهرين متتابعني، أو إطعام سـتني مسـكيناً متعمـداً
اآلخر: «سـألت أبا عبـداهللاA عن معتكف واقع أهله فقال [قـال]: هو بمنزلة من 

أفطر يوماً من شهر رمضان»(٢).
ومـن الظاهـر أن األول خمتـص بالكفـارة، وال عمـوم فيه لغريها مـن احلرمة 
التكليفيـة، فضـالً عن البطالن. نعم قد يسـتفاد منه احلرمة التكليفيـة، لكون الكفارة 

متفرعة عليها ارتكازاً، ال لعموم التنزيل.
: لعدم  وأما الثاين فهو وإن تضمن إطالق التنزيل إال أنه ال يشمل البطالن أوالً
كون البطالن من األحكام الرشعية، ليكون مشموالً إلطالق التنزيل يف لسان الشارع 

األقدس، بل هو مرتتب عقالً عىل فعل املنايف، أو منتزع منه.
: لعدم كون بطالن الصوم من آثـار اإلفطار، بل هو متحد معه، إذ ليس  وثانيـاً
اإلفطـار إال عـدم الصوم بفعـل املفطر، فالبطـالن يف احلقيقة موضـوع للتنزيل ال أثر 

مصحح له.
نعـم قد يتجـه ما ذكره لو كان موضوع التنزيل هو اجلامع يف شـهر رمضان، أو 
مطلق اسـتعامل املفطر. عىل أنه ال يتم أيضاً، ألن املرتتب عىل اجلامع يف شـهر رمضان 
مثالً ليس مطلق البطالن، بل بطالن الصوم، وهو ال يرتتب عىل اجلامع يف االعتكاف، 

بل املطلوب إثبات بطالن االعتكاف، وال يقتضيه التنزيل.
ومـن ثم فالظاهـر أن التنزيل املذكور ال يقتيض إال احلرمة التكليفية، ووجوب 
الكفـارة، وال ينهـض بإثبات البطالن. والعمدة يف وجـه البطالن اإلمجاع لو تم بنحو 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف حديث:٥، ٢.



مـن دون فـرق بني وقوعها يف الليـل والنهار(١). ويف حرمتهـا تكليفاً إذا مل 
يكـن واجبـاً معيناً ـ ولو ألجـل انقضاء يومني منه ـ إشـكال(٢)، وإن كان 

. أحوط وجوباً
(مسـألة ١٤): إذا صـدر منه أحد األمـور املذكورة سـهواً ففي عدم 

قدحه إشكال(٣).
ينهض باالستدالل.

وحينئـذٍ فاملتيقـن منـه اجلامع. بـل قد يظهر من املبسـوط عمومه لـكل مبارشة 
توجـب اإلنزال، حيث قال: «االعتكاف يفسـده اجلامع، وجيـب به القضاء والكفارة. 
وكذلـك كل مبـارشة تؤدي إىل إنزال املاء عمداً جيري جمراه. ويف أصحابنا من قال: ما 

عدا اجلامع يوجب القضاء دون الكفارة».
وأما القبلة واللمس بشهوة من دون إنزال فلو قيل بحرمتهام ال جمال للبناء عىل 
البطـالن هبام بعد خروجهام عن املتيقن مـن اإلمجاع. بل رصح يف املختلف وعن غريه 

بعدم بطالن االعتكاف هبام، وإن كانا حمرمني. فالحظ.
(١) إلطالق دليل املنع عنها. وليس املنع عنها ملنافاهتا للصوم، ليختص بالنهار.

(٢) يتضح الوجه فيه مما تقدم. لكن ال جمال لإلشكال يف حرمة اجلامع تكليفاً، 
للنصـوص الكثرية الدالة عىل وجوب الكفارة فيه، والتي يأيت التعرض هلا يف املسـألة 
السـابعة عرشة إن شاء اهللا تعاىل، ويأيت هناك أن مقتىض إطالق أكثر نصوص الكفارة 
العموم ملا إذا مل يكن االعتكاف واجباً، ومن ثم ال جمال للبناء عىل أن وجوب الكفارة 

. إلفساد االعتكاف، بل يتعني كونه حلرمة اجلامع تكليفاً
(٣) ففي املبسـوط: «ومتى وطأ املعتكف ناسـياً، أو أكل سـاهياً، أو خرج من 
املسـجد كذلك، مل يفسـد اعتكافه»، وعن املنتهى الترصيح بأن اجلامع فضالً عن غريه 

يبطل مع العمد دون السهو. وتنظر فيه يف اجلواهر إن مل يكن إمجاع.

٥٤٧ ....................................................................... لو صدرت املحرمات سهواً
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 (مسألة ١٥): إذا أفسد اعتكافه بأحد املفسدات فإن كان واجباً معيناً 
وجب قضاؤه(١)

ـ  مـن أن مقتىض إطـالق األدلة بعد  والظاهـر أن مـا تقـدم يف اخلـروج سـهواً
فرض سـوقها لبيان البطالن ـ جار هنا. ومن الغريب جزم صاحب اجلواهر وسـيدنا 
املصنف(قـدس رسمها) بعدم البطالن هناك وتوقفهام فيـه هنا مع أن تقوم االعتكاف 

بعدم اخلروج أظهر من تقومه برتك هذه األمور. فتأمل.
. هذا ومما تقدم يظهر حال ما إذا وقعت هذه األمور كرهاً

(١) كـام رصح بـه غري واحد، ونفى اخلـالف فيه يف اجلواهـر، ويف املدارك أنه 
مقطـوع به يف كالم األصحاب. وحيث كان ذلك خمتصاً باملنذور فقد يظهر من حمكي 
املنتهى االسـتدالل بعمـوم وجوب قضاء املنـذور، حيث ذكر أنه نـذر يف طاعة أخل 
به، فوجب اسـتئنافه. لكن العموم مل يثبت، وإنام ثبـت وجوب قضاء الصوم املنذور، 

والتعدي منه لكل منذور حيتاج إىل دليل. 
هذا وقد يستدل للمدعى:

تارة: بعموم ما دل عىل قضاء ما فات. 
وأخـر: بأنـه مشـتمل عىل الصـوم الذي قـد ثبت قضـاء املنـذور، أو مطلق 

الواجب منه. 
وثالثة: بام تضمن قضاء االعتكاف من احلائض واملريض.

