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 بسم الله الرحمن الرحیم

 محمد وآله الطاهرینسیدنا وصلی الله علی 

 واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من اآلن إلی قیام یوم الدین

ة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلل ساعة  اللهم کن لولیلک الحجل

 ضک طوعا وتمتلعه فیها طویال.ولیلا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیال وعینا حتی تسکنه أر

د وآخر تابع له علی ذلک. د وآل محمل ل ظالم ظلم حقل محمل  اللهم العن أول

 اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

 السالم علیک یا أبا عبد الله وعلی االرواح التی حلت بفنائک

  أبدا ما بییت وبیی اللیل والنهار وال جعله الله آخر العهد منلی لییارتکم علیک منی سالم الله 

 السالم علی الحسین وعلی علیل بن الحسین وعلی أوالد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

ل ظالم باللعن منی وابدء به أوال ثم العن الثانَی والثالث والرابع  اللهم خصل أنت أول

 عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا اللهم العن ییید خامسا والعن

 وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم الییامة.

 کتاب الصوم - تیریرات شیخنا االستاذ االحمدی الشاهرودی )دام ظله(

 للسیلد مهدی البادکوبی
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 تعریف الصوم وأقسامه

بقصد القربة و  قال السید الیزدی )قدس سره(: الصوم هو اإلمساك عما یأتي من المفطرات

ینقسم إلى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه بمعنى قلة الثواب و الواجب منه ثمانیة 

صوم شهر رمضان و صوم القضاء و صوم الكفارة على كثرتها و صوم بدل الهدي في الحج و 

صوم النذر و العهد و الیمین و صوم اإلجارة و نحوها كالمشروط في ضمن العقد و صوم 

 الث من أیام االعتكاف و صوم الولد األكبر عن أحد أبویه. الث

بأن المعرف إن کان هو الصوم اللغوی فهو فی اللغة مجرد االمساک ولو  أورد على التعریف تارة

عن الکالم وال یعتبر فیه قصد الیربة وإن کان هو الصوم المأمور به شرعا فیصد الیربة غیر مأخوذ فیه 

 عیلیة ولکن المختار إمکان أخذ قصد االمر فی متعلیه فال مجال لهذا االیراد.وإنما هو من الییود ال

بأن الصوم عنوان قصدی فال یتحیق بمجرد االمساک عن المفطرات متیربا بل ال بدل مع  وأخری

ذلک من قصد الصوم أیضا کما أن الغسل ال یتحیق بمجرد غسل االعضاء متیربا اللهم إال أن یجاب 

 راد من قصد االمر هو قصد االمر المتعلق بالصوم.عن ذلک بأن الم

ال ریب في االجتیاء بصوم من أکل ناسیاً للصوم و حینئذ فإن  بما فی المستمسک حیث قال: وثالثة

کان الصوم عبارة عن اإلمساك عن ذوات المفطرات لم یصدق ذلك علی الصوم المذکور  و وجب 

یة  و هو خالف ظاهر النص و الفتوى. و إن کان عبارة عن االلتیام بکونه بدال عن الصوم ال صوماً حیی

اإلمساك عنها بیید االلتفات إلی الصوم لیم أخذ االلتفات إلیه قیداً فیه  و هو ممتنع  إذ االلتفات إلی 
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ء خارج عنه. )مع أن میتضاه عدم صدقه علی صوم الغافل والنائم( فال بد من أخذ المفطرات الشي

  1 مییدة بااللتفات. اهمهملة  ال مطلیة و ال

علی ما ذکره )قدس سره( من االقسام بأن صوم النذر خارج عن المیسم فإن  ثم إنه قد أورد

الواجب هو الوفاء بالنذر ال الصوم المنذور إال أنه مبنی علی الیول بعدم سرایة الحکم من العنوان إلی 

 هو نفس الصوم المنذور. المعنون و أما علی الیول بالسرایة کما هو المختار فالواجب

 حكم المنكر لوجوبه و المفطر

 ثم قال السید)قدس سره(: و وجوبه في شهر رمضان من ضروریات الدین و منكره مرتد  

یجب قتله و من أفطر فیه ال مستحال عالما عامدا یعزر بخمسة و عشرین سوطا فإن عاد 

ه في الرابعة و إنما یقتل في ر ثانیا فإن عاد قتل على األقوى و إن كان األحوط قتلعز  

من المرتین أو الثالث و إذا ادعى شبهه محتملة في حقه  ر في كل  الثالثة أو الرابعة إذا عز  

 اه.درأ عنه الحد

ال یخفی أنه قد وقع الخالف فی أن إنکار الضروری هل هو کإنکار التوحید والرسالة موجٌب للکفر 

إذا رجع إلی إنکارهما والمختار هو الثانی فال یمکن الیول بکفر  واالرتداد مستیال أو أنه ال یوجبه إال

  2من أنکر الضروری وهو حدیث العهد باالسالم.

                                       
 8/193المستمسک  1
 بخالف من أنکر الرسالة ولو من باب الغفلة أو الجهل فإنه کافر ولو کان مستضعفا کما فی التنییح مبحث النجاسات. 2
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نعم ال بدل من الکالم فی أنل المعیار فی رجوع االنکار إلی إنکار الشهادتین هل هو الرجوع العیالئی أو 

ری وهو فی بالد االسالم طیلة عمره الرجوع الشخصی والمختار هو االول بمعنی أنل من أنکر الضرو

ب المتعارف منکٌر للرسالة فإنل ذلک کاشٌف نوعیٌّ عن هذا وال یسمع منه دعوی الخالف فهو بحس

 وإن احتمل فی حیه إال أنه احتماٌل ال یعبأ به العیالء من مثل هذا الشخص.

ُد بُْن یَْعُیوَب َعنْ ویوید ما قلنا إطالق صحیحة برید العجلی:  ٍة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْحَمَد بِْن  ُمَحمَّ عِدَّ

ٍد َعِن ابِْن َمْحبُوٍب َعْن هَِشاِم بِْن َسالٍِم َعْن بَُریٍْد الْعِْجلِيِّ قَاَل:  َعنْ  لیه السالمَجْعفٍَر ع ُسئَِل َأبُو ُمَحمَّ

 ؟َعلَْیَك فِي إِفَْطاِرَك إِثْمٌ یُْسَأُل َهْل  :قَالَ  ؟امٍ َأیَّ  َأنَُّه َأفَْطَر مِْن َشْهِر َرَمَضاَن ثاََلثَةَ  َرُجٍل َشِهَد َعلَْیِه ُشُهودٌ 

 3َو إِْن قَاَل نََعْم فَِإنَّ َعلَی اإْلَِماِم َأْن یَْنَهکَُه َضْرباً. لَی اإْلَِماِم َأْن یَْیتُلَهُ فَِإنَّ عَ   فَِإْن قَاَل اَل 

لصوم واالفطار فال یشمل من ومن المعلوم ظهوره فیمن هو ناشیء فی بالد االسالم بحیث یعرف ا

کان حدیث العهد باالسالم وإطالقه یشمل من أنکره ولو لشبهة شخصیة ال یعبأ به العیالء إال أنه فی 

 خصوص االفطار فی الصوم فال یشمل إنکار سائر الضروریات.

 هذا ولعل الیائل بأن إنکار الضروری موجٌب مستیلٌّ للکفر یرید هذا المعنی أیضا.

بما قلنا ینیدح أیضا أن إنکار ما أجمع علیه المسلمون بما فیهم المذاهب المختلفة  أنهوال یخفى 

واآلراء المتشتلة  موجٌب للکفر وإن لم یکن بحسب االصطالح ضروریا لوضوح أن ذلک راجٌع عیالًء 

 إلی إنکار الرسالة وال یسمع من المنکر دعوی خطأ الجمیع فی هذه المسألة.

                                       
 10/248الوسائل  3



6 
 

رق بین ضروری الدین و ضروری المذهب وال بین ما أجمع علیه المسلمون وما أنه ال ف بل الظاهر

ن هو ناشٌئ فی  أجمع علیه المومنون فکما أنل إنکار ضروری الدین أو ما أجمع علیه المسلمون عمل

بالد االسالم راجٌع عیالًء إلی إنکار الرسالة  فکذلک إنکار ضروریل المذهب أو ما أجمع علیه 

ن هو معترٌف بحیانیة المذهب ومعتید بعصمة االئمة علیهم السالم راجع عیالء إلی  المومنون عمل

 4إنکار الرسالة فإن المعیار فی جمیع ذلک کما قلنا هو الرجوع العیالئی إلی إنکار الرسالة.

ن هو غیر معترف بحیانیلته ال یرجع عیالًء إلی إنکار الرسالة إال إذا  نعم إنكار ضروریل المذهب عمل

انیلة ومن أبرز مصادییه المنافیون الذین کانوا  کان ن ال یسمع منه عدم االعتراف بالحیل المنکر ممل

یعیشون فی صدر االسالم وقد شهدوا واقعة الغدیر بأعینهم وبایعوا االمیر علیه السالم بأیدیهم فإن 

 فرهم.إنکار ضروری المذهب من مثلهم راجع قطعا إلی إنکار الرسالة فال ریب فی الحکم بک

وال ینافی ذلک مسألة النکاح لجواز نکاح الکافرة ولو لم تکن ذمیة ولو سلم عدم جوازه فاالمر فی 

ذاک النکاح دائر بین التخصیص والتخصص وقد حیق فی محله عدم تعیین واحد منهما فلعله کان 

 من باب التخصیص کما کان له صلی الله علیه وآله مختصات أخر.

 ک کان فی الواقع من باب االسترقاق ال من باب النکاح.بل یمکن الیول بأن ذل

ک عدم الحکم بیتلهم فإن ما قلنا إنما هو میتضی الیاعدة االولیة کیف وقد شهد کما أنه ال ینافی ذل

 الکتاب الکریم بأن ممن حولکم المنافیین وأن لهم مسجدا ضرارا ومع ذلک قد عاشوا ولو ییتلوا.

                                       
ام الضروریة  ألن قال السید الخوئی)قدس سره(: إن الحکم بکفر منکر الضروري عند استلیامه لتکذیب النبي )صللی الله علیه و آله و سلم( ال تختص باألحک 4

ی وجه الموضوعیة فال محالة ییتضي إنکار أيل حکٍم في الشریعة المیدسة إذا کان طرییاً إلی إنکار النبوة أو غیرها من األُمور المعتبرة في تحیق اإلسالم عل
 نعم ال تصریح فیه بکیفیة الطریییة. 3/55الحکم بکفر منکره و ارتداده.اه التنییح 
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ة   (:االمام الخمینى)قدس سره قال دعوى کون اإلسالم هو االعتیاد بااللوهیة و التوحید و النبول

و کالمنا هاهنا في میام الثبوت و الواقع  و إالل فمنکر الضروري سیلما مثل المعاد محکوم  غیر بعیدة.

ة. بل ال ییبل قوله إذا خاص ادعی الشبهة إالل في بعض أش بالکفر ظاهراً  و یعدل منکراً لاُللوهیة أو النبول

یمکن عادة وقوع الشبهة منه أو فیه  کما أنل إنکار البدیهیات لدى العیول ال ییبل من  أو بعض ُأمور

الناس  فلو ادعیه أحد: أنل اعتیاده أنل االثنین أکثر من األلف  ال ییبل منه  بل یحمل علیه متعارف 

 أنله خالف الواقع  إالل أن یکون خالف المتعارف.

ل من ضروریات اإلسالم  و الطبیَة االولی  إنل  و یمکن أن ییال: أصَل اإلمامة کان في الصدر األول

المنکرین إلمامة المولی أمیر المؤمنین صلوات الله و سالمه علیه و لنصل رسول الله )صللی الله علیه و 

سیلما  آله و سللم( علیه خالفته و وزارته  کانوا منکرین للضروري من غیر شبهة میبولة من نوعهم 

 أصحاب الحلل و العید.

ة وثوقهم بالطبیة االولیه  و عدم احتمال تخللفهم عمداً عن  رة؛ لشدل ثمل وقعت الشبهة للطبیات المتأخل

ه علی المولی سالم الله علیه و عدم انیداح احتمال  قول رسول الله )صللی الله علیه وآله وسللم( و نصل

 5فیر.اهالسهو و النسیان من هذا الجمل الغ

                                       
مبحث الغیبة وفیه بیان جمیل علی أن اصطالح  380إلی  1/376وراجع أیضا المکاسب المحرمة لإلمام  3/445کتاب الطهارة لإلمام الخمینی)قدس سره(  5

بل مان إنما حدث مصداقه فی زمن االئمة علیهم السالم ال مفهومه وحاصل المستفاد من الموضعین أنه ال وجه لتثلیث االقسام فی الصدر االول االسالم واالی
 االمر فیهم دائٌر بین الضدین إما الکفر وإما االیمان.
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ومنکره مرتدٌّ یجب قتله  قال السید الخوئی)قدس سره(: إن کان فطریاً یُیتَل  و  قوله)قدس سره(:

ا المرأة فال تُیتَل أصاًل  بل تُحبَس و  إن کان مللیاً یُستتاب  فإن تاب و إالل یُیتَل إن کان رجاًل  أمل

ر عند أوقات الصال  6ة إلی أن ییضي الله علیها.اهیُضیَّق علیها في المأکل و المشرب و تعیَّ

 هذا کله حال المنکر لوجوبه الصوم.