لكـن األول مل يثبت، وإنام أرسـل يف بعض كتب الفقه فيـام حكي، كام تقدم يف 
أول فصل قضاء الصوم. 

كام يندفع الثاين بأن ما دل عىل قضاء الصوم الواجب أو املنذور يقرص عن الصوم 
الواجـب تبعـاً لوجوب االعتكاف أو املنذور تبعاً لنـذره، كام يتضح مما تقدم يف قضاء 
الصوم. عىل أنه لو تم عمومه له فهو إنام يقتيض وجوب قضاء الصوم، ال قضاء االعتكاف.
ودعو: أن الصوم الفائت ملا كان يف ضمن االعتكاف لزم قضاؤه عىل الوجه 



الذي وجب فيه، فيجب االعتكاف تبعاً لذلك. ممنوعة، ألن دليل القضاء إنام دل عىل 
وجوب قضاء أصل الصوم دون اخلصوصيات األخر. وقد تقدم نظري ذلك يف املسألة 

العرشين من فصل أحكام قضاء شهر رمضان.
وأمـا الثالث فهو نصوص ثالثة: صحيـح عبدالرمحن بن احلجاج عن أيب عبد 
اهللاA: «إذا مرض املعتكف أو طمثت املرأة املعتكفة فإنه يأيت بيته، ثم يعيد إذا برئ 
ويصـوم»(١)، وصحيـح أيب بصري عنـهA: «يف املعتكفة إذا طمثـت. قال: ترجع إىل 
بيتهـا، فـإذا طهرت رجعت وقضت ما عليها»(٢)، وموثقـه عنهA «قال: وأي امرأة 
كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصالة، فخرجت من املسـجد فطهرت فليس ينبغي 

لزوجها أن جيامعها حتى تعود إىل املسجد وتقيض اعتكافها»(٣).
ومن الظاهر أن مقتىض إطالق هذه النصوص عدم الفرق بني أنواع االعتكاف 
وأقسـامه، وال خصوصية للواجب املعني يف وجوب القضاء فإن بنى عىل خصوصية 
احليـض واملـرض يف احلكـم تعني البنـاء عىل خصوصيتهـام حتى يف الواجـب املعني، 
وأحتـاج وجـوب القضـاء فيـه مـع البطالن بغـري احليض واملـرض إىل الدليـل، وإن 
بنـي عىل إلغـاء خصوصيتهام والعموم جلميع أسـباب البطالن رجـع مفاد النصوص 
إىل وجـوب االعتـكاف مطلقا بالـرشوع فيه، ال بمعنى وجوب االسـتمرار فيه، نظري 
الواجب املضيق، بل بمعنى وجوبه مطلقا بنحو يعم وجوب االسـتئناف لو مل يسـتمر 

فيه كام تقدم يف أول هذا الفصل.
واألول وإن كان هـو مقتـىض اجلمـود عـىل مـورد النصوص، بـل هو مقتىض 
مرسـل الكليني والشـيخ يف الكايف والتهذيب، قاال: «ويف روايـة أخر [عنه]: ليس 

. عىل املريض ذلك»(٤). إال إن الثاين أقرب عرفاً
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٧ باب:١١ من كتاب االعتكاف حديث:١ ، ٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب احليض حديث:٢.
(٤) الكايف ج:٤ ص:١٧٩. التهذيب ج:٤ ص:٢٩٤. وسـائل الشـيعة ج:٧ باب:١١ من كتاب االعتكاف 

حديث:٢.

٥٤٩ ........................................................................ أذا أفسد املعتكف اعتكافه 
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وإن كان غري معني وجب استئنافه(١). وكذا إذا كان مندوباً وكان اإلفساد بعد 
لكـن تقدم يف أول هذا الفصـل أن مضمون هذه النصوص حينئذ مناف ملا دل 
عـىل جـواز فسـخ االعتكاف يف اليومـني األولني، فال بـد إما من محلهـا عىل عروض 
املبطـل بعد إكامهلام، أو عىل جمرد بيان مرشوعيـة القضاء أو اإلعادة، لبيان عدم إمكان 

االستمرار يف االعتكاف مع املرض أو احليض. ولعل الثاين أقرب. فراجع.
وعـىل األول فهي تدل عـىل وجوب القضاء يف الواجب املعـني وغريه إذا كان 
. أما عىل الثـاين فهي ال تدل عىل وجوب القضاء  اإلفسـاد بعـد ميض اليومني ال مطلقاً
أصال، غاية األمر أنه ترشع اإلعادة مطلقاً، بل جتب إذا كان واجباً موسعاً، لعدم ميض 

زمان الواجب، فيجب اخلروج عنه وامتثاله.
إن قلـت: ملـا كان الواجـب املعني ال جيـوز الرجوع فيه مطلقـاً حتى قبل ميض 
اليومـني فهو خـارج عام تضمن جواز الفسـخ قبل ميض اليومـني، فيبقى حتت عموم 

نصوص القضاء بناء عىل الوجه األول للجمع بني النصوص.
قلـت: عدم جواز الرجوع فيه قبـل اليومني ليس من حيثية االعتكاف، بل من 
حيثية النذر، وموضوع اجلمع العريف بني نصوص االعتكاف هي حيثيات االعتكاف.
واحلاصـل: أن النصوص املذكورة ال تنهض بإثبات وجوب قضاء االعتكاف 
. ومن ثم ينحرص الدليل يف املقام باإلمجاع املسـتفاد مما تقدم. إال  إذا كان واجبـاً معينـاً
أن يف هنوضه باالستدالل إشكال. ومن هنا قال يف املدارك: «وينبغي التوقف يف ذلك 

عىل أن يقوم إىل وجوب القضاء دليل يعتد به».
ثـم إن ما سـبق كام جيري يف إفسـاد االعتـكاف بعد الرشوع فيـه جيري يف ترك 

اإلتيان به يف وقته رأساً، بل الثاين هو مورد كالم بعضهم. فالحظ.
(١) لعدم حتقق االمتثال بالفاسد، فيتعني االمتثال بغريه. وأما االجتزاء بالبناء 
عـىل مـا مىض منـه. وإمتامه ثالثة أيامـ  كـام عن أيب الصالحـ  فهو حيتـاج إىل دليل بعد 
ظهـور مـا دل عىل اعتبار العدد فيه يف التتابع واالسـتمرار. بل هو خالف ظاهر األمر 



يومني(١)، أما إذا كان قبلهام فال يشء عليه، وال جيب الفور يف القضاء(٢).
باإلعادة يف صحيح عبدالرمحن بن احلجاج املتقدم.