فیال السید الخوئی)قدس سره(: إنل المفطر غیر المستحلل تارًة: یکون معذوراً کالمریض  أما المفطر

اق  و ثالثًة مشتبه الحال.  و المسافر  و ُأخرى غیر معذور کالفسل

ل: فال إشکال فیه ا األول ا األخیر أمل د بین المعذور و غیره فال یجري علیه شي و أمل ء  لما الذي هو مردل

 و قد اشتهر أنل الحدود تُدرأ بالشبهات   ه ال ییام الحدل بمجرد االحتمالهو المعلوم من الشرع من أنل 

ا أصل التعییر فید دللت علیه  ر فی المرة االولی والثانیة وییتل فی الثالثة  أمل وأما االثانی فهو یعذل

ل بن  صحیحة ا التحدید بخمسة و عشرین سوطاً فلم یرد إالل في روایة مفضل برید العجلي السابیة و أمل

ِد بِْن بُْنَداَر َعْن إِبَْراهِیَم بِْن إِْسَحاَق اأْلَْحَمِر َعْن َعبِْد  :عمر ُد بُْن یَْعُیوَب َعْن َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ ِ بِْن ُمَحمَّ الله

لِ  اٍد َعِن الُْمَفضَّ ِ ع َحمَّ  فِي َرُجٍل َأتَی اْمَرَأتَُه َو ُهَو َصائٌِم َو هِيَ  لیه السالمبِْن ُعَمَر َعْن َأبِي َعبِْد الله

َو إِْن  اَرٌة َو َعلَْیَها کَفَّاَرةٌ َو ِإْن کَانَْت َطاَوَعتُْه فََعلَْیِه کَفَّ  َهَها فََعلَْیِه کَفَّاَرتَانِ فََیاَل إِْن کَاَن اْستَکْرَ  ؟َصائَِمةٌ 

َخْمَسًة َو عِْشِریَن  َو إِْن کَانَْت َطاَوَعتُْه ُضِربَ  ْمِسیَن َسْوطاً نِْصِف الَْحدِّ کَاَن َأکَْرَهَها فََعلَْیِه َضْرُب خَ 

 7َو ُضِربَْت َخْمَسًة َو ِعْشِریَن َسْوطاً. َسْوطاً 

                                       
 21/5المستند ضمن الموسوعة  6
 10/56الوسائل  7
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ي إلی سائر المفطرات  علی أنلها ضعیفةو لکن مو السند من  ردها الجماع  و ال دلیل علی التعدل

ل الذي هو ثابت الضعف  من أجل تضعیف النجاشي و غیره إیلاه  جهات و ال أقلل من جهة مفضل

 نعم  قد عمل بها المشهور. صریحاً 

ة الثانیة أیضاً  بمیتضی إطالق الدلیل   ة األُولی ثابٌت في المرل ثمل إنل التعییر کما هو ثابت في المرل

م.  8اهأعني: صحیح برید المتیدل

أما ما تیدم ولکن السید الخوئی)قدس سره( صرح فی المعجم بوثاقته حیث قال )قدس سره(: هذا 

من الروایات الواردة في ذمه فال یتعد بما هو ضعیف السند منها  نعم إن ثالث روایات منها تامة 

المتضافرة  علمها إلی أهلها فإنها ال تیاوم ما تیدم من الروایات الکثیرة من ردل  السند  إال أنه ال بدل 

التي ال یبعد دعوى العلم بصدورها من المعصومین إجماال علی أن فیها ما هو الصحیح سندا  فال بد 

من حملها علی ما حملنا علیه ما ورد من الروایات في ذم زرارة  و محمد بن مسلم و ییید بن 

 معاویة و أضرابهم. 

و أما ما روي عن  لیه السالمعن الصادق ع و یؤکد ذلك أن االختالف إنما هو في الروایات التي رویت

فکلها مادحة علی ما تیدم و هذا یکشف عن أن الیدح الصادر عن  لیهما السالمالکاظم و الرضا ع

 إنما کان لعلة.  الم الله علیهالصادق س
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إیاه بکتابه المعروف بتوحید المفضل  لیه السالمو یکفي في جاللة المفضل تخصیص اإلمام الصادق ع

الذي سماه النجاشي بکتاب فکر و في ذلك داللة واضحة علی أن المفضل کان من خواص  و هو

 أصحابه و مورد عنایته. 

أضف إلی ذلك ما تیدم من توثیق ابن قولویه و الشیخ المفید إیاه صریحا و من عد الشیخ إیاه من 

و  الروایة  ال یعبأ به السفراء الممدوحین و أما ما ذکره النجاشي من أنه کان فاسد المذهب  مضطرب

 ففیه تفصیل.   قد ذکرت له مصنفات ال یعول علیها

أما قوله فاسد المذهب  فیعارضه ما تیدم من الشیخ المفید من عده من الفیهاء الصالحین و من 

و ال یسعنا إال ترجیح کالم الشیخ المفید علی کالم  و بطانته لیه السالمخاصة أبي عبد الله ع

 معاضدته بما تیدم من الروایات التي ال یبعد دعوى التبادر اإلجمالي فیها.  النجاشي من جهة

و أما قوله: مضطرب الروایة فهو إن صح ال یکشف عن عدم الوثاقة  کما تیدم بیانه في ترجمة المعلی 

و أما قوله: و قد ذکرت له مصنفات ال یعول علیها فهو مبني علی ما ذکره من أنه  بن محمد البصري.

د المذهب  مضطرب الروایة  و قد عرفت الحال فیه  علی أن ظاهر کالمه أن هذه المصنفات لم فاس

یعلم أنها مصنفات المفضل  و إنما هو أمر مذکور و الطریق الذي ذکره إلی کتبه ضعیف و النتیجة 

  9.اهأن المفضل بن عمر جلیل  ثیة

ارض الروایات فی حیه مع أنه ال دلیل علی هذا ولکن االنصاف أنه ال یمکننا االذعان بوثاقته بعد تع

 حجیة خبر کل ثیة ولو اضطربت االخبار فی أحواله. 
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سوطا علی االحوط وفی غیره منوط  25وکیف کان فالمختار أن الحکم فی خصوص الجماع هو 

نه ال وجه للتعدی عن الجماع ولهذا نری أن تکرر االکل ال یوجب تعدد الکفارة بنظر الحاکم؛ بداهة أ

 بخالف تعدد الجماع ألن "من جامع امرئته" ییبل التعدد بخالف "من أفطر"

هذا مضافا إلی أنه یعارضها صحیحة برید المتیدمة الدالة بإطالقها علی أن التعذیر بید الحاکم بل 

یمکن الیول بأن لسانها آٍب عن التخصیص فی خصوص الجماع أیضا فییع التعارض بینهما حتی فی 

 الجماع.

 ال بأس بصرف عنان الکالم إلی بیان مسألتین من باب الیضاء: ثم إنه

هل یثبت التعذیر فی مطلق المعاصی أم یختص ذلک بما نص علیه فی االخبار  المسألة االولى:

 الشریفة مثل ما ورد فی االفطار واالجتماع تحت لحاف واحد وشرب النبیذ؟ 

إطالق  وألنواصطیاد قاعدة عامة منها الخصوصیة  إللغاء فید ییال بالتعدی عن مورد النصوص

من  ولما عن الغنیةدفع المنکر علی الحاکم  ولوجوبعنان العاصی یوجب االختالل فی النظام 

أنل التعییر یجب بفعل الیبیح و اإلخالل بالواجب الذي لم یرد الشارع بتوظیف ادعاء االجماع علی 

الم( في حدیثفي صحیحة داود بن فرقد عن أبي ع ولما وردحدل علیه  أنله )صللی  بد الله )علیه السل

ى ذلالله علیه و آله و سللم( قال: إنل الله قد جعل لکلل شي ا  و جعل لمن تعدل ا کء حدل  10.الحدل حدل

هو الحاجی و   ءٍ قال بعض المعاصرین: الحدل المذکور في الفیرة األُولی بیرینة کونه مجعواًل لکلل شي
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  فللوطء أو االستمتاع الجائی في الشرع «مرز»المعبلر عنه في الفارسیة بکلمة  الفاصل بین الشیئین

 حدل یفصله عن حرامه  و للشرب الجائی أیضاً حدل یفصله عن الحرام  و هکذا في جمیع األشیاء.

ى و تجاوز الحدل المذکور لکلل  ا الحدل المذکور في الفیرة الثانیة فبیرینة کونه مجعواًل لمن تعدل  و أمل

ي  ظاهرٌ   ءٍ شي ثبوته في کلل تعدل و تجاوز یحصل من بیرینة  و في المؤاخذة التي یؤاخذ بها المتعدل

رة بمیدار خاصل و هي التي  ا کانت المؤاخذة المجعولة میدل المکللفین؛ فال محالة یراد منه أعمل ممل

رة بمیدار معیلن و هي المعبلر عنها بالتعییر و ال  یطلق علیها الحدل إطالقاً شائعاً و ما کانت غیر میدل

 11مانع من إرادة المعنی األعمل منه.

هذا وفی الجمیع نظر أما إلغاء الخصوصیة فلوضوح أن للمعاصی مراتب من الیبح ولهذا ییال بجواز 

بیع الخشب لمن یعلم أنه یصنعه فی البربط وال یجوز بیعه لمن یجعله صنما  کما أن مصادیق 

 ه فلعله ال یجب التعذیر فی بعض المعاصی.الحدود مختلفة أیضا وعلی

وأما اختالل النظام فهو کما تری فإنا ال نری فی زماننا اختالال وأما وجوب الدفع فالواجب علی 

 هو النهی عن المنکر أما التعذیر فمن أین؟الحاکم 

ل شیء أما الصحیحة وهی العمدة فمن المحتمل وحدة المراد من الحدل فی الفیرتین فالمعنی أن لک

بل الظاهر أن  13بل التفکیک بین الفیرتین خالف الظاهر 12حکما و لمن تعدی عن ذلک حکما آخر

                                       
 81مبانی تحریر الوسیلة/ 11
 ویویده وحدة الجار فی الفیرتین. 12
 هذا مع أنه لو سلم ذلک فلعل المراد من الحدل الثانی هو مطلق العیوبة ولو فی االخرة. 13



13 
 

  المراد من الحدیث أمر آخر وهو أن کل من تعدی عما جعله الشارع المیدس من الحدود یعاقب

یِه فََمْن تََجاَوزَ فراجع الوسائل  یَاَدةِ بَاُب َعَدِم َجَواِز تََجاُوِز الَْحدِّ َو تََعدِّ  : ُه قِیَد بِالیِّ

ِد بِْن عِیَسی َعْن ُعثَْماَن بِْن عِیَسی َعْن َسَماَعَة َعْن َأبِي َعبْ  ِد بِْن یَْحَیی َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ِد َعْن ُمَحمَّ

ِ ع ى َذلَِك الَْحدَّ کَاَن لَُه حَ قَاَل: إِنَّ لِکُلِّ َشيْ  لیه السالمالله اً َو َمْن تََعدَّ  .دٌّ ٍء َحدل

َقاَل: إِنَّ  لیه السالمَو َعْنُه َعْن َأْحَمَد َعِن ابِْن َمْحبُوٍب َعِن الَْحَسِن بِْن َصالِحٍ الثَّْوِريِّ َعْن َأبِي َجْعفٍَر ع

اً فََغلَِط قَْنبٌَر فََیاَدُه ثاََلثََة أَ  لیه السالمَأمِیَر الُْمْؤمِنِیَن ع ْسَواٍط فََأقَاَدُه َعلِيٌّ َأَمَر قَْنبََر َأْن یَْضِرَب َرُجاًل َحدل

 مِْن قَْنبٍَر بِثاََلثَِة َأْسَواٍط. لیه السالمع

َ َحدَّ ُحُدوداً فَاَل تَْعتَُدوَها الَْحِدیَث. لیه السالمَو َخَطَب َأمِیُر الُْمْؤمِنِیَن ع   فََیاَل: إِنَّ الله

 قَالَ  لیه السالمَعْن ُحْمَراَن بِْن َأْعَیَن َعْن َأبِي َجْعفٍَر ع َعْن َأبِیِه َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر َعْن َأبِي الَْمْغَراءِ و 

. ى َذلَِك کَاَن َعلَْیِه َحدٌّ  مَِن الُْحُدوِد ثُُلُث َجلٍْد َو َمْن تََعدَّ

ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن َأبِي َجْعفٍَر ع ِ  لیه السالمالَْعیَّاِشيُّ فِي تَفِْسیِرِه َعْن ُمَحمَّ ِ فَاله فِي قَْوِل الله تِلَْك ُحُدوُد الله

الُِمونَ  ِ فَُأولهئَِك ُهُم الظله ا َو َمْن یَتََعدَّ ُحُدوَد الله انِي فََجَعَل لَُه َجلَْد  تَْعتَُدوهه َ غَِضَب َعَلی الیَّ فََیاَل إِنَّ الله

ِ ِمْنُه بَِري  14ٌء.مِائٍَة فََمْن َغِضَب َعلَْیِه فََیاَدُه فََأنَا إِلَی الله

لمراد من التجاوز هو التجاوز عن المیدار المعین من الحدود دون المعصیة کما أن المراد من فا

الصدر هو کل شیء له عیوبة معینة ال کل شیء بل ال مجال للثانی ألن من االشیاء ترک الصالة و 
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والحال  شرب الماء وأمثالهما فما هو حدل هذه االشیاء وما هو تجاوزه؟ إال أن یلتیم بتخصیص االکثر

 أنه ال یلیم تخصیٌص علی المعنی المختار.

 فی جواز التعذیر بغیر الجلد من الحبس والتبعید و حلق الرأس والجریمة وغیرها. المسألة الثانیة:

ظاهر الکل عدم جواز التعدی إال أنه قد استدلل بعض المتأخرین علی جوازه ببعض االخبار لعل 

 :م تأدیب العاصی وأن ذکر الجلد من باب غلبة حصول التأیب بهالشریفة بحجة أن المستفاد منها لیو

الم(منها الم( اتي برجل  : موثلیة السکوني عن أبي عبد الله )علیه السل أنل أمیر المؤمنین )علیه السل

ةً اختلس دُ  في موثلیة أبي بصیر عن و 15غارة المعلنة  فضربه و حبسه.ن جاریة  فیال: هذه الدَ من اذُ  رل

الم( قال: ال قطع في الدغارةعأحدهما ) الم( أنل أمیر المؤمنین )علیه السل المعلنة و هي  لیهما السل

ره الم( تفسیر لیوله و دلیٌل علی جواز التعییر بالحبس.16الخلسة  و لکن ُأعیل  . ففعله )علیه السل

ِد بِْن یَْحَیی َعْن أَ و منها الم(: َعْن ُمَحمَّ ٍد َعِن ابِْن : موثلیة صهیب عن الصادق )علیه السل ْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

ِ ع نَْصَرانِيٍّ قََذَف ُمْسلِماً فََیاَل لَُه یَا  َعنْ  لیه السالمَمْحبُوٍب َعْن َعبَّاِد بِْن ُصَهْیٍب قَاَل: ُسئَِل َأبُو َعبِْد الله

َو  ْساَلِم َو یُْحلَُق َرْأُسهُ ِإالَّ َسْوطاً لُِحْرَمِة اإْلِ  َو ثََمانِیَن َسْوطاً  َن َجلَْدًة لَِحقِّ الُْمْسلِمِ فََیاَل یُْجلَُد ثََمانِی ؟َزانِ 

  فحلق رأسه و اإلطافة به تعییٌر و تأدیب له ُأوقعا علیه 17یَُطاُف بِِه فِي َأْهِل ِدینِِه لِکَْي یَُنکََّل غَْیُرُه.