نعـم قـد يناسـبه قوله يف موثـق أيب بصـري املتقدم: «فليـس ينبغـي لزوجها أن 
جيامعهـا حتى تعود إىل املسـجد وتقيض اعتكافها»، حيث قـد يظهر منه بقائها مرتبطة 

باالعتكاف حتى تتمه بعد ارتفاع املانع.
لكـن البد مـن محله بمالحظـة صحيح عبدالرمحـن عىل كراهـة مواقعتها قبل 

قضاء االعتكاف، باستئناف اعتكاف تام، ال إمتام االعتكاف األول.
هـذا ولو كان قـد رشط يف االعتكاف أو يف نذره أن له الرجوع متى شـاء ففي 

وجوب االستئناف عليه تفصيل تقدم يف املسألة التاسعة من الفصل السابق.
. لكن ما دل عـىل وجوب االعتكاف  (١) عللـهP بأنه يكون واجبـاً حينئذٍ
بمـيض يومـني إنام يدل عىل وجـوب االسـتمرار فيه حتى تتـم ثالثة أيـام، ال وجوبه 
مطلقاً بنحو جيب االستئناف لو مل يستمر فيه، فالبد يف وجوب القضاء من قيام الدليل 
عـىل وجوب قضاء االعتـكاف الواجب بنحو يعم الوجـوب احلاصل بميض يومني. 
وهـو مبني عـىل مفاد النصـوص املتقدمة، حيث تقـدم أن األمر يدور بـني محلها عىل 
وجوب االسـتئناف يف كل اعتكاف إذا فسد بعد ميض اليومني، ومحلها عىل مرشوعية 
االسـتئناف ال غـري، وعىل الثـاين ال جمال للبناء عىل وجوبـه إال يف الواجب غري املعني 

حتقيقا لالمتثال.
(٢) كام رصح به غري واحد. لألصل، بل إلطالق دليل القضاء لو تم.

لكن رصح يف املبسوط بالفورية، ويف املعترب: «وهذا حق، ألن إخالء الذمة من 
الواجب واجب».

، إال أن وجوبه  وهو كام تر إذ لو أريد بإخالء الذمة مطلق االمتثال فهو واجب عقالً
أعم من الفورية، ولو أريد به الفورية يف اإلخالء فوجوبه عني املدعى. نعم لو قيل بداللة 

٥٥١ ........................................................................ أذا أفسد املعتكف اعتكافه 



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصوم ٥٥٢

(مسـألة ١٦): إذا بـاع أو اشـرت يف أيام االعتـكاف مل يبطل بيعه أو 
رشاؤه(١)، وإن بطل اعتكافه.

(مسـألة ١٧): إذا أفسـد االعتكاف الواجب باجلامع ولو ليالً وجبت 
الكفارة(٢)،

األمر عىل الفور، كام ينسب للشيخP تم املدعى. لكنه ممنوع، كام حرر يف األصول.
وأمـا ما تقـدم يف موثـق أيب بصري مـن قولهA: «فليـس ينبغـي لزوجها أن 
جيامعها حتى تعود إىل املسـجد، وتقـيض اعتكافها»، فهو غري ظاهر يف الفورية، بل يف 
ارتباطهـا باالعتكاف، بحيث ال ينبغي وقوع منافياته، وحيث ال جمال للبناء عىل ذلك 

فالبد من محله عىل كراهة املوافقة قبل القضاء، وهو أعم من وجوب الفورية فيه.
نعم قد يستفاد وجوب الفور من قولهA يف صحيح أيب بصري املتقدم: «فإذا 
طهـرت رجعت فقضـت ما عليها» لقوة ظهوره يف تعقب الطهـر بالرجوع ال يف جمرد 
وجـوب الرجوع بعد الطهر وإن كان منفصـالً عنه بزمان طويل. ومن ثم يتعني البناء 

عىل الفور لو تم ورود الصحيح لبيان وجوب القضاء. فالحظ.
(١) وهـو ظاهر بناء عىل خمتاره P من عدم حرمة البيع والرشاء تكليفاً، بل 
مبطليتهـام لالعتـكاف ال غري، ألن مبطليتهام أعم من بطالهنـا. وأما بناء عىل حرمتهام 
تكليفـاً ـ كـام هو ظاهر األصحـاب ـ فهو مبني عـىل ما هو التحقيق مـن عدم اقتضاء 
النهي يف املعاملة للفسـاد. ومنه يظهر ضعف ما يف املبسـوط من البناء عىل عدم انعقاد 

البيع والرشاء، ألن النهي يدل عىل فساد املنهي عنه.
(٢) وهـو املتيقن ممـا ذكروه من وجوب الكفارة بإفسـاد االعتكاف، حيث ال 
خـالف ـ كام يف اجلواهر ـ يف وجوهبا باجلامع. والنصوص به مسـتفيضة، تقدم بعضها 

عند الكالم يف مبطلية اجلامع لالعتكاف، ويأيت بعضها إن شاء اهللا تعاىل.



وإنام ينبغي الكالم يف أمرين:
األول: أن مقتىض النصوص املذكورة كون موضوع الكفارة هو اجلامع بنفسه، 
ال لكونـه كونه مبطـالً لالعتكاف، فالكفـارة ثابتة به وإن مل يتم الدليـل عىل مبطليته، 
نظـري ثبـوت الكفارة بمحرمـات اإلحرام. ومـا يظهر من بعضهم مـن كون موضوع 

الكفارة هو إبطال االعتكاف باجلامع أو مطلقا غري ظاهر املنشأ.
الثـاين: أن مقتـىض إطـالق أكثر النصوص عـدم الفرق يف ثبـوت الكفارة بني 
وجـوب االعتـكاف وعدمـه. وجمرد ندبية االعتـكاف وإمكان فسـخه ال ينايف ثبوت 

الكفارة باجلامع فيه مع عدم فسخه.
لكـن يف صحيح أيب والد املتقدم يف املعتكفة التي هتيأت لزوجها حتى واقعها، 
قالA: «إن كانت خرجت من املسجد قبل أن تقيض ومل تكن اشرتطت يف اعتكافها 
فإن عليها ما عىل املظاهر»(١). وقد ذكر يف اجلواهر أن أخذ عدم االشـرتاط يف وجوب 
الكفـارة يومئ إىل أنه يعترب يف وجوهبا وجـوب االعتكاف وعدم إمكان الرجوع فيه، 

وإهنا ال جتب مع إمكان الرجوع فيه للرشط وإن كان بعد اليومني األولني.
وقـد دفعـه سـيدنا املصنفP بـأن الصحيح املذكـور ال يدل عـىل وجوب 
الكفارة باجلامع، بل باخلروج من املسـجد، فإنه أسـبق العلـل يف البطالن، فهو خارج 
عام نحن فيه. ويظهر اجلواب عنه مما سبق عند الكالم يف حرمة اجلامع عىل املرأة، حيث 

ذكرنا أن ظاهر الصحيح ثبوت الكفارة باجلامع ال باخلروج السابق عليه.
أمـا بعض مشـاخيناP فقد ذكـر إن مقتىض اجلمـع بني النصـوص املذكورة 
والصحيـح ليـس هـو بالتفصيل بني وجـوب االعتـكاف وعدمه، بـل بالتفصيل بني 
االشـرتاط وعدمه، فال تثبت الكفارة مع االشـرتاط وتثبت بدونه مطلقاً سواء كان يف 
اليومني األولني أو بعدمها، وهو مبني عىل اجلمود عىل عنوان االشرتاط يف الصحيح.
ولعل األقرب من ذلك محل ذكر االشرتاط يف الصحيح عىل الكناية عىل الرجوع 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف حديث:٦.

٥٥٣ ................................................................. أذا أفسد املعتكف اعتكافه باجلامع
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يف االعتكاف، فإن االشرتاط إنام يكون من أجل أن يفسخ املعتكف اعتكافه عند احلاجة 
لذلـك، وحيـث كان حضور الزوج من موارد احلاجة لفسـخ االعتـكاف، فإن كانت 
املـرأة قد اشـرتطت، فهي بحضور الـزوج واهتاممها بأمره البد أن تفسـخ االعتكاف 
إعـامالً للرشط وخترج، فال كفارة عليها، وإن مل تكن اشـرتطت فهي إما أن ال تفسـخ 
أو تفسـخ وال ينفعها الفسـخ، بل تبقى عىل اعتكافها، فيجـب عليها الكفارة باجلامع.
وحينئذ يكـون مقتىض اجلمع بني النصوص املتقدمـة والصحيح هو التفصيل 
بني فسـخ االعتكاف وعدمه. فمع الفسـخ ال كفارة، سواء كان الفسخ مع الرشط، أم 
بدونه يف اليومني األولني. ومع عدمه جتب الكفارة، سـواءً كان لتعذر الفسخ، كام فيام 
بعـد اليومـني األولني من دون رشط، أم مـع إمكانه من دون أن يتحقـق، كام فيام قبل 

اليومني األولني ومع سبق الرشط.
وكيـف كان فـال جمال ملا ذكـره يف اجلواهر ـ تبعاً لظاهر مجلـة من األصحاب ـ 
مـن محل نصوص الكفارة عـىل صورة وجوب االعتكاف. السـتلزامه محل نصوص 
الكفارة عىل ما بعد اليومني األولني. وهو بعيد جداً بلحاظ تعددها من دون إشارة يف 

يشء منها إىل ذلك، مع شدة احلاجة للتنبيه إليه فيها، ألنه أقل أزمنة االعتكاف.
نعـم ال يبعد ذلك يف صحيـح أيب والد، ألن الرشط إنام حيتاج إليه بعد اليومني 
األولـني، كـام تقـدم التنبيه له عنـد الكالم يف اشـرتاط االعتكاف باسـتدامة اللبث يف 

املسجد. فالحظ.
هـذا وحيث كان ظاهـر النصوص أن موضـوع الكفارة االعتـكاف فمقتىض 
إطالقها عدم الفرق بني الليل والنهار، بل هو كالرصيح من معترب عبداألعىل بن أعني 
: «سألت  ـ بناء عىل ما قربناه يف مسـألة حتديد مسـاحة الكر من وثاقة حممد بن سـنانـ 
أبـا عبـداهللاA عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليالً يف شـهر رمضان. قال: عليه 

الكفارة. قال: قلت: فإن وطأها هناراً؟ قال: عليه كفارتان»(١).

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف حديث:٤.



 واألقو عدم وجوهبا باإلفساد بغري اجلامع(١)، وإن كان أحوط استحباباً، 
وكفارته مثل كفارة إفطار شهر رمضان(٢)

(١) كام هو ظاهر املبسوط ورصيح الرشايع، ونسبه يف املدارك ألكثر املتأخرين. 
الختصـاص النصوص باجلامع، فالتعـدي لغريه حيتاج إىل دليل، خصوصاً بناء عىل ما 

. تقدم من أن موضوع الكفارة هو اجلامع بذاته، ال من حيثية كونه مبطالً
نعـم تقدم من الشـيخP إحلاق كل مبـارشة تؤدي إىل إنزال املـاء باجلامع يف 
وجـوب الكفارة، خالفاً ملـا حكاه عن بعض األصحاب. وهـم مبني عىل فهم إحلاقه 
باجلـامع من أدلته كإحلاقه به يف أصل التحريم. وإن مل خيل عن اإلشـكال، كام يظهر مما 

تقدم عند الكالم يف حتريمه.
ومما تقدم يظهر ضعف ما عن املفيد والسـيدين، بل نسبه يف التذكرة للمشهور 