 لهتکه حرمة اإلسالم  عالوًة عن حدل قذف اإلنسان.
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ُد بُْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسْیِن بِِإْسَناِدِه َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر َعْن  صحیحة حفص بن البختري: و منها: ُمَحمَّ

ِ علیه السالم َقاَل: ُأتَِي َأمِیُر الُْمْؤمِنِیَن علیه السالم بَِرُجٍل ُوِجَد  َحفِْص بِْن الْبَْختَِريِّ َعْن َأبِي َعبِْد الله

 18ُر الُْمْؤمِنِیَن علیه السالم فَُلوَِّث ِفي َمْخُرَأٍة.تَْحَت فَِراِش َرُجٍل فََأَمَر بِِه َأمِی

ة د الکون تحت فراشه بال تفخیذ معصیة  و حیث  و المخرول ط فیه  فمجرل الموضع الذي یخرأ و یتغول

ة. الم( في مصداق التلویث في المخرول  ال حدل لها شرعاً ففیها التعییر  و قد أجراه )علیه السل

کُونِيِّ  موثلیة السکوني: و منها: ُد بُْن یَْعُیوَب َعْن َعلِيِّ بِْن إِبَْراهِیَم َعْن َأبِیِه َعِن النَّْوفَلِيِّ َعِن السَّ ُمَحمَّ

ِ ع هِ  فِیَمنْ  لی الله علیه وآله:َقَضی النَّبِيُّ ص قَالَ  لیه السالمَعْن َأبِي َعبِْد الله َفَما   َسَرَق الثَِّماَر فِي کُمِّ

تَْیِن. َء َعلَْیهِ يْ مِْنُه فَاَل شَ  َأکَلَ  ُم قِیَمتَُه َمرَّ ُر َو یَُغرَّ فید قضی )صللی الله علیه و آله و  19َو َما َحَمَل فَُیَعیَّ

فالموثلیة داللة  ییمةالیواعد وجوب أداء النل الالزم بحسب بغرامة ضعفي قیمة ما سرق  مع أ سللم(

ا یجب علیه من علی جواز التأدیب بأ  باب الضمان.داء المال أزید ممل

َعْن َسْهِل بِْن ِزیَاٍد َعِن ابِْن َمْحبُوٍب َعِن ابِْن ِرئَاٍب َعِن الَْحلَبِيِّ َعْن َأبِي َعبِْد  صحیح الحلبي: و منها:

ِ ع بَ إَِذا قَتََل الُْحرُّ الَْعبْ  قَاَل: لیه السالمالله َم قِیَمتَُه َو ُأدِّ ْشِریَن َألَْف تُُه عِ قِیَل فَِإْن کَانَْت قِیمَ  .َد ُغرِّ

 20اأْلَْحَراِر. َجاَوُز بِیِیَمِة َعبٍْد ِدیَةقَاَل اَل یُ  ؟ِدْرَهمٍ 
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و نحوه موثلیة  اً لهفإنل إطالقه یعمل ما إذا قتل السیلد مملوکه فیکون أخذ قیمته منه تعییراً مالی

الم( قال بالعبد و لکن یغرم  ییتل العبد بالحرل  و ال ییتل الحرل : سماعة عن أبي عبد الله )علیه السل

  .داً حتلی ال یعودثمنه و یضرب ضرباً شدی

" إلی کال األمرین من حتلی ال یعود" و داللتها باإلطالق کسابیها  بل هي أظهر بناًء علی رجوع قوله

ب فال یعود إلی قتل الممالیك.  الغرامة و الضرب؛ یعني أنل الجمع بین األمرین علیه بغرض أن یؤدل

اٍر َعْن یُونَُس َعْنُهْم رد فی خصوص من قتل عبده: ما و :منها و َعْنُه َعْن َأبِیِه َعْن إِْسَماعِیَل بِْن َمرَّ

 َیتِْل ُضِرَب َضْرباً َشِدیداً إِْن کَاَن غَْیَر َمْعُروٍف بِالْ  :قَالَ  .َرُجٍل قَتََل َمْمُلوکَهُ ُسئَِل َعْن  قَاَل: لیهم السالمع

داً لِلَْیتِْل ُقتَِل بِِه.لَی بَْیِت مَ َو یُْدفَُع إِ  َعبْدِ ُأِخَذ مِْنُه قِیَمُة الْ َو   21اِل الُْمْسلِِمیَن َو إِْن کَاَن ُمتََعوِّ

 ومن المعلوم أن هذه الغرامة لیس إالل تعییراً مالیاً.

ِد بِْن الُْحَسْیِن َعْن مُ  :و منها ِد بِْن یَْحَیی َعْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْعُیوَب َعْن ُمَحمَّ ِ بِْن ُمَحمَّ ِد بِْن َعبِْد الله َحمَّ

ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن َأبِي َجْعفٍَر ع قََضی َأمِیُر الُْمْؤمِنِیَن  قَاَل: لیه السالمهِاَلٍل َعِن الَْعاَلِء بِْن َرِزیٍن َعْن ُمَحمَّ

َب الَْعبُْد َخْمِسیَن َرَب مِائًَة َو یُْضرَ َأْن تُضْ   فََنکََحَها ْت مِْن نَفِْسَها َعبْداً لََهافِي اْمَرَأٍة َأْمکَنَ  لیه السالمع

إلی غیر ذلک  22َقاَل َو یَْحُرُم َعلَی کُلِّ ُمْسلٍِم َأْن یَبِیَعَها َعبْداً ُمْدِرکاً بَْعَد َذلَِك. .َجلَْدًة َو یُبَاَع بُِصْغٍر مِْنَها

 .23من االخبار الشریفة

                                       
 29/95الوسائل  21
 21/160الوسائل  22
 106مبانی تحریر الوسیلة / 23
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ر علیه السالم قد أدب بغیر الجلد فما هو هذا ولکنه یرد علیه أن ذلک إنما یدل علی أن مثل االمی

الوجه فی التعدی عنه سالم الله علیه إلی مطلق الحاکم کما أنه ال وجه للتعدی عن مورد النصوص 

إلی مطلق المعاصی بل غایة ما فی الباب هو جواز تعذیر الحاکم بغیر الجلد فی خصوص تلک 

 الموارد.

فی صحیح الحلبی لما حیق فی محله من أنه کلما توقف  هذا مضافا إلی أنه ال وجه للیول باالطالق

االطالق علی ثبوت حکم کان االصل عدمه فال ییدر االطالق علی إثباته ولهذا ال یتوهم أحد ثبوت 

 االطالق حتی فی صورة عفو الورثة. هذا مع أن ظاهر کلمة التغریم فی قتل غیر المولی.  

ا أن الیاتل ال یرث فدیته لبیت المال ولو سلم وجود أما ما ورد فی خصوص قتل المولی عبده فبم

وارث له فهذا الخبر یعارض أخبار االرث بل یمکن الیول بأن دیة الیتل ال یصدق علیه الترکة فال 

یکون موروثا علی الیاعدة وعلی أیٍّ فسواء کان الحکم علی الیاعدة أم علی خالفها فال دخل له بباب 

 التعذیر.

رق الثمار فال ظهور فیها فی أن الییمة الثانیة یدفع إلی بیت المال فلعلها أیضا أما ما ورد فیمن س

مدفوعة إلی المالک ودعوی أنه ال وجه لذلک  مردودة؛ لوضوح أن العلم الخارجی ال یکون دلیال علی 

 المعنی فلعل الضمان فی هذا المیام نظیر ما ییال من أن الغاصب مأخوٌذ بأشدل االحوال.

ل إال أن یثبت هذا کله م ع الغضل عن أصل جواز التعذیر بالجلد للحاکم فإنل ذلک أیضا قابٌل للتأمل

 االجماع علی خالفه.
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 فصل في النیة 

یجب في الصوم القصد إلیه، مع القربة و اإلخالص كسائر  قال صاحب العروة )قدس سره(:

 وال یجب االخطار بل یكفى الداعى. العبادات

اجب وإن أمسک عن فید سبق اعتباره بحیث لواله ال یتحیق الو معنوان الصوأصل أما قصد 

 المفطرات متیربا وسیأتی إن شاء الله تعالی تتمة لهذا البحث.

السید فال ریب فی اشتراطه فی الصوم لییام االجماع واالرتکاز بل الضرورة إال أن  وأما قصد القربة

 :24ق بدلیلینالخوئی )قدس سره( استدل علی قربیته مضافا إلی ما سب

اٍد َعْن َحِریٍی َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِي َجْعفٍَر ع: ما رواه علی بن ابراهیم الدلیل االول لیه َعْن َأبِیِه َعْن َحمَّ

ْوِم َو الَْواَلیَ  قَاَل: السالم کَاِة َو الَْحجِّ َو الصَّ اَلِة َو الیَّ  25ِة الَْحِدیَث.بُنَِي اإْلِْساَلُم َعلَی َخْمَسِة َأْشَیاَء َعلَی الصَّ

فإن من المعلوم أن االسالم هو التسلیم والعبادة قال تبارک وتعالی "ما خلیت الجن واالنس إال 

لیعبدون" وعلیهذا فال یمکن الیول بأن هذا الدین مبنیٌّ علی ما یمکن صدوره من الیندیق 

دینه  ی المخالُف فلو أدل والیهودی؛ بداهة أن الواجبات التوصلیة ال یشترط فی امتثالها قصد الیربة 

فید برء ذمته کما أنه لو اشتری شیئا یملکه فال یجوز میاصته فی االول وال عدم إقباضه فی الثانی 

 إال من المومن المخلص. فإنها ال تصحل  وهذا بخالف العبادات

                                       
 11-21/10المستند  24
 1/15الوسائل  25
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ِ  ما رواه أیضا الدلیل الثانى: اِد بِْن َعلِيِّ بِْن إِبَْراهِیَم َعْن َأبِیِه َو َعْن َعبِْد الله ْلِت َجِمیعاً َعْن َحمَّ  بِْن الصَّ

ِ َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِي َجْعفٍَر ع ِر َو ِذْرَوُة اأْلَمْ  فِي َحِدیٍث قَاَل: لیه السالمعِیَسی َعْن َحِریِی بِْن َعبِْد الله

ْحَمنِ َو بَاُب اأْلَ  َسَناُمُه َو مِفْتَاُحهُ  اَعُة   ْشَیاِء َو ِرَضی الرَّ ِ الطَّ َو َأَما لَْو َأنَّ َرُجاًل قَاَم لَْیلَُه  .إْلَِماِم بَْعَد َمْعِرفَتِهِ ل

َق بَِجمِیعِ مَ  َصاَم نََهاَرهُ  ِ فَُیَوالَِیهُ  َو لَْم یَْعِرْف َواَلیَةَ  الِِه َو َحجَّ َجمِیَع َدْهِرهِ َو تََصدَّ َو یَکُوَن َجمِیُع  َولِيِّ الله

ِ َحقٌّ فِي ثََوابِهِ َما کَاَن لَُه عَ   هِ َمالِِه بَِداَللَتِِه ِإلَیْ َأعْ   26َو اَل کَاَن مِْن َأْهِل اإْلِیَماِن. لَی الله

فإن الصوم لو کان واجبا توصلیا فال یترتب علی امتثاله ثواٌب ولو مع الوالیة فال بدل وأن یکون أمرا 

 عبادیا حتی یترتب علیه الثواب مع الوالیة.

ب به ال یوجر إال مع الوالیة؛ ألنا نیول: من المعلوم أن ال ییال: لعله واجٌب توصلیٌّ  إال أنل من تیرل

الحدیث الشریف لیس فی میام تشریع وجوب الصوم وإنما یشیر إلی أن الصوم الواجب فی الشریعة 

المیدسة ال یترتب علیه ثواٌب إال مع الوالیة فال بدل وأن یکون نفس ما هو واجٌب  عبادیا کما یظهر 

 بالتأمل.

وال یخفی أن الوالیة أیضا واجٌب عبادیٌّ بمعنی أن من اعتید إمامة االئمة االثنی عشر علیهم السالم 

لمجرد أنهم أعیل الناس وأعلمهم ال من جهة أنهم منصوبون من قبل الله جل جالله وعظم شأنه  

 27لما کان معدودا من المومنین.

                                       
 1/119الوسائل  26
 وفیه أن االعتیاد بذلک أیضا ال یساوق العبادیة لوضوح إمکان االعتیاد بأنهم منصوبون من قبله تعالی ریاء. 27
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أن  الصوم التأمل فیه: أنه ال یعتبر فيبغي الذي ال ین قال السید الحكیم)قدس سره(:ثم إنه 

 و إال لیم لی إرادة موافیة أمر الله تعالیمن آنات النهار مستنداً إ آنٍ  للمفطرات في کلل  یکون الترك

بطالن الصوم بانتفاء ذلك بالنوم أو الغفلة أو العجی عن ارتکاب المفطر أو عدم الرغبة فیه أو وجود 

 ا ال یمکن االلتیام به ضرورةً و ذلك ممل  قدح الضمیمة في عبادیة العبادةی عل بناءً  المنفر الطبعي عنه

االلتفات و  داعي الموافقة لألمر في الزجر عن المفطر على تقدیر فیه استقالل   بل المعتبر  

 و عنه فال ییدح فیه النوم و الغفلة و العجی االختیار و عدم وجود المقتضي الخارجي للزجر

ر إذا فرض تحیق داعي موافیة األم  کما في الموارد المذکورة ي للیجر عنهوجود المیتضي الخارج

ال ما ذکر  و إنما ییدح فیه عدم تحیق داعي الموافیة لألمر الشرعي بنحو یستیل في الیجر لو

الشرعي أصال  أو عدم صالحیته لالستیالل في الیجر. فالعبادیة المعتبرة في آنات الصوم إنما هي 

ال فعلیة  کما في سائر العبادات و لعل ذلك یجري أیضاً في بعض الواجبات العبادیة   عبادیة فاعلیة 

 28کالوقوف في عرفات أو المشعر الحرام.اه

وقوله أن عبادیة الصوم عبادیة فاعلیة ال فعلیة اصطالح غریب إال أن مراده من ذلک ما ذکره فی 

 29الصدر وهو واضح.

عن المفطرات علی تیدیر االلتفات واالبتالء فال بدل من الیول إن قلت: لو کان المعتبر هو االمساک 

ببطالن الصوم المندوب علی االقل لوضوح أن الغالب عدم قصد االمساک عن مثل الجماع الخاص 

 علی تیدیر االبتالء.
                                       

 8/195المستمسک  28
 وراجع حاشیة السید الصدر علی منهاج السید الحکیم قدس سره. 29
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قلت: ال یضر ذلک بصحة صوم المندوب وکذلک ال یضر بصحة صوم الیضاء قبل الیوال لعدم اعتبار 

 ا طول النهار أما فی شهر رمضان فهو مضرٌّ بالصحة.الیصد فیهم

 تنبیه

قالوا  لک یحصل بیصد االمر الموهوم ولهذاال یخفی أن التیرب کما یحصل بیصد االمر المحیق کذ

کما أن التیرب یحصل بکل ما له نحو إضافة إلیه بصحة صالة الظهر عمن أتی به زاعما استحبابها 

یل ولو بیصد أن یجعله الله تبارک وتعالی عیییا فی أعین الناس أو تبارک وتعالی فمن صلی صالة الل

 یجعله غنیا لکفی فی حصول قصد الیربة.

السید الحکیم والسید الخوئی)قدس سرهما(  ظاهرفعن سائر الضمائم والدواعى أما االخالص 

ه بحیث لو لم یکن االکتفاء بالداعی اللوالئی بمعنی أن من کان داعیه بالفعل داعیا غیر االهی إال أن

 له هذا الداعی لکان یأتی بالعبادة بالداعی االالهی أیضا فهذا المیدار منه کاف.

ولکن المختار خالفه لعدم صدق التیرب بذلک. نعم ال بأس بالنوم والغفلة فی آنات النهار إال أن 

یصح ولو کان داعی الداعی الفعلی فی صورة االلتفات ال بدل وأن یکون إالهیا فلو أمسک للتنفلر ال 

االمر مستیال فی الیجر لوال التنفر الطبعی بل ال بدل وأن یکون الداعی الفعلی للیجر واالمساک هو 

أمره تعالی وإن کان التنفر موکدا لذلک أیضا فسواٌء کان التنفر أم لم یکن فهو یمسک عن ذلک 

 بداعی أمره تعالی إال أن وجود التنفر أکده علی ذلک.
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قلنا بکفایة الداعی اللوالئی فلما ذا ییال بأن الریاء مطلیا تبطل العبادة فإن الغالب فی إن قلت: لو 

 المرائی وجود الیربة اللوالئیة!.

قلت: للریاء دلیٌل خاص علی ما هو المحیق فی محله فإنه مبطل للعبادة سواء کان بنحو جیء الداعی 

سائر الضمائم )کما لو أقام الصالة فی  أو کان داعیا مستیال فی عرض داعی الیربة وهذا بخالف

ًة بصدق الیربة واالخالص  المسجد لوجود المکیلفات فیه( فإنها لو کانت جیءا للداعی لکانت مضرل

 30 بخالف ما لو کانت مستیلة فی عرض داعی الیربة.

ن ال نعم من رأی المکیفات فی  المسجد فیَصد االتیان بالصالة متیربا لکان مجییا قطعا وإن کان م مل

 31عمره. یصلی طیلة

                                       
العبادة العتبار حاصل ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( فی مبحث الوضوء هو أنه لو استیل داعی الریاء أو التبرید أو کان جیءا للداعی فال ریب فی بطالن  30

اعی الریاء أو التبرید وداعی االمتثال أو کان االول تبعیا ال یصلح للداعویة المستیلة فعلی الیاعدة کون العبادة عن داعی إالهی مستیل أما لو استیل الداعیان د
الدلیل علی بطالن تصح العبادة ألن المعتبر صدورها عن داعی االهی مستیل أما انحصار الداعی فی ذلک أو عدم وجود داعی مستیل آخر فال یشترط إال أنه قام 

 .37و  6/4ن عمل لی ولغیری فهو کمن عمله لغیری. المستند العمل بالریاء وأن م
ال بالفعل بخالف الثانی إال وعلیهذا ال بدل من التفصیل بین استیالل الداعیان وبین ما لو کان الداعی االالهی تیدیریا فعلی الثانی تبطل العبادة لعدم قصد االمتث

ل الداعیان حیث قال: من جهة استحالة صدور المعلول الواحد عن عللتین مستیلتین  فال محالة أن السید الخوئی)قدس سره( قد ذهب إلی استحالة استیال
وعلیه فهذه الصورة ملحیة بما لو کان االمتثال جیءا للداعی أو کان داعیا تیدیریا فما هو الوجه فی  6/5یستند إلیهما علی نحو االشتراك في التأثیر.اه المستند 

 وتیریرات الفیه المسألة السادسة من مسائل االکراه. 1/125تبرید؟ وراجع أیضا حاشیة السید )قدس سره( علی المکاسب مبحث االکراه التفصیل بین الریاء وال
لمتعلیة حکي عن المشهور أن النیة المعتبرة في العبادات هي اإلرادة التفصیلیة ا وکفایة الداعی فید قال السید الحکیم )قدس سره(: أما عدم لزوم االخطار 31

ق العبادة کون الفعل بالصورة المخطرة. و ال دلیل لهم ظاهراً علیه  إذ الثابت باإلجماع کون الوضوء عبادة  و من المعلوم من بناء العیالء أنه یکفي في تحی
المخطرة یکون باإلرادة االرتکازیة أیضاً. و یشهد به  اختیاریاً صادراً عن إرادة الفاعل بداعي تعلق األمر به  و هذا کما یکون باإلرادة التفصیلیة الیائمة بالصورة

حصلت اإلرادة االرتکازیة و بییت إلی آخره  مع أن من المعلوم أن عنوان  اکتفاؤهم بمیارنة اإلرادة التفصیلیة المذکورة ألول الفعل و إن زالت في األثناء إذا
وموسوعة  2/465لمستمسک عبادیة األخیر اإلرادة االرتکازیة التي ذکرناها فلَِم ال تکفي ألوله؟اه االعبادة کما یکون ألول الفعل یکون آلخره  فاذا کان یکفي في 

 5/418السید الخوئی)قدس سره( 
جب شرعا وإنما هو حدوثها ناشئاً عن خطور الداعي إال أن هذا الخطور أیضا غیر وا فالصحیح کفایة تلك اإلرادة االرتکازیة  الباقیة ببیاء الداعي االرتکازي التي کان

بین الیدماء  من اللوازم العیلیة وتظهر الثمرة فی من نوی الصوم قبل حلول الشهر فإنه صحیح علی المختار والمشهور بین المتأخرین وباطل علی المشهور
 رضوان الله تعالی علیهم أجمعین وسیأتی إن شاء الله تعالی تفصیل هذا الفرع.
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و ی عتبر فیما عدا شهر رمضان حت ى الواجب المعی ن أیضاً  قال صاحب العروة )قدس سره(:

ارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان أو مقی داً بزماٍن معی ن، من غیر  القصد إلى نوعه من الكف 

ن نوعه من كونه صوم فرٍق بین الصوم الواجب و المندوب، ففي المندوب أیضاً ی عتبر تعیی

أی ام البیض مثاًل أو غیرها من األی ام المخصوصة، فال یجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من 

داً، ففي صورة  دون تعیین النوع، من غیر فرٍق بین ما إذا كان ما في ذم ته مت حداً أو متعد 

ون ما في ذم ته واحداً و یكفي التعیین اإلجمالي، كأن یك ت حاد أیضاً ی عتبر تعیین النوعاال

فیقصد ما في ذم ته و إن لم یعلم أن ه من أي  نوع و إن كان یمكنه االستعالم أیضاً، بل فیما 

داً أیضاً یكفي التعیین اإلجمالي، كأن ینوي ما اشتغلت ذم ته به  ته متعد  إذا كان ما في ذم 

اًل أو ثانیاً أو نحو ذلك.  أو 

ا في شهر رمضان فیكفي قصد ال صوم و إن لم ینو كونه من رمضان بل لو نوى فیه غیره و أم 

نعم، إذا كان عالماً به و قصد غیره لم یجزئه كما ال یجزئ لما . جاهاًل أو ناسیاً له أجزأ عنه

ة و  ة الغیر فیه ثم  علم بعدم الصح  قصده أیضاً بل إذا قصده غیره عالماً به مع تخی ل صح 

د نی ته قبل الزوال لم یجزئه أیض ة اً بل األحوط عدم اإلجزاء إذجد  ا كان جاهاًل بعدم صح 

و إن لم یقصد الغیر أیضاً بل قصد الصوم في الغد مثاًل فیعتبر في مثله تعیین  غیره فیه

 .كونه من رمضان
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ب اإلتیان بذات المأمور به و ال یُعتبَر في العبادة إالل أمران:  قال السید الخوئی)قدس سره(: قصد التیرل

 یلیم أزید إلی المولی نحو إضافة  فإذا تحیلق األمران بأيل نحٍو کان سیط األمر العبادي و الو اإلضافة 

 و لکن تحیلق الذات یختلف حسب اختالف الموارد  إذ: من ذلك

ء  کما في الییام و الیعود و المشي و نحوها من األفعال یکون من األُمور غیر المعنونة بشي تارًة:

 کفي اإلتیان بنفس هذه األُمور.الخارجیة  ففي مثله ی

یکون معنوناً بعنوان خاصل به وقع تحت األمر و تعللق به التکلیف  و إن کانت نفس الذات  و ُأخرى:

من تعللق الیصد بنفس العنوان تحیییاً  الخارجیة مشترکة بین أمرین أو ُأمور  و هنا ال مناص

 لحصول الذات المأمور بها.

م بعنواٍن به تمتاز عن و هذا کما في الظهرین فإ ً منهما تتیول نلهما و إن اشترکتا في الصورة إال أنل کالل

إذ لوال مراعاة العنوان من  «إالل أنل هذه قبل هذه»األُخرى کما کشف عن ذلك قوله )علیه السالم(: 

عات فطبعاً الظهریلة و العصریلة لم یکن أيل معنی للَیبلیلة و البَعدیلة  لوضوح أنل کلل من أتی بثمان رک

تیع أربٌع منها قبل األربع کما هو الحال في نفس الرکعات من الصالة الواحدة  فإنل الرکعة األُولی 

م  واقعة قبل الثانیة  و هي قبل الثالثة و هکذا  فعلمنا من هذا الحکم دخالة العنوان  فلو أخلل به فیدل

 ٍء منهما.طل و لم ییع مصداقاً لشيالعصر أو أتی بذات األربعة من غیر قصد الظهر و ال العصر ب

لمفهوم العدول هنا کما ال  کما أنل مسألة العدول أیضاً کاشفة عن ذلك کشفاً قطعیلاً  و إالل فال معنی

 یخفی.
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و کما في فریضة الفجر و نافلته  حیث حکم علیهما بأنل النافلة وقتها طلوع الحمرة المشرقیة  و بعد 

م فریضة الفجر  مع أنلهما متساویتان في الصورة. فعلمنا بذلك أنل لکلٍّ منهما عنواناً به تمتاز  ذلك تُیدل

 عن األُخرى.

و کما في مطلق الفریضة و النافلة من الصالة و الصیام  حیث ورد النهي تحریماً أو تنییهاً علی 

ع في وقت الفریضة. فعلمنا أنل هناك طبیعتین ُأمرنا بإحداهما و نُهین ا عن األُخرى الخالف عن التطول

 و إن کانتا مشترکتین في الصورة و ال میی بینهما إالل بعنوان الفریضة و النافلة.