من وجوهبا بكل مفسد لالعتكاف، عىل إشكال يف النسبة لبعضهم.
نعم ال إشكال يف ثبوت كفارة إفطار شهر رمضان به لو كان املبطل لالعتكاف 
من املفطرات، وقد أتى به يف هنار شـهر رمضان، ويف ثبوت كفارة إفطار قضاء شـهر 
رمضـان لـو كان الصوم منه وقد أتى به بعد الـزوال، ويف ثبوت كفارة النذر به لو كان 
. إال أن ذلك ليس خلصوصية االعتكاف  االعتكاف أو الصوم الذي معه منذوراً معيناً

التي هي حمل الكالم.
(٢) كـام نسـبه يف املختلف للشـيخني والسـيد املرتـىض وأتباعهـم، وجعله يف 

املسالك األشهر، ونسبه يف املدارك لألكثر، ويف اجلواهر للمشهور.
ملوثق سامعة: «سألت أبا عبداهللاA عن معتكف واقع أهله. فقال [قال]: هو 
بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان»(١)، ويف موثقه اآلخر: «عليه ما عىل الذي أفطر 
: عتق رقبة، أو صيام شـهرين متتابعني، أو إطعام ستني  يوماً من شـهر رمضان متعمداً

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف حديث:٢.

٥٥٥ ................................................................. أذا أفسد املعتكف اعتكافه باجلامع
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وإذا كان االعتـكاف يف شـهر رمضـان، وأفسـده باجلـامع هنـاراً وجبـت 
كفارتان(١)، إحدامها إلفطار شهر رمضان، واألخر إلفساد االعتكاف. 

»(١)، وقد يشعر به أو يدل عليه صحيح عبد األعىل بن أعني املتقدم. مسكيناً
خالفاً ملا عن ظاهر ابن بابويه من أهنا مرتبة، وجعله يف املدارك أصح. لصحيح 
زرارة: «سـألت أبا جعفرA عن املعتكف جيامع [أهله] قال: إذا فعل فعليه ما عىل 
املظاهر»(٢)، ويف صحيح أيب والد املتقدم يف املعتكفة التي هتيأت لزوجها حتى واقعها: 

«فإن عليها ما عىل املظاهر»(٣).
لكـن مقتىض اجلمع العـريف محل الصحيحـني عىل االسـتحباب، كالنصوص 
الدالـة عليـأن كفـارة إفطارشـهر رمضـان مرتبة.بل ظاهر املبسـوط االتفـاق عىل أن 
الكفارة يف املقام هي كفارة إفطار شهر رمضان، عىل اخلالف يف كوهنا مرتبة أو خمرية.
(١) كـام رصح به غري واحد، ويف االنتصار واخلـالف اإلمجاع عليه. ويقتضيه 
إطـالق دلييل كفارة االعتكاف وكفارة إفطار شـهر رمضان، بناء عىل ما هو املشـهور 
املنصـور مـن أصالة عدم التداخل. مضافاً إىل معترب عبد األعىل املتقدم يف آخر الكالم 

يف وجوب الكفارة باجلامع.
هذا وقد رصح يف النهاية والرشايع وغريمها باختصاص ذلك بام إذا كان االعتكاف 
يف شـهر رمضان. لكن مقتىض إطالق غري واحد عمومه ملا إذا مل يكن االعتكاف فيه، 
بـل هـو رصيح الرسائر. وهـو مقتىض إطالق معقـد اإلمجاع يف االنتصـار واخلالف.

وقد يستدل له:
تارة: بأن صوم االعتكاف واجب كصوم رمضان، فتجب له الكفارة مثله.

: أن وجـوب صوم االعتـكاف ليس تكليفياً، بل وضعيـاً راجعاً إىل  وفيـه أوالً
رشطيته يف االعتكاف. 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف حديث:٥، ١، ٦.



وكـذا إذا كان يف قضـاء شـهر رمضـان(١). وإن كان االعتـكاف املذكـور 
(٢) وجبت كفارة ثالثة ملخالفة النـذر(٣). وإذا كان اجلامع المرأته  منـذوراً

الصائمة(٤) وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها(٥)، 
واحلمد هللا رب العاملني.

: أنـه ال دليـل عىل ثبـوت الكفارة لـكل صوم واجب ومحلـه عىل صوم  وثانيـاً
رمضان قياس مع الفارق.

وأخر: بإطالق مرسـل الصدوق قال: «وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه 
كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان»(١).

لكن ضعفه باإلرسـال مانع من االستدالل به. والسيام مع قرب كون املراد به 
صحيح عبداألعىل املتقدم املختص بشـهر رمضان، ومـع بعد اإلطالق عن االعتبار، 
وعـدم مناسـبته إلطالقـات النصـوص األخر، فإن محلهـا عىل ما يعم التعـدد أو عىل 
. ومن ثـم ال يبعد محلـهـ  كإطالق بعض مـن تقدمـ  عىل  خصـوص الليـل بعيـد جداً

خصوص شهر رمضان. 
 (١) يعني إذا كان بعد الزوال. والكفارة الثانية حينئذٍ هي كفارة إفطار الصوم 

املذكور، وهي إطعام عرشة مساكني، فإن مل يستطع فصيام ثالثة أيام.
(٢) يعنـي: منـذوراً معينـاً ولو بالعـرض. ومثله ما إذا كان الصـوم الذي معه 

منذوراً كذلك.
(٣) وهي كفارة حنث النذر.
(٤) يعني: يف شهر رمضان.

(٥) كام هو مقتىض إطالق ما تضمن حتمله عنها الكفارة إذا أكرهها عىل اجلامع 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٦ من كتاب االعتكاف حديث:٣.