و في الیضاء عن النفس أو الغیر من الولي أو من األجنبي باستئجار  و هکذا الحال في األداء والیضاء

عٍ و نحوهما  فلو صللی أو صام من غیر قصد الفریضة و ال النافلة أو بال  قصد األداء و ال الیضاء  أو تبرل

ء من ذلك. و قد وقع الکالم أو قصد الیضاء و لکن ال عن نفسه و ال عن غیره  لم ییع مصداقاً لشي

ته مشغولة بالیضاء عن نفسه. فیعلم من ذلك أنل  ن ذمل في جواز الیضاء عن الغیر باستئجار و نحوه ممل

 لآلخر و إن اتلحدا صورًة. مغایرٍ  بحکمٍ  ومٌ الیضاء عن النفس و عن الغیر طبیعتان کلل منهما محک

  فلو المعتبر تعلق القصد بكل  من العنوانینو هکذا الحال في موارد صوم الکفلارة و النذر  فإنل 

 ء منهما.صام نذراً ال ییع عن الکفلارة و بالعکس  کما أنله لو صام بال قصد ال ییع عن شي

ل الشهر  فلو بل و کذا الحال لو کان االختالف من حیث  التییید بالیمان  کصوم أیلام البیض أو أول

صام من غیر قصد لجهٍل و نحوه لم ییع امتثااًل لهذا األمر  و إن کان هو صحیحاً في نفسه  کما لو 

صللی في مکاٍن و لم یدر أنله مسجٌد فطبعاً لم ییصد األمر بالصالة في المسجد  فهذه الخصوصیلة لم 

  تیع.
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نستكشف اختالف الحقائق من اختالف اآلثار و ففي جمیع هذه الموارد و علی الجملة: 

و إن اتلحدت في الصورة  فال بدل من قصد تلك العناوین رعایًة لتحیلق الذات المأمور بها   األحكام

 32اهحسبما عرفت.في المأمور به ال مناص من تعل ق القصد بها  كل  خصوصی ة ملحوظةٍ ف

مثال مجرد أنه ال تطوع فی الصوم مع   ی إال أن الکالم فی بعض الصغریاتال یخفی متانة الکبرهذا و 

الفریضة ال یدل علی أن المأمور به عنوان قصدی بل ظاهره أنه ال أمر بالنافلة مع وجود االمر 

بالفریضة وهذا غایة ما یدل علیه المنع من قصد النافلة ال لیوم قصد الفریضة فلو صام متیربا من 

ن الفریضة صح وأجیأ عن الواجب نظیر ما ییال بالنسبة إلی الیضاء عن النفس وعن دون قصد عنوا

 الغیر.

فیما إذا افترضنا أنه لیس له أمٌر بصوم واجب آخر ولو والکالم فعال  –وهکذا الکالم فی صوم الکفارة 

 فمن أین؟متیربا أما لیوم قصد عنوان الکفارة  فإنل الالزم هو مجرد صوم شهرین متتابعین –ترتلبا

 بصیام شهرین. "کفلر"یوخذ عنوان الکفارة فی الدلیل حتی بمثل  کیف ولم

إال لیوم االتیان بالصوم  "فعدة من أیام أخر"ومثله صوم الیضاء فإنه ال یستفاد من قوله تبارک وتعالی 

 مع قصد االمر فی غیر شهر رمضان.

صف من شهر شعبان مثال أما لیوم قصد واالوضح من الجمیع الصوم المندوب فإن الالزم هو صیام الن

 فمن صامه ولو ال بیصده فید امتثل أمره. هذا العنوان فمن أین؟

                                       
 21/11الموسوعة  32
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ال یدل علی لیوم قصده إال أن الثواب   علی صیام أول الشهر مثال ما ورد فی الحثل  إن قلت: نسلم أنل 

مه غفلة عن کونه یحصل إال بیصد العنوان فمن صا الخاص موقوف علی امتثال االمر الخاص وهو ال

 .أجر الصیام المطلق صیام أول الشهر فهو لم یمتثل هذا االمر الخاص وإن کان له

قلت: المدعی حصول االمتثال بمجرد الصیام فی أول الشهر متیربا وال یلیم قصد عنوانه فی حصول 

قصد الیربة علی بل المختار أنه ال یلیم قصد االمر الخاص فی ترتب الثواب وإنما الالزم هو  االمتثال

 ما سیأتی إن شاء الله تعالی.

واختلفت اآلثار فال بدل لترتیب االثر الخاص من قصد  -ولو من باب الترتب  -نعم إذا تعدد االمر 

العنوان کما لو وجب علیه صوم الیضاء والکفارة أو وجب علیه قضاء الصوم من هذه السنة ومن السنة 

ییع للیدر المشترک بینهما وحینئٍذ فإن صام یوما آخر  عنوانٍ الماضیة فإنه لو صام یوما بال قصد 

ثبت فما أتی به ینطبق ال محالة علی االخفل موونة وهو قضاء السنة الماضیة فیسیط الیضاءان وإال 

فإن  33ترک الیضاء وهذا هو المراد من عبارة المستند من أنه ییع لألخف موونة فی ذمته کفارة

لمختص ال وقوعه لألخف فی جمیع الصور فإن ذلک ترجیح بال مرجح. المیصود عدم ترتب االثر ا

ونظیره أداء الدین فلو کان علیه الیرض والرهن فمجرد أداء الدین ال ینفع فی فک الرهن إال بیصده 

. وهکذا الکالم فی أخذ وإن لم یکن أصل فکل الرهن عنوانا قصدیا وإنما الیصدی هو أصل أداء الدین

   الحدیثة فإن ما یأخذه ال یتعین فی العنوان الخاص کالربح البنکی إال بیصده. الفلوس من االالت

                                       
 12/26الموسوعة  33



28 
 

وبما ذکرنا ینیدح الکالم فی صوم شهر رمضان فإن الالزم علی من شهد الشهر هو صیامه أما قصد 

علیه فمن صامه  آخر و هذا الشهر المبارک صومٌ قد انعید االجماع علی أنه ال ییع فی  و 34عنوانه فال

ربا من دون قصد العنوان أو ولو مع قصد عنوان آخر صح وأجیء عن شهر رمضان اللهم إال أال متی

بأنه ال أمر له بصوم آخر ولو  یتحیق منه قصد الیربة وهو إنما یفترض فیمن هو عالم بحلول الشهر و

ر هذه ترتبا ومع ذلک کله نوی صوم الیضاء مثال فإنه ال ریب فی عدم تمشی الیربة منه أما فی غی

قصد الخالف فمن صام فی الشهر بعنوان الیضاء ناسیا أو جاهال بحلول الشهر  الصورة فال یضرل 

 المبارک أو بعدم صحة الغیر فیه صح وأجیأ عن الشهر المبارک دون ما نوی.

ولو من الجاهل  مٍر آخر فی هذا الشهر ولو من باب الترتب فیصد الغیر مانعٌ أنعم لو قلنا بثبوت 

ولهذا التیم السید الخوئی)قدس سره( بأن من صام فی الشهر بعنوان الیضاء سواء کان عالما والناسی 

ا وأجیء عمل  صحل   35بعدم صحة الغیر فیه أم جاهال بذلکوسواء کان عالما بالشهر أم جاهال أو ناسیا 

کب بحجة أن االمر الترتبی ال یختص بالعاصی فمن صامه بعنوان الیضاء ناسیا وإن لم یرت  نوی

                                       
ا في شهر رمضان فیکفي قصد الصوم و إن لم ینو کونه من رمضان"  ما لفظه: وعن الغنیة: دعو 34 ى اإلجماع و قال السید الحکیم)قدس سره( فی ذیل قوله "أمل

ة المورد للتردید  و لما کان رمضان ال استدل له مضافاً إلی ذلك بأصالة البراءة من وجوب التعیین و بأصالة اإلطالق النافیة الشتراطه و بأن التعیین فرع قابلی
 یصح فیه صوم غیر صومه ال مجال للتردید  فیکون متعیناً بالذات بال حاجة الی التعیین.

المعتبر  م من العباداتو الجمیع کما ترى  إذ اإلجماع لم یثبت بنحو یصح االعتماد علیه و أصل البراءة ال مجال له بعد قیام اإلجماع بل الضرورة علی کون الصو
ي األصول. فتأمل. و فیها الیصد  و به ییید إطالق األدلة. مع أنه إنما یصلح لرفع الشك في شرط المأمور به  ال في شرط اإلطاعة و االمتثال  کما هو موضح ف

 8/201مسک المست التعیین فرع التردید في نظر المکلف  و هو حاصل  و ال ینافیه عدم مشروعیة غیر صوم رمضان  کما هو ظاهر.
المه علی عدم وفیه أن االجماع إنما هو فی کون الصوم بنفسه عنوانا قصدیا أما لیوم قصد سائر مشخصاته فال کیف وقد ادعی )قدس سره( االجماع فی صدر ک

 اعتبار تعیین کون الصوم من صوم شهر رمضان وعلیه فال مجال لتییید المطلیات.
ة لوضوح أنه لو شک فی کفایة االمتثال الظنی أو الوهمی بعد إمکان االمتثال الیطعی فال بدل من االمتثال الیطعی إال وشرط االمتثال وإن لم یکن مجری للبرائ

 أن المختار فی االصول إمکان تییید الواجب بمثل قصد الیربة.
ثبت قبله لیوم قصد هذا العنوان. إن قلت: من زعم إمکان  وکون التعیین فرع التردید فی نظر المکلف ال یدل علی لیوم قصد عنوان صوم الشهر المبارک إال إذا

الفارق فإن الظهر تیدیم العشاء عند الیوال فصلی العشاء عند الیوال فهل یتوهم أحٌد کفایة ذلک عن الظهر بحجة أنه ال تردید فی الواقع! قلت: الییاس مع 
 والعشاء عنوان قصدی کما سبق بخالف صوم شهر رمضان.  

 21 - 21/19الموسوعة  35
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لفرض أن صیام الشهر المبارک وإن لم  37إال أنه لم یتحیق منه الصوم الواجب االهم أیضا 36معصیة

إال  "من شهد منکم الشهر فلیصمه"فی قوله تعالی  38لفرض االطالق ؛یکن مییدا بلیوم قصد عنوانه

 أنه مییٌد بعدم قصد الخالف.

فی صوم الیضاء  و نفس ما اخترناهمن التمسک باالطالق ه)قدس سره( وأنت خبیر بأن ما ذکره 

فال وجه للتفریق بینها فکما ال یلیم قصد العنوان فی صیام الشهر المبارک فکذلک والکفارة والندب 

فی غیره غایة ما فی الباب أن قصد الغیر مضرٌّ وقد نیحنا بما سبق سرل التییید بعدم قصد الخالف 

عدم وجوده والمستند فی ذلک قیام االجماع علی ولکن المختار  أیضا وحاصله وجود االمر الترتبی

أن شهر رمضان ال ییبل صوما غیره وهو حجة عندنا ولو کان مدرکیا کما أکدنا علیه مرارا لوضوح أنه 

لو قلنا بحجیة االجماع التعبدی وکشفه عن رأی المعصوم بسبب أنه ال یحتمل الفتوی بغیر علم عن 

فکیف بالجمیع فال بدل وأن یکون عندهم تعالی علیهم أجمعین  واحد من علماءنا االبرار رضوان الله 

بحیث لو وصلت إلینا  الداللةروایة واضحة إما تسالٌم علی الحکم وبمرور الیمان انیلب االمر وإما 

 اللتیمنا بها بسبب أنهم قد اختلفوا فی مختلف االبواب الفیهیة فاتفاقهم فی هذا الفرع علی حکمٍ 

ونحن نیول إذا کان االمر کذلک فاالمر فی االجماع  میة المدرک وجودا وداللةکاشٌف قطعیٌّ عن تما

المدرکی أولی فإنهم مع اختالف آرائهم قد اتفیوا علی مدلول هذه الروایة فکیف یمکن لنا تخطئة 

 الجمیع فی الظهورات فإن الظهور هو ما یفهمه النوع بل لو سلم تحیق ظهور ال ینتیل إلیه أحد فال
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ی حجیته أیضا ألن حجیة الظهور إنما هو بسیرة العیالء وهم ال یحکمون إال بحجیة ما دلیل عل

 یفهمه النوع.

ولهذا کنا نیول بأن ظاهر النهی فی "ال تنخع بذبیحتک" وإن کان إرشادا إلی الفساد وصیرورة 

أن المانع المذبوح میتة علی ما اختاره السید الخوئی)قدس سره( بحجة أنه نهٌی عن المعامالت إال 

عن االخذ بهذا الظهور هو عدم التیام أحٍد به بل حملوه إما علی النهی التکلیفی وإما علی الکراهة 

 مع أن حدوث الحرمة الوضعیة بیطع النخاع لو کان لبان.

إذا لم یعتبر قصد العنوان وکان الواجب فی الشهر المبارک مجرد الصیام متیربا فالالزم  إن قلت:

کما أنه لو صام أیام البیض بنیة  ول بأن من صام فیه بنیة الیضاء ییع عنهما معاعلی هذا هو الی

 .الیضاء یوجر علیهما ولو لم ییصد عنوان أیام البیض

أما فی المندوب فنلتیم بوقوعه عنهما بحیث یوجر علیهما فإن المندوب هو مجرد الصوم فی  قلت:

عدم الوقوع عنهما من المسلمات هر المبارک فهذه االیام ولو بیصد الواجب أما بالنسبة إلی الش

)فی صوم الیضاء( هو  "یصوم یوما بدل یوم"أو  "یصوم شهرین متتابعین"الفیهیة بل الظاهر من مثل 

 "یصوم شهر شعبان متصال بشهر رمضان"أن ییعا فی غیر الشهر المبارک وإال لکان االولی أن ییال 

 ین إال فی شهر رمضان.فإنه ال ریب فی صعوبة صیام شهرین متتابع

ثم ال یخفی أنه قد یورد علی الیول بالترتب فی المیام بأنه من الضدین اللذین ال ثالث لهما بداهة 

أن الواجب االهم هو الصیام مع عدم قصد الخالف وعصیانه ال یتحیق إال بیصد الخالف ومع قصد 

ا هو فیما إذا لم یکن عصیان االهم فالترتب إنمالخالف ال یبیی مجال لألمر به فإنه تحصیل للحاصل 
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نظیر ما کنا نیول فی الوضوء فی الدار المغصوب من أن إدارة الماء فی وهذا  39مالزما إلتیان المهم

الفضاء المغصوب غصب وهذا الغصب مستمر إلی حصول الماء علی الوجه وجریه علیه فال معنی 

المختار إمکان االجتماع ولو کان الترکیب  ولو کان الترکیب انضمامیا وإن کان لألمر به بعد تحییه

 اتحادیا وأنه ال حرمة لهذه التصرفات الجیئیة مما ال یعد تصرفا عرفا.

لث فی المیام هو ترک مطلق الصیام وال وجه النحصار الفرض فی من قصد الصیام الضد الثا أن وفیه

       حتی یستحیل االلتیام بالترتب.