٥٥٧ ................................................................. أذا أفسد املعتكف اعتكافه باجلامع
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يف هناية شهر رمضان، بضميمة أصالة عدم التداخل.
خالف للمحقق يف الرشايع من االقتصار عىل كفارتني، ووافقه يف املدارك، بناء 
منه عىل عدم حتمل الزوج كفارة زوجته لو أكرهها عىل اجلامع يف صوم شهر رمضان، 

لضعف دليله. لكنه ال يتجه من املحقق بعد ذهابه يف الرشايع إىل التحمل هناك.
بـل رصح غري واحد بتحمل الزوج عن زوجته مع إكراهها كفارة االعتكاف، 
، وبأربع لو  فالتزمـوا بوجـوب كفارتني عليه لو أكرهها وهي معتكفة عـىل اجلامع ليالً
أكرههـا عليه هنـاراً، مع إطالق بعضهـم أو تعميمه احلكم لغري شـهر رمضان. بل يف 
املختلف أنه قول مشـهور مل يظهر له خمالف، ويف االنتصار دعو اإلمجاع عليه، وأنه 

من متفردات األمامية.
وهـو مبني عىل إحلاق االعتـكاف بالصوم يف حتمل الكفارة مـع اإلكراه. لكنه 

أشبه بالقياس بعد اختصاص النص بالصوم.
فرع: 

قـال يف املبسـوط: «ومن مات قبـل انقضاء مدة اعتكافـه يف أصحابنا من قال: 
يقيض عنه وليه أو خيرج من ماله إىل من ينوب عنه قدر كفايته. لعموم ما روي: من أن 

من مات وعليه صوم واجب وجب عىل وليه أن يقيض عنه أو يتصدق عنه».
لكنـه كام تـر، ألن املوت قبل إكامل االعتكاف يكشـف عـن عدم مرشوعية 
الرشوع فيه، نظري ما لو صادف العيد قبل إكامله، فهو مل جيب، ليقع الكالم يف وجوب 
. قضائه. ولعله لذا خص يف الرشايع وجوب قضاء الويل بام إذا كان االعتكاف واجباً

: ألن وجـوب االعتكاف ال يقتيض إال  عـىل أنه أيضاً ال خيلو عن إشـكال أوالً
وجـوب الصـوم مقدمة له، وظاهـر أدلة وجوب قضـاء الويل للصـوم أن موضوعها 

انشغال ذمة امليت بالصوم بنفسه.
: ألن ذلك إنام يقتيض وجوب قضاء الصوم، ال قضاء االعتكاف مع الصوم. وثانياً



ودعـو: إن مثـل هذا الصوم ال يمكن اإلتيان به إال عىل هيئته التي انشـغلت 
الذمة هبا، وهي وقوعه حال االعتكاف. مدفوعة:

: بـأن ذلـك ال يقتـيض وجوب قضـاء االعتكاف عن امليـت، بل وجوب  أوالً
اإلتيان بالصوم حال االعتكاف ولو كان ذلك االعتكاف للويل نفسه. فتأمل. 

: بـأن الذي تنشـغل به الذمة تبعـاً للواجب قيود الواجـب، ال ما يكون  وثانيـاً
الواجب قيداً فيه.

 نعـم قد يتجه ذلك فيام لو كان املنـذور هو الصوم حال االعتكاف. عىل أنه ال 
خيلو عن إشـكال أيضاً فيام لو مات وعليه قضاء الصوم املذكور، ال أداؤه، ملاسـبق يف 
املسالة العرشين من فصل قضاء الصوم من عدم وضوح وجوب املحافظة يف القضاء 

عىل قيود الصوم املنذور. فالحظ. 
واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

انتهى الكالم يف مبحث االعتكاف بفضل اهللا تعاىل ولطفه، ليلة األحد، احلادي 
والعرشيـن من شـهر ذي احلجـة احلرام، سـنة ألـف وأربعامئة ومخس عـرشة للهجرة 
النبوية، عىل صاحبها وآله أفضل الصالة والسـالم والتحية. يف النجف األرشف، عىل 
مرشفه الصالة والسـالم. بقلم العبد الفقري حممد سعيد (عفي عنه) نجل سامحة حجة 

اإلسالم واملسلمني آية اهللا السيد حممد عيل الطباطبائي احلكيم (دامت بركاته).
واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم عىل رسـوله األمني وآله الطاهرين. 

ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق والتأييد والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

٥٥٩ ............................................................................................ اخلامتة
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٣١٨ ................................. الكالم يف ثبوت اهلالل بغيبوبته بعد الشفق يف الليلة الثانية
٣١٨ ............................................. ال يثبت اهلالل بقول البينة إذا مل تشهد بالرؤية
الكالم يف حجية الشهادة بالشهادة يف اهلالل............................................... ٣١٩
٣٢١ ............................. الكالم يف حجية رؤية اهلالل قبل الزوال يف كونه لليلة السابقة
الكالم يف أن دخول النهار واليوم بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس......................... ٣٢٣

ال يثبت اهلالل بعدّ أربعة أيام يف األسبوع من يوم الصوم يف السنة املاضية 
وصوم اليوم اخلامس..................................................................... ٣٣٢
ال يثبت اهلالل بعدّ تسعة ومخسني يوماً من أول شهر رجب................................ ٣٣٤
٣٣٥ ........................................................ ال يثبت اهلالل بعدم رؤيته صباحاً
٣٣٥ ....................... الكالم فيام تضمن أن شهر رمضان ال ينقص أبداً وشعبان ال يتم أبداً
ال ختتص حجية البينة بالقيام عند احلاكم.................................................. ٣٣٦
الكالم يف حكم البالد املختلفة يف اآلفاق.................................................. ٣٣٧

الكالم يف البالد الواقعة يف أقىص الشامل أو اجلنوب بحيث متر بفرتة ال تغيب فيها الشمس
٣٤٣ ..................................................... أو ال تطلع فيها يف متام دورهتا اليومية
 ................................................... الفصل السابع يف أحكام قضاء شهر رمضان
٣٥١ ............................................. ال جيب قضاء ما فات يف زمان الصبا واجلنون
ال جيب قضاء مات بسبب اإلغامء......................................................... ٣٥٢
ال جيب قضاء ما فات بسبب الكفر األصيل................................................ ٣٥٤
٣٥٥ ......................................................... الكالم يف عموم وجوب القضاء 
٣٥٧ ...................................................... الكالم يف وجوب القضاء عىل املرتد
٣٥٨ ....................... جيب قضاء ما فات بسبب احليض والنفاس والنوم والسكر واملرض
الكالم يف وجوب القضاء عىل املخالف اذا استبرص........................................ ٣٥٨
حكم الشك يف أداء الصوم يف وقته........................................................ ٣٦١
الجيب الفور يف القضاء................................................................... ٣٦٣
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الكالم يف تأخري قضاء صوم شهر رمضان عن شهر رمضان الثاين.......................... ٣٦٤
٣٦٧ .......................... اذا أخر القضاء عن شهر رمضان الثاين بقي موسعاً اىل آخر العمر