 العنوان یتوقف علی إثبات أحد االمرین:والحاصل أن الیول بلیوم قصد 

)وإن االول: کون الواجب عنوانا قصدیا عند العرف کالتعظیم فإن الییام للیادم ال یکون فی الواقع 

 ومثله أداء الدین. مصداقا للتعظیم إال إذا قصد هذا العنواناشتبه االمر علی الغیر فی الظاهر( 

وقد یکون بااللتیام نظیر ما سبق  40ا قد یکون بالتصریحالثانی: أخذ قصد العنوان فی المتعلق وهذ

فی صالة الظهر والعصر فإن الیبلیة والبعدیة ال تتصور بینهما إال بیصد العنوان أما مجرد تعدد االمر 

 فال یالزم دائما قصد العنوان ولو مع اختالف اآلثار.

عهدتها علی مدعیها فإن الصالة أما دعوی أن اختالف اآلثار کاشٌف عن اختالف الحیائق والطبائع ف

تختلف آثارها عن الصالة فرادی ومع ذلک کما یحتمل کونهما طبیعتین مختلفتین کذلک  جماعةً 

یحتمل کونهما فردین من طبیعة واحدة بحیث لو انفرد أثناء الصالة بسبب التأخیر عن االمام مثال 

                                       
 15تنییح العروة / 39
 نظیر قصد أصل عنوان الصوم فإنه ال ریب فی اعتباره وإن قلنا بعدم اعتبار قصد سائر العناوین من الکفارة والیضاء ونحوهما. 40
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لمنفرد  ألجیأ وکفی وال وجه للیول بلیوم وهو ال یعلم حصول االنفراد به إال أنه أتی بما هو وظیفة ا

 قصد االنفراد.

وهکذا الکالم فی رکعات الصالة فإن الرکعة االولی لها آثار تختلف عن آثار الرکعة الرابعة کما ال 

ولذا ال وجه للحکم بالبطالن فیما لو زعم أنه فی الثانیة خفی ومع ذلک فهما من طبیعة واحدة ی

ومثله الیصر واالتمام فإن الیصر هو لرابعة بحجة أنهما طبیعتان وماهیتان! فیرء الحمد فبان أنه فی ا

الرکعتان بشرط ال واالتمام هو الرکعتان بشرط الشیء إال أنه لو نوی الیصر وفی االثناء تذکلر فأتمل أو 

ه نسیانا  صحل وأجیأ ألنهما فردان لطبیعة واحدة.  لم یتذکلر إال أنه أتمل

سبق حال الجاهل بالموضوع والناسی فمن صام یوم الشک بنیة شعبان فبان بما  ثم إنه قد انقدح

ألن الواجب هو مجرد الصوم متیربا وقصد عن شهر رمضان علی الیاعدة االولیة عندنا  حل الخالف ص

کما لو نوی الصالة فی هذا الیوم الخاص فی هذا الموضع الخاص فبان الخالف فإن هذه  41الغیر ملغاة

ی قصد الیربة وهکذا الکالم فی العالم بالشهر لکن مع تمشل جر فی جنب االنسان. الخصوصیات کالح

 کما سبق.کما إذا زعم صحة الغیر فیه ولو من باب الترتب  منه 

أما علی ما اختاره السید الخوئی)قدس سره( من وجود االمر الترتبی فی الشهر المبارک فیلیم 

ا في الجاهل  ل  قال)قدس سره(:ول باأل اص النصل الختص ؛التفصیل بین الجاهل بالشهر والعالم أمل

                                       
بهذا التفصیل لما سیأتی إن شاء أیضا نعم لم یلتیم السید الخوئی)قدس سره(  202-8/201سواء کان من باب التطبیق أومن باب التییید فراجع المستمسک  41

 الله تعالی.
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بالموضوع أي أنل هذا الیوم من رمضان کما لو صام في یوم الشكل بعنوان شعبان ثمل بان أنله من 

ة و أنل ذلك یوٌم ُوفِّق لهرمضان فید دللت الروایات المستفیضة علی االجتیاء و   . الصحل

عاً مثاًل  ثمل و هل یلحق به الناسي کما لو رأى الهالل  ثمل ذکر أثناء النهار   ذهل و غفل و صام تطول

الظاهر هو اللحوق  فإنله و إن کان خارجاً عن مورد النصوص إالل أنل الفهم العرفي من  فهل له العدول؟

تلك األخبار ییتضي عدم الفرق بینه و بین الجهل  و أنل هذه الخصوصیة ملغاة و غیر دخیلة في 

عاً ثمل بان مناط الحکم  و لذا ل و فرضنا عدم جهله بل کان عالماً قاطعاً بأنل غداً من شعبان فصامه تطول

الخالف قبل الیوال فال إشکال في شمول الحکم له و إن کان خارجاً أیضاً عن مورد تلك النصوص  

ا ضرورة أنل مثل التعبیر بیوله: یوٌم ُوفِّق له  یدللنا بوضوح علی عدم خصوصیلة للجهل في ثبوت هذ

  42.اهالحکم بوجهٍ 

عدم لیوم قصد صوم شهر رمضان مضافا إلی ما سبق استدل علی ثم إن السید الخوئی)قدس سره( 

لکنه  43من االطالق بأن قصد الطبیعی من العالم بعدم صحة الغیر فی شهر رمضان  قصٌد له إجماال.

 44ال یتمل علی مبناه من الیول بالترتب.

 تنبیهات

لالکتفاء به عند ول باعتبار قصد العنوان فال ریب فی کفایة الیصد االجمالی علی الی: التنبیه االول

   45فی المستمسک.العیالء  الذین هم المرجع في الییود المعتبرة في العبادة کما 
                                       

 21/22الموسوعة  42
 21/18الموسوعة  43
 وفیه أن االمر بالمهم ال یکون إال فی فرض ترک االهم والمفروض إمکان انطباق ما نواه علی االهم فال مجال لإلشکال حتی علی مبناه. 44
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من :"شهر رمضان فیه بإطالق قوله تعالیقد یستدل علی عدم صحة صوم غیر صوم  :الثانىالتنبیه 

لکنه مردود لوضوح أن المراد عدم صحة صوم  "فعدة من أیام أخر کان منکم مریضا أو علی سفر

شهر رمضان فیه من المریض والمسافر وال تعرض لها لسائر أقسام الصوم فالمهم فی المیام ما ذکرناه 

مع وجوب  لو نوى في شهر رمضان صوما غیره قدس سره(:من االجماع  قال المحیق النراقی )

ة و اإلجیاء عن رالصوم علیه  فإن کان مع الج مضان  کما هل بالشهر فالظاهر عدم الخالف في الصحل

لعدم وقوع و إن کان مع العلم بالشهر فال ییع الصوم عن المنويل إجماعا   یأتي في صوم یوم الشكل 

ة ال و هل ییع عن رمضان أو یبطل؟ فیه قوالن: صوم غیره فیه کما یأتي : أنل النیلة صحةحجل

ن الصوم حاصال نیلة الیربة  إذ التعیین غیر الزم  و ما زاد لغو ال عبرة به  فکاالمشروط حاصلة  و هي 

: بأنل نیلة الیربة بال تعیین إنلما تکفي لو لم ینو ما ینافي هذا الصوم بشرطه  و یجیئ عنه و فیه:  و ردل

 منع تأثیر نیلة المنافي  مع عدم إمکان وقوعه.

ا تکون مع السهو نعم  یرد علیه: أنل حصول الیربة مطلیا  ممنوع  ألنل نیلة الغیر مع العلم بالشهر إمل

عن وجوب صوم الشهر أو الجهل به  کأن یرید السفر بعد الیوال  أو دخل الوطن قبله و ظنل عدم 

د الخالف مع الله سبحانه. و ظاهر أنل قصد الیربة غیر  ة صومه للشهر  أو مع العلم به و تعمل صحل

ر في األخیر.  متصول

                                                                                                                           
 8/200تمسک المس 45
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د ... إلی أن قال:  ة الثانيو حجل  ا ذکرنا یظهر أنل الحقل في المسألة: التفصیل بالبطالن مع تعمل و ممل

ة في غیره  46و إلی هذا التفصیل یلوح کالم ابن شهرآشوب في متشابه الیرآن..... الخالف  و الصحل

 الموقف العملى عند الشک فى التعبدیة بمعنى لزوم قصد العنوان

)کعنوان الصالة الفرادی فإن المأموم لو غفل وعدمه  عنوانٍ لیوم قصد  شک فی لو: التنبیه الثالث

فهذا یعنی الشک عن صیرورة صالته فرادی فهل تصح صالته أم تبطل لعدم قصد عنوان الفرادی( 

فی الشبهات المرجع ینطبق علی الصوم المجرد أم ال و  فی مفهوم صوم الیضاء مثال وأنه هل

ومثله ما لو شک فی مفهوم مکه وحدود الحرم لیترتب علیه االحرام وال ائة أصالة البرالمفهومیة 

مجال لالستصحاب فی الشبهات المفهومیة ولهذا أورد فی الکفایة علی من زعم أن ثمرة النیاع بین 

بأن الیائل بالصحیح أیضا وهو المشهور  دون الصحیح الصحیح واالعم هو جریان البرائة علی االعم 

 .ة وما ذلک إال لجریان البرائة فی الشبهات المفهومیةیجری البرائ

ض  نعم ال یمکن الرجوع إلی االطالق نظیر الیول بالصحیح فی العبادات والغریب أنا لم نجد من تعرل

روهما بمعانی أربع مع أن هذا المعنی الخامس  لهذا الفرع فی مسألة التعبدی والتوصلی فإنهم فسل

 .أهمل من بعضها

لیوم قصد العنوان إال أن ییوم الدلیل فی کل واجب د الخوئی)قدس سره( أن االصل نعم ذکر السی

أنل العبادة إنلما تفترق    قال)قدس سره(:علی خالفه إال أنه أیضا)قدس سره( لم یبیلن لذلک وجها

                                       
 182/ 10مستند الشیعة  46
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لي  ا قصد عنوان العمل فمشترك فیه بین العبادي و التوصل  عن غیرها و تمتاز عنها بیصد الیربة  و أمل

م بیصد ردل التحیلةفما لم ییصد لم یتحیلق الواجب و إن  لیاً  کما في ردل السالم فإنله متیول إالل  کان توصل

أن یثبت من الخارج ترتلب الغرض علی ذات العمل  و عدم الحاجة الی الیصد کما في غسل الثوب  

سل و لو بداعٍ آخر کإزالة حیث علمنا إنل الغایة إنلما هي الطهارة و إزالة النجاسة الحاصلة من الغ

الوسخ مثاًل فإن ُعلِم ذلك في مورٍد فهو  و إالل فال یکاد یسیط األمر من غیر قصد عنوان العمل و نیلته 

ليما لم ییم علیه دلیل بالخصوص  من غیر فرق   48. 47في ذلك بین التعبلدي و التوصل

 فیعتبر فى مثله تعیین كونه من رمضان :قوله)قدس سره(

ة علی أن المراد من عدم لیوم قصد صوم شهر رمضان الذی ذکره فی الصدر هو عدم لیوم هذا قرین

الیصد التفصیلی أما االجمالی فهو معتبر عند الماتن ولهذا صرح فی الذیل بأنه مع تخیل صحة الغیر 

ألنه ال یتصور منه الیصد االجمالی بمجرد قصد الطبیعة وقد وافیه المستمسک ال بدل من التعیین 

 أیضا.

                                       
 21/38الموسوعة  47
علی أقسام ال بدل من مالحظة کل قسم وجریان البرائة عند الصحیحی ال نظر ألنها الشبهات المفهومیة ال یخفی أن فی إطالق الیول بالرجوع إلی البرائة فی  48

ال عند الصحیحی واضح وهو تام االجیاء والشرائط وعلیه فمع الشک فی جیئیة السورة ال یبتنی علی کون الشبهة مفهومیة کیف وقد صرحوا بأن مفهوم الصالة مث
سره من بما قاله المحیق االیروانی قدس  بدل من االحتیاط ألن الشک فی المحصل اللهم إال إذا قلنا بما قاله فی الکفایة من أن هذا الشک علی قسمین أو قلنا

 جیاء والشرائط فال یلیم تحصیله.أن مفهوم الصالة أخذ طرییا إلی اال
ی جیئیة قصد االمر وهو نعم المرجع فی مفروض الکالم هو إجراء البرائة ألنه من موارد الدوران بین االقل واالکثر االرتباطی وعلیهذا فال یبیی فرق بین الشک ف

وع إلی االطالق اللفظی واالصل العملی کما ذکره السید الینجانی فی المسمی بالتعبدی والشک فی جیئیة قصد العنوان فإنهما من باب واحد فیجوز فیهما الرج
 23/8/1386 فی تاریخ تیریراته



37 
 

ي أي المحبوس الذي اشتبه علیه شهر  قوله)قدس سره(: كما أن  األحوط في المتوخ 

رمضان و عمل بالظن  أیضاً ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك ال یخلو 

 .عن قو ة

 ال یخفی أن میتضی الیاعدة هو صیام جمیع أیام السنة وال ینافیه العلم بأن من االیام یوم العید

ولو سلم فال ریب فی ولهذا ال محذور فی صیامه رجاًء لوضوح أن حرمة الصوم فیه تشریعی ال ذاتی 

إال أن قد  49قوة احتمال الوجوب فی کل یوم علی احتمال الحرمة فال بدل من تیدیمه عند التیاحم

ظنی ومن انعید االجماع علی عدم وجوبه فال بدل بعد سیوط لیوم االمتثال الیطعی من االمتثال ال

المعلوم أن حجیة الظن بکون هذا الشهر هو شهر رمضان ال یساوق ترتب جمیع أحکامه علیه حتی 

 لهذا لو بان الخالف قبل حلول الشهر ال بدل من صیامه.یشمله االجماع علی عدم صحة الغیر فیه و

دٌ أن وکیف کان فید قال السید الخوئی)قدس سره(:  ع و رم المأتي به مردل و  ضان و قضائهبین التطول

ا أداًء أو قضاًء  و إالل فلو لم یعیلن و قصد  ألجله ال بدل من تعیین أنله من رمضان لیحسب منه إمل

عاً  فمن هذه الجهة احتاط )قدس سره( بالتعیین  بل  طبیعي الصوم لم ییع عنه بل کان نافلًة و تطول

ة.   50ذکر أنل وجوبه ال یخلو من قول

                                       
إال أن  ال یخفی أن مرجع هذا الترجیح إلی الترجیح بیوة احتمال االهمیة ألنه فی کل یوم یحتمل أن یکون االفطار أهم من الصوم کما یحتمل العکس 49

 االصول بأنه ال عبرة بالترجیح به اتکاال علی عدم لیوم جعل الحکم کلما وجد المالک.خنا االستاذ دام ظله فی احتمال العکس أکثر وقد التیم شی
 21/23الموسوعة  50
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هذا والمختار أن قصد الندب أیضا ال یضر ما لم یخل الیضاء واالداء  فاالولی أن ییصد األعمل من

لعدم االمر بالمندوب مع الفریضة و عدم أخذ قصد العنوان فی صوم الیضاء کصوم الشهر  بیصد الیربة

 .المبارک

 1مسألة 

ض لألداء و: ال یشترط التقوله)قدس سره( الندب و ال سائر األوصاف الوجوب و و الالقضاء عر 

، إال  إذا كان منافیاً للتعیین، مثاًل: إذا ا لشخصی ة، بل لو نوى شیئاً منها في محل  اآلخر صح 

تعل ق به األمر األدائي فتخی ل كونه قضائی اً: فإن قصد األمر الفعلي المتعل ق به و اشتبه في 

ا إذا لم یقصد األمر الفعلي بل قصد األمر القضائي  التطبیق فقصده قضاًء صح   بطل، ألن ه و أم 

و كذا یبطل إذا كان مغی راً للنوع كما إذا قصد األمر الفعلي لكن بقید  للتعیین حینئذٍ  منافٍ 

كونه قضائیاً مثاًل أو بقید كونه وجوبی اً مثاًل فبان كونه أدائی اً أو كونه ندبی اً، فإن ه حینئٍذ مغی ٌر 

 .للنوع و یرجع إلى عدم قصد األمر الخاص  

تنافی بین هذه المسألة وما ذکره فی صدر الباب من لیوم قصد الیضاء فإن المراد ال یخفی أنه ال 

ههنا هو عدم لیوم قصده التفصیلی وإن کان ال بدل من التعیین علی کل حال کما هو صریح ذیل 

 .کالمه )قدس سره(
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و هو لیوم قصد الیضاء ول (قدس سرهموالمستمسک) 51والحاصل أن المختار عند الماتن والمستند

إجماال ألن الواجب فی الیضاء طبیعة أخری عن الواجب فی االداء فمع عدم التعیین لم یأت 

أنه کما یحتمل أن یکون االداء والیضاء طبیعتان ومن قیود المأمور به  صحیحبالمأمور به ولکن ال

فهو  فإن کان تعلیه فی الوقت فهو أداء وإالمع وحدة المتعلق کذلک یحتمل أن یکونا ظرفا لألمر 

هو الحال فی مثل الوجوب والندب فإنه ال یلیم قصدهما قطعا فالمختار عدم لیوم قصد کما  قضاء

الیضاء ولو إجماال ولو فی صورة تعدد االمر غایة االمر ال یترتب االثر الخاص إال بعد امتثال جمیع 

 االوامر اللهم إال أن ینعید االجماع أو االرتکاز علی لیوم قصد الیضاء.

لو تخیلل أنل صوم شهر رمضان مستحبٌّ فصام بیصد الیربة و )قدس سره(: ال السید الخوئىثم ق

امتثال األمر فید تحیلیت العبادة  کما لو تخیلل أنل صالة اللیل واجبة فصللی بتخیلل الوجوب فإنلها 

جوف تصحل  و إن کان ذلك بنحو التییید  بحیث لو کان یعلم أنلها غیر واجبة لم یکن لییوم في 

و إنلما یتلجه  الخارجیة و الجیئیلات الحییییلة اللیل  إذ ال أثر للتییید في أمثال المیام من الموجودات

رت اإلشارة إلیه في مطاوي هذا الشرح.  التییید في العناوین الکللیلة  کما تکرل

ة االقتداء خلف من في المحراب بعنوان أنله زید فبان أنله عمرو  و إن کان ذلك و من ثمل حکمنا بصحل

بنحو التییید  إذ ال یعیل التییید لدى التحلیل  فإنل االقتداء جیئي خارجي دائر أمره بین الوجود و 

من باب تخللف الداعي و جمیع هذه الموارد و ما شاکلها إنلما هي  العدم  و ال إطالق فیه کي یییَّد

اء و الیضاء فإنلهما من خصوصیلات و کیفما کان  فلیس الوجوب و االستحباب مثل األد دون التییید
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األمر  و هذان من خصوصیلات المأمور به  و هذا هو الفارق الموجب للیوم تعللق الیصد بالثاني دون 

ل  فال ییاس أحدهما باآلخر. االقتداء من قبیل االیجاد وال معنی للتعلیق فیها فهو إما قد ف 52األول

غایة االمر أنه لم یکن ینوی ولو کان االمام عمروا  علی االول صحت صالتهنوی االقتداء وإما ال ف

االقتداء به لو کان عالما به )بخالف موارد الخطأ فی التطبیق( إال أنه مع ذلک قد نوی االقتداء به 

  .جه للتفصیل بین التطبیق والتیییدال وفعال وعلی الثانی بطلت الصالة ولو کان زیدا وعلیه ف

فإن المطر إما تنیل االن وإما ال فال  لتکوینیةدون سائر االمور ا)لیصد والمختار إمکان التعلیق فی ا

الدلیل علیه هو الوجدان فإن للیصد المعلق و معنی للیول بأنها نازلة إن کان الیوم یوم السبت!(

وجود فی النفس وال دلیل علی عموم الیاعدة لجمیع االمور التکوینیة حتی ییال عیلیة االحکام ال 

ندعی التخصص ال التخصیص والشاهد علیه ما صرح به السید الخوئی)قدس سره( من تخصص فإنا 

أنه لو شک فی قراءة الحمد فی الصالة فیمکنه االتیان بها رجاء بمعنی أنه لو کان قد قرء الحمد 

فییصد بالثانی مطلق قراءة الیرآن دون ما کان للصالة فال یبطل من حیث الییادة وإال فییصد به 

الصالتیة فهذا عین التعلیق فی الیصد بل ال معنی للرجاء غیر التعلیق ومنه أیضا ما لو فاتت الیراءة 

المواالة فی أشواط الطواف فأفتی بجواز االتیان بسبعة االشواط بالیصد االعم من التمام لو کان ما 

 .سبق من االشواط باطال ومن االتمام لو کانت صحیحة
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لتیام فی نیة االحرام بالتعلیق بأن ییصد االحرام معلیا علی حصول بل المختار أنه ال محذور فی اال

االحالل وصحة االعمال کما یمکن تکرار الرکوع مع الشک فی صحته معلیا علی بطالن الرکوع االول 

 بأن ییصد أن الرکوع السابق لو کان صحیحا فما یفعله االن ریاضة وإال فهو رکوع.

 2مسألة 

ل من شهر رمضان فبان أن ه الیوإذا قصد قوله)قدس سره(:  م الثاني مثاًل أو صوم الیوم األو 

ل من صوم الكفارة أو غ العكس صح   یرها فبان الثاني مثاًل أو و كذا لو قصد الیوم األو 

و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیة فبان أن ه قضاء رمضان السنة السابقة و  العكس

 بالعكس.

 فال نعید. عما سبق هذه المسألة الحظهر وقد 

 3مسألة 

ال یجب العلم بالمفطرات على التفصیل، فلو نوى اإلمساك عن أ مور یعلم دخول جمیع 

 .المفطرات فیها كفى

ال یخفی أنه ال بأس بما ذکره السید الحکیم )قدس سره( من أن الکفایة إنما هو فی صورة عدم 

هذا واضح إذا کان قد نوى التیرب بخصوص اإلمساك عن المفطرات المعلومة التشریع حیث قال: 

مة لإلمساك عن و)إجماال  کان ضمل غیر المفطر و نیلة اإلمساك عن الکلل من باب االحتیاط و میدل
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و وجه الکفایة: تحیق الصوم منه متیرباً أما 53(جمیع المفطرات المعلومة إجمااًل  ال من باب التشریع

تیرب باإلمساك عن جمیع األمور التي یعلم أن فیها المفطر و غیره کان ذلك تشریعاً  لو نوى ال

 54اهفتبتني الکفایة علی عدم قدح التشریع في الصحة  و إال بطل.

إال أنه کما تری خارج عن محط الکالم فال حاجة للتعلیق علی العروة هذا مع أن البطالن فی هذا 

مع العلم بأنه تشریع وأن التشریع مخلٌّ تلک المجموعة  المیام یتوقف علی قصد االمساک عن

 بالعبادة وإال لو کان بحیث ییعم لیوم االمساک عن أطراف العلم االجمالی أیضا لم یکن تشریعا.

نوی الصوم الذی هو واجب فی شهر رمضان لم یعلم المفطرات ال تفصیال وال إجماال إال أنه هذا ولو 

 .ده بما تعلق به االمرعلی المسلمین  کفی لتعلق قص

 4مسألة 

لو نوى اإلمساك عن جمیع المفطرات و لكن تخی ل أن  المفطر الفالني لیس بمفطر فإن 

ا  ارتكبه في ذلك الیوم بطل صومه، و كذا إن لم یرتكبه و لكن ه الحظ في نی ته اإلمساك عم 

ا إن لم یالحظ ذلك صح  صومه في األقوى.  عداه، و أم 

ا البطالن في فرض ارتکاب ما تخیلل عدم مفطریلته کاالرتماس قال السید الخوئى )قدس سره(: أمل

ا فرض عدم االرتکاب فهو علی  فالستعمال المفطر و إن لم یعلم به  لعدم إناطته فیجب الیضاء و أمل

ا عداه  بحیث تکون النیلة میصورة علی ما عدا االرتماس  نحوین: إذ تارًة: یالحظ في نیلته اإلمساك عمل
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أیضاً  ألنله لم ینو المأمور به تماماً و علی  مییلدة بعدم االجتناب عنه  و ال ریب في البطالن حینئذٍ  و

ر شرعاً  فإنله اإلمساك عن ُأمور و منها االرتماس  و لم یتعللق الیصد بهذا المجموع و إنلما  وجهه المیرل

 ال یکفي عن نیلة الکلل کما هو واضح. نوى بعضه و جیءاً منه الذي هو مأمور ضمناً ال استیالاًل  و هو

ته  و اخرى: لم یالحظ ذلك  بل نوى اإلمساك من غیر تییید  و قد حکم الماتن )قدس سره( بصحل

 في هذه الصورة  و لکنله ال یتمل علی إطالقه  بل ینبغي التفصیل  فإنلها أیضاً علی قسمین:

في الشریعة أو ما هو موجود في الرسالة  غیر  إذ تارًة: ینوي اإلمساك إجمااًل عن کلل ما یکون مفطراً 

أنله ال یعلم أنل االرتماس مثاًل مفطر أو أنله یعتید عدمه  کما ربلما یتلفق ذلك لکثیر من عوام الناس و 

ة کما ذکره الماتن  ألنل عدم ارتکاب االرتماس مثاًل داخل في المنوي حینئٍذ  هنا یحکم بالصحل

م.إجمااًل ال تفصیاًل  و هو ک  اٍف کما تیدل

و ُأخرى: تالحظ النیة مهملة من هذه الناحیة بحیث لم یکن االرتماس منویلاً بالکللیلة ال تفصیاًل و ال 

إجمااًل  و ال ینبغي التأمل في البطالن حینئٍذ کما في الصورتین األُولیین  لعدم قصد المأمور به علی 

 55وجهه الراجع إلی عدم قصد االمتثال کما هو ظاهر.

االهمال عنده)قدس سره( مستحیل فی میام الثبوت فهو إما قد نوی االمساک عن  فیه أنو

 قسما برأسه.االهمال االرتماس وإما ال وعلی أیٍّ فلیس 
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فی صورة التییید أیضا إنما هو فیما إذا کان بحیث ال ینوی االمساک عن االرتماس  والبطالن اهذ

أما لو کان التییید من  ن ذلک مخلٌّ بیصد الیربة أیضابل ال یبعد الیول بأ ولو کان من المفطرات

االصفهانی)قدس سره( فی باب الخطأ والجهل بکونه من المفطرات فال ریب فی الصحة  قال السید 

ا عداه ألجل تخیلل انحصار المفطر فیه و کان  ما لفظه: "عما عداه"ذیل قوله: إذا کان نیلة اإلمساك عمل

ا تخیل  ل عدم مفطریته ألجل هذا التخیلل بحیث لو کان معتیداً لمفطریته عدم قصد اإلمساك عمل

 اهلیصد اإلمساك عنه أیضاً ففي بطالن الصوم نظر بل منع.

 5مسألة 

و إن كان مت حداً، نعم لو علم  قصد الصوم بدون نی ة النیابة النائب عن الغیر ال یكفیه

 .ر یكفیه أن یقصد ما في الذم ةیباشتغال ذم ته بصوم و ال یعلم أن ه له أو نیابة عن الغ

کما ان  یعتبر في الیضاء عن غیره قصد امتثال أمر غیرهقال السید الحکیم )قدس سره( فی المنهاج: 

اه بأن ییصد ما فعله عن نفسه یتوقف علی امتثال أمر نفسه  و یکفي في المیامین الیصد اإلجمالي.

ومه أو صوم غیره أما لو لم یعلم اشتغال ذمته فی الذمة بعد علمه بدوران االمر بین اشتغالها بص

بصوم الغیر ال تفصیال وال إجماال فمجرد قصد ما فی الذمة ال یجدی فی تحیق قصد النیابة کما هو 

علی نحو  :فی ذیل قوله "ما فی الذمة" واضح ولذا قال السید الحکیم )قدس سره( فی حاشیة العروة

سیوط االمر عن المنوب عنه بمجرد إتیان الصوم ولو بیصد صل قصد النیابة إجمااًل. فمن یتخیل یح

 نفسه ال یحصل منه قصد النیابة.
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مرل  قال فی حاشیته علی المنهاج فی ذیل قوله قصد امتثال أمر غیره ما لفظه:السید الصدر ثم إن 

وجه في مباحث الصالة أن هذا غیر معیول و ان الوجه في عبادیة العمل النیابي هو قصد األمر المت

 56إلی نفس النائب.