الجيب يف  القضاء تعيني األيام وال الشهور وال الرتتيب بينها، إال مع اختالف حكمها
٣٦٨ .............................................................................. عىل تفصيل
ال ترتيب بني صوم القضاء وغريه من أقسام الصوم الواجب............................... ٣٦٩

من فاته الصوم ملرض أو حيض أو نفاس  فامت قبل أن يقدر عىل القضاء مل جيب القضاء عنه،
مع الكالم فيام لو كان املانع من الصوم السفر.............................................. ٣٧٠
الكالم يف استحباب القضاء يف املوارد السابقة............................................. ٣٧٣
٣٧٣ .......................... الكالم فيمن افطر املرىض واستمر به املرض إىل رمضان الالحق 
الكالم فيمن افطر لعذر آخر واستمر به العذر اىل رمضان الالحق.......................... ٣٧٧

 ٣٧٨ ............... الكالم فيمن افطر لعذر وتعاقبت عليه األعذار املختلفة  اىل رمضان الالحق
من قدر عىل القضاء وأخره إىل رمضان الالحق وجبت عليه الفدية عىل تفصيل وكالم...... ٣٨١
٣٨٤ ............................................. ال تتكرر الفدية  بتأخري القضاء سنني متعددة 
٣٨٥ ...................... جيوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد أو شهور لشخص واحد 
٣٨٥ ............................................... ال يتحمل اإلنسان فدية من جتد نفقته عليه  
ال جتزي القيمة يف الفدية وال يف الكفارات بل ال بد من دفع العني.......................... ٣٨٥
جيوز اإلفطار يف الصوم املندوب اىل الغروب .............................................. ٣٨٥

ال جيوز اإلفطار بعد الزوال يف قضاء شهر رمضان، مع الكالم يف غريه من الصوم
٣٨٦ ......................................................................... الواجب املوسع 
٣٨٦ ................................... من يقيض عن غريه هل حيرم عليه اإلفطار بعد الزوال؟ 
٣٨٩ ...................................... جيب عىل وايل امليت أن يقيض عنه ما فاته من الصوم 
٣٩٢ .................................................................... الكالم يف تعيني الويل 
الكالم يف وجوب قضاء الويل ما تعمد امليت تركه ......................................... ٣٩٧
٣٩٨ ................................................... الكالم يف وجوب قضاء الويل عن املرأة
٤٠٠ ............. الكالم يف وجوب الفدية واالستئجار لقضاء الصوم من الرتكة عند فقد الويل  
الكالم يف عموم وجوب قضاء الويل لكل صوم واجب عىل امليت غري صوم شهر رمضان... ٤٠٠
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٤٠٢ ...................... جيب التتابع يف صوم الشهرين من الكفارة مع الكالم يف معيار التتابع
٤٠٤ ............................................ الكالم يف وجوب التتابع يف بقية صوم الكفارة 
٤٠٥ ................ ال خيل بالتتابع الواجب اإلفطار لعذر اضطراري، مع الكالم يف فروع ذلك
الكالم يف التتابع املنذور .................................................................. ٤١٠
من نذر صوم شهر متتابعاً جاز له التفريق بعد مخسة عرش يوماً ............................. ٤١٢

من وجب عليه صوم متتابع مل جيز له الرشوع فيه يف زمان يعلم بعدم سالمة التتابع له
اال يف صوم الثالثة بعد اهلدي............................................................. ٤١٤
٤١٨ ...................... من نذر صوم شهر مل جيب فيه التتابع إال مع التقييد أو االنرصاف فيه 
٤١٩ ................................................................ جيب قضاء الصوم املنذور
٤١٩ ................................... إذا كان الصوم املنذور متتابع فهل جيب التتابع يف قضائه
٤٢٠ ............................................................ الصوم من املستحبات املؤكدة
٤٢٢ ......................... ٍيتأكد استحباب صوم ثالثة أيام يف الشهر مع بيان افضل وجوهها
٤٢٣ ......................................................... يتأكد استحباب صوم يوم الغدير
يتأكد استحباب صوم يوم مولد النبي7 ومبعثه.......................................... ٤٢٤
يتأكد استحباب صوم يوم دحو االرض................................................... ٤٢٥
يتأكد استحباب صوم يوم عرفه عىل التفصيل ............................................. ٤٢٥
الكالم يف صوم يوم املباهلة  .............................................................. ٤٢٦
٤٢٦ ............................................. يتأكد استحباب صوم شهري رجب وشعبان 
صوم يوم النوروز وأيام من شهر حمرم وكل مخيس وكل مجعة عىل تفصيل.................. ٤٢٧
يكره صوم يوم عرفة ملن خاف أن يضعفه عن الدعاء ...................................... ٤٢٨
٤٢٨ ..................................... يكره صوم يوم الشك املحتمل كونه عيداً عىل تفصيل
يكره صوم الضيف بدون إذن مضيفه عن الكالم.......................................... ٤٢٩
٤٣٠ .................................................. الكالم يف صوم الولد بدون إذن األبوين
٤٣١ ................................... حيرم صوم العيدين ، مع الكالم يف استثناء بعض املوارد
حيرم صوم أيام الترشيق ملن كان بمنى..................................................... ٤٣٤
حيرم صوم يوم الشك عىل أنه من شهر رمضان ............................................ ٤٣٥
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حيرم صوم نذر املعصية مع الكالم يف حتديده ودليله........................................ ٤٣٥
٤٣٨ ................................................. حيرم صوم الوصال مع الكالم يف حتديده 
٤٤١ ................................................. الكالم يف صوم الزوجة بدون اذن زوجها
٤٤٢ .................................................. الكالم يف صوم اململوك بدون اذن سيده

اخلامتة يف االعتكاف
٤٤٧ ........................................................... حتديد االعتكاف وبيان حقيقته 
يصح االعتكاف يف كل وقت يصح فيه الصوم ، مع التعرف ألفضل أوقاته................. ٤٤٩
٤٥١ ........................................... االعتكاف من العبادات املعترب فيها قصد القربة
٤٥٥ ....................................................... ال جيوز العدول من اعتكاف آلخر 
ترشع النيابة يف االعتكاف ................................................................ ٤٥٥
٤٥٦ ............................................................ ال بد يف االعتكاف من الصوم

ال يقل اعتكاف عن ثالثة أيام ، مع الكالم يف الزيادة عليها ، ويف حكم الليايل املتخللة
واملتطرفة................................................................................. ٤٥٨
الكالم يف حتديد مكان االعتكاف......................................................... ٤٦٦
البد من وحدة املسجد الذي يقع فيه االعتكاف........................................... ٤٧٠
يصح االعتكاف يف كل مكان يف املسجد مع الكالم يف اإلضافات امللحقة به................ ٤٧٢
إذ قصد االعتكاف يف مكان خاص من املسجد لغي قصده................................. ٤٧٣
الكالم يف توقف اعتكاف العبد عىل إذن املوىل............................................. ٤٧٤
الكالم يف توقف اعتكاف الزوجة عىل إذن زوجها......................................... ٤٧٥
الكالم يف توقف اعتكاف الولد عىل إذن والديه مع الكالم يف معيار وجوب طاعة الوالدين.... ٤٧٦

البد من لبث املعتكف يف املسجد مع الكالم يف أن ذلك واجب عليه تكليفاً 
٤٧٧ .......................................................... أو مقوماً لالعتكاف يبطل برتكه
٤٨١ ......................................................... الكالم يف اخلروج نسياناً أو كرهاً
٤٨٥ ...... للمعتكف أن خيرج من املسجد حلاجته، مع الكالم يف حتديد احلاجة املسوغة للخروج
٤٨٧ ............................................... موارد جواز اخلروج من املسجد للمعتكف
٤٨٩ ........................................................... هل جيب اختيار أقرب الطرق؟
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حكم جلوس املعتكف خارج املسجد خصوصاً حتت الظالل.............................. ٤٩٠
٤٩٣ ................................. حكم وقوف املعتكف ومشيه حتت الظالل خارج املسجد
٤٩٣ ............................ جيوز صالة املعتكف يف مكة خارج املسجد مع الكالم يف غريها
حكم اغتسال املعتكف خارج املسجد..................................................... ٤٩٥

فصل
االعتكاف مندوب يف نفسه وقد جيب بالعارض........................................... ٤٩٧
٤٩٧ ................................................... هل جيب االعتكاف بمجرد الرشوع فيه
٥٠٤ ................................................... جيب إكامل االعتكاف بميض يومني منه

يستحب للمعتكف أن يشرتط أن له الرجوع فيه وحينئذٍ جيوز له الرجوع 
٥٠٥ ...................................................................... بعد ميض يومني منه
البد من مقارنة الرشط لنية عقد االعتكاف................................................ ٥٠٦
هل يصح اشرتاط أن له الرجوع متى شاء أو البد فيه من اشرتاط الرجوع لعارض؟........ ٥٠٧
٥٠٩ ............................................................... ال يسقط الرشط باإلسقاط
٥٠٩ ............ حكم الكالم فيام إذا أنذر االعتكاف واشرتط يف النذر أن له الرجوع يف اعتكافه
٥١٣ .............................. ال يبطل االعتكاف باجللوس يف املسجد عىل فراش مغصوب
٥١٤ ........................................ الكالم يف حق االختصاص بالسبق لألماكن العامة

هل يعترب يف حق االختصاص املذكور إبقاء الرحل ونية العودة للمكان 
٥١٧ ................................................................... أو ال يعترب يشء منهام؟
الكالم يف حتديد الرحل الذي قد يعترب تركه يف بقاء احلق................................... ٥٢٠
الظاهر جواز االنتفاع باملكان يف غياب صاحب احلق بنحو ال يزامحه ....................... ٥٢٠

البد يف ثبوت احلق من السبق للمكان واالنتفاع به فيام وضع له، 
وال يكفي السبق لتحجريه لنفسه أو لغريه من دون انتفاع به................................ ٥٢٠
حتديد األماكن العامة التي تكون مورداً حلق االختصاص املذكور.......................... ٥٢١
٥٢٢ .............. إذا زاحم شخص صاحب حق وأخذ مكانه فهل تصح صالته واعتكافه فيه؟
فصل يف أحكام االعتكاف..................................................................... 
٥٢٧ ......... حيرم عىل املعتكف اجلامع، مع الكالم يف عموم احلرمة لغريه من وجوب االستمتاع
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٥٢٩ .............................................. الكالم يف ثبوت احلرمة يف حق املرأة املعتكفة
الكالم يف حرمة االستمناء عىل املعتكف................................................... ٥٣٢
حيرم شم الطيب والتلذذ بالرحيان عىل املعتكف............................................ ٥٣٣

حيرم البيع والرشاء عىل املعتكف، مع الكالم يف عموم احلرمة جلميع 
وجوه التجارة واألمور الدنيوية........................................................... ٥٣٦
لو اضطر املعتكف للبيع والرشاء.......................................................... ٥٣٧
حترم املامراة عىل املعتكف مع الكالم يف حتديد املامراة....................................... ٥٣٧
الكالم يف حرمة مجيع حمرمات اإلحرام عىل املعتكف....................................... ٥٤٢
٥٤٣ .................. الكالم يف أن هذه األمور حمرمة تكليفاً أو وضعاً بحيث تبطل االعتكاف  
٥٤٧ ......................................... الكالم فيام إذا صدرت هذه األمور سهواً أو كرهاً
الكالم يف وجوب قضاء االعتكاف وحدود ذلك.......................................... ٥٤٨
ال يبطل البيع والرشاء حال االعتكاف وإن كانا حمرمني أو مبطلني له....................... ٥٥٢
جتب الكفارة عىل املعتكف يف اجلامع ولو ليالً دون غريه من منافيات االعتكاف............. ٥٥٢
كفارة االعتكاف هي كفارة إفطار شهر رمضان............................................ ٥٥٥
تتعدد الكفارة باجلامع هناراً يف شهر رمضان................................................ ٥٥٦
٥٥٧ .............................................. إذا كان اجلامع سبباً لكفارة أخر ثبتت أيضاً
الكالم يف وجوب قضاء االعتكاف ممن مات قبل إكامله.................................... ٥٥٨
الفهرست................................................................................ ٥٦١