وهو متین إال أن ذلک ال یمنع من کفایة قصد امتثال أمر الغیر لرجوعه عرفا إلی قصد النیابة وإن 

بیصد إتیان صوم الغیر  قال السید الگلپایگانی)قدس سره(: األقوى کان االولی التعبیر عن ذلک 

 کفایة قصد إتیان ما علی المنوب عنه فی حصول نیة النیابة.

 6لة مسأ

ال یصلح شهر رمضان لصوم غیره واجباً كان ذلك الغیر أو ندباً سواء كان مكل فاً بصومه أو ال، 

كالمسافر و نحوه، فلو نوى صوم غیره لم یقع عن ذلك الغیر سواء كان عالماً بأن ه رمضان أو 

إذا  جاهاًل، و سواء كان عالماً بعدم وقوع غیره فیه أو جاهاًل و ال یجزي عن رمضان أیضاً 

، و لو نوى في  كان مكل فاً به مع العلم و العمد، نعم یجزي عنه مع الجهل أو النسیان كما مر 

شهر رمضان قضاء رمضان الماضي لم یصح  قضاء و لم یجز عن رمضان أیضاً مع العلم و 

 العمد.

ولو  وأن االجماع الیائم علی عدم صحة الغیر فی شهر رمضانقد ظهر حال هذه المسألة عما سبق 

د الخالف ما لم یضرل بیصد الیربة  قال للحکم بوقوع الصوم عنه ولو مع قص موجبٌ من مثل المسافر  

                                       
 1/370منهاج الصالحین بحاشیة السید الصدر 56



46 
 

السید الحکیم )قدس سره(: یمکن البناء علی ما هو صریح المبسوط: من أن المسافر إذا نوى صوم 

لو ال ما عرفت من  نوقع عما نواه  و علیه قضاء رمضاالتطوع  أو النذر المعین  أو صوماً واجباً آخر 

فال  -کما هو في الجواهر -غریب )یعنی فی المبسوط( کون الحکم مظنة اإلجماع و خالف الشیخ

ییدح في اإلجماع. و ال سیما مع مخالفته له في بییة کتبه  و عدم موافیة أصوله  بل حکی االتفاق 

 57في الجواهر.اهغیر واحد في غیر المسافر. و هذا هو العمدة في المنع  کما اعترف به 

 7مسألة 

و لو  بعینه ال تجزیه نی ة الصوم بدون تعیین أن ه للنذر و لو إجمااًل كما مر   ومٍ ی إذا نذر صوم  

ته إشكال ن كان مع الغفلة عن النذر صح  نوى غیره فإ  .و إن كان مع العلم و العمد ففي صح 

بیصده إما ألن االمر به عبادی أو ذهب صاحب العروة)قدس سره( إلی أن الوفاء بالنذر ال یحصل إال 

ألن النذر یوجب کون المنذور علی الذمة فیلیم الیصد فی إفراغها کالدین وإما ألن عنوان الوفاء 

  .کعنوان ردل السالم قصدیٌّ  بالنذر بنفسه عنوانٌ 

إنل األمر الناشئ من قبل النذر  :بیوله 58علی الجمیع السید الخوئی)قدس سره(قد أورد  هذا و

ا توصل  لي ال یجب قصده  غایة األمر أنله ال یتحیلق االمتثال من غیر قصد  فال یستحق الثواب  أمل

ل فیه.  السیوط فال ینبغي التأمل
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ة  فکأنل الناذر یملك بالنذر عمله لله  و ربلما ییال: إنل النذر کالدین في اعتبار الملکیلة للغیر في الذمل

ة المدین  فکما أنله في  تعالی و یکون سبحانه مالکاً لعمله علی ته  کما أنل الدائن یملك ما في ذمل ذمل

الدین یلیم في وفائه قصد أدائه و إالل کان عطاًء ابتدائیلاً  فکذلك في الوفاء بالنذر فال بدل من تعللق 

 الیصد کي یکون تسلیماً للدین.

ة ذلك فإنلما یتمل . ...عتباریلة له سبحانه کما ال یخفیبأنله ال معنی للملکیلة اال و یندفع: و لو فرضنا صحل

الشهر  فإنل انطباقه علی الفرد یتوقلف علی الیصد کما  في نذر الکللي  کما لو نذر صوم یوم من هذا

ر فیه ا ة کللي دائماً و ال یتصول ص  فال جرم هو الحال في الدین الذي هو من أجل تعللیه بالذمل لتشخل

ا النذر الشخصي  احتاج إلی الیصد المعیلن کما هو المفروض في المیام فإنله متعیلن بنفسه من و أمل

غیر حاجة إلی التعیین  فال یلیمه قصد الوفاء  و هذا نظیر الودیعة التي ال تتعللق إالل بالشخص  فلو 

أرجعها الودعي إلی صاحبها غافاًل و بال التفات إلی أنلها أمانة و ودیعة فید دفع األمانة و إن لم یکن 

 عنوان.قاصداً لل

ه وإن کان الوفاء بالنذر  فال مناص من قصدنل المأمور به في المیام هو عنوان إو قد ییال أیضاً: 

لیلاً توصلیا فإنل قصد الیربة غیر قصد العنوان  و من هذا الیبیل: وجوب ردل السالم  فإنله و إن کان توصل

 من غیر قصد. إالل أنله ال بدل من تعللق الیصد بعنوان ردل التحیة  و ال یکفي

و یندفع: بأنل الوفاء بالنذر کالوفاء بالبیع لیس إالل عبارة عن إنهاء التیامه  أي اإلتیان بما تعللق به نذره 

و ما التیم به  فلیس هو عنواناً زائداً علی نفس الفعل الخارجي لیتوقف علی الیصد  فکما أنل الوفاء 

ن عنواناً آخر  بالعید لیس معناه إالل العمل بمیتضاه و الییام به و إنهاء العید و عدم الفسخ و ال یتضمل
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د به و ألیمه علی نفسه  فلو فعل  ل الخارجي  فکذا الوفاء بالنذر الوراء العم یراد به إالل اإلتیان بما تعهل

 ذلك فید وفی بنذره  إذ االنطباق قهري و اإلجیاء عیلي.

عي ف: أنل األمر بالوفاء لیس حکماً ابتدائیلاً ویؤکلده رضاً تعللق الوجوب مجعواًل من قبل الشارع لکي یدل

ء  و ألیمه الله سبحانه بالعمل بما بشي و إنلما هو التیاٌم من قبل المکللف نفسه  فالتیمَ  بعنوان الوفاء

ه. و من المعلوم أنل المکللف إنلما التیم باإلتیان بذات الصوم ال بعنوان الوفاء  فال  ه میرل التیم و أقرل

ن الواجب علیه أیضاً إالل هذا الذي تعللق به التیامه  نظیر الوفاء بالشرط في ضمن العید یکو

)فلو سلم المبیع بعد العید أو عمل بشرط  جب علیه قصد عنوان الوفاء بالشرطکالخیاطة  فإنله ال ی

 59ء.اهفیسیط األمر و إن لم ییصد عنوان الوفا و علیه ...الخیاطة کفی ولو کان غافال عن العید(

أنه ال وجه لنفی الملکیة االعتباریة عن ساحته جل جالله بل ال ریب فی ثبوتها له  :وفیه أوال

بشهادة آیة الخمس وهذا ال ینافی کونه جل جالله هو الخالق لألشیاء واالولی بالتصرف من الجمیع 

وال معنی أما الملکیة االعتباریة فله جل جالله سدس الخمس وما زاد عن الخمس فهو للمالک 

للیول بالملکیة الطولیة بینهما وعلیه فال وجه للنیاش فی الکبری وإنما الکالم فی کون النذر کالدین 

علیه و  کعلیک الصالةلیف بل ظاهر کلمة علی فی االفعال هو التک ممنوعٌ  فإنه عندناملکه تعالی 

و بیصد الیضاء أو فیکفی فی حصول الوفاء وعدم الحنث مجرد الصوم فی ذلک الیوم المعین ول

الکفارة نعم لو کان المنذور فی ذلک الیوم صوم الیضاء مثال فیلیم قصده لتحصیل الوفاء وإن لم یکن 

                                       
 21/30الموسوعة  59
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گانی)قدس سره( فی ذیل قوله "ال تجییه نیة الصوم" ما لفظه: قال السید الگلپای  الیضاء بنفسه قصدیا

 ب اإلییاع بالنذر ما لم ییصد عنوانه.بل تجییه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم ال یثاب ثوا

ال نسلم عدم ترتب الثواب علی امتثال االمر بالوفاء بالنذر ما لم ییصد عنوان الوفاء بداهة أن  وثانیا:

الثواب إنما هو لمن وفی بنذره متیربا وال ریب فی حصوله بمجرد إتیان المنذور متیربا وال یلیم قصد 

واب بل المعتبر مجرد قصد الیربة ولو مع الغفلة عن االمر بالوفاء خصوص االمر بالوفاء فی حصول الث

والحاصل أن الثواب یتوقف  من الصوم عدم الوفاء بالنذر هصدبالنذر نعم ال یترتب الثواب إذا کان ق

 علی قصد الیربة ال علی قصد خصوص االمر الذی ترتب علیه ثواب خاص.

وله "ال تجییه نیة الصوم" بیوله: فیه نظر وقد قربه ثم إن السید الحکیم )قدس سره( قد علق علی ق

ألن التعین مانع من صالحیة التعیین و عدمه الختصاص الصالحیة لهما بغیر فی المستمسک بیوله: 

 60المتعین الیابل لکل من التعیین و عدمه.اه 

هر بحیث أن التعین ال یمنع التعیین بداهة أنه لو ضاق وقت الیضاء أو ضاق وقت صالة الظ وفیه

 61بعدم لیوم قصدهما!  انحصر الوقت فیه فهل ییول الیائل بأن الیضاء أو الظهر قصدیٌّ 

                                       
 8/208المستمسک  60
أما االستدالل له)یعنی للیوم التعیین فی الصوم المنذور(: بأنه زمان یتعین بالنذر  حیث قال: فی بدایة الفصل وقد أجاب نفسه قدس سره بنفس هذا الجواب 61

ففیه: أن التعیین الواقعي ال یکفي في انطباق ما في الذمة من حق الغیر علیه  و ال في صدق إطاعة أمر النذر للصوم  فکان کشهر رمضان  ال یعتبر فیه التعیین. 
هذا والظاهر أن ما ذکره فی المستمسک من االشکال إنما هو بیان للتهافت بین  8/199لو کان عبادیاً  و ال في صدق الوفاء بالنذر لو کان قصدیاً. اه المستمسک 

یم قدس سره ماتن فإنه قدس سره قد أفتی فی المسألة التاسعة بعدم لیوم قصد الوفاء بالنذر وههنا قد أفتی بلیومه ویوکد ما قلناه تصریح السید الحکفتویین لل
 بما قلناه فی ذیل هذه المسألة وحاشیته فی ذیل المسألة التاسعة وبذلک ییوی احتمال عدم صحة انتساب حواشی العروة.
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هذا مع أنه نمنع التعین لوجود االمر الترتبی فإن االجماع علی عدم صحة الغیر مختص بشهر 

رمضان وال یشمل مطلق الصوم المعین وعلیه فالظاهر علی مسلکه من أن النذر دین هو موافیة 

 روة. الع

لو کان المنذور مطلق الصوم أما لو نذر صوما خاصا کالیضاء فإذا صام بیصد الیضاء فید  هذا كله

وفی بالنذر ویثاب علیه وإن لم ینو الوفاء بالنذر أما لو صام بنیة أخری فإن کان مع الغفلة عن النذر 

نذر ومع الغفلة یسیط المعین فال ریب فی صحة الغیر ألن المیاحم هو االمر بالوفاء ال مجرد ال

التکلیف باالهم وإن کان مع العلم والعمد فکذلک لعدم تحیق االجماع علی إلحاق الصوم المعین 

 62.وعلیه فله أمر ترتبی بشهر رمضان فی عدم صحة الغیر فیه

ل السید الحکیم)قدس سره( فی صورة العلم والعمد بین ما لو قلنا بأن النذر تملیک  هذا وقد فصل

للعمل  تملیکٌ أنه أو  )کما هو المختار(لشخصیة فال یصح الغیر وبین ما لو قلنا بأنه تکلیٌف للمنفعة ا

بناًء علی أن النذر ال یوجب حیاً في ذمة  فیصح الغیر  قال)قدس سره(: )کما هو مختاره(فی الذمة

الناذر و إنما ییتضي وجوب المنذور فیط  ففعل غیر المنذور یکون من صغریات مسألة الضد  

کما  -ء النهي عن ضده  فاذا منع من االقتضاء المذکورفیبتني الفساد فیها علی اقتضاء األمر بالشي

 فال مجال لإلشکال في الصحة.  -هو المحیق في محله

                                       
ر الماتن قدس سره حیث اختار أن النذر بنفسه قصدی فالمراد بالغفلة والعمد فی کالمه هو مطلق ما لو صامه ال بنیة النذر سواء کان المنذو وال یخفی أن 62

ذور  فاذا ثبت : ألن النذر ال یرفع مالك مشروعیة الصوم غیر المنفی ذیل صورة الغفلة ما لفظه صوما مطلیا أو صوما خاصا کما أشار إلیه المستمسک حیث قال
فصام قضاء. أما لو نوى  المالك ال وجه للبطالن  لکون المفروض الغفلة عن النذر  المانعة من تحیق العصیان. هذا إذا نوى غیر المنذور  کما لو نذر الصوم ندباً 

 8/209نفس المنذور غافال عن النذر فالصحة أوضح  و إن لم یکن وفاء بالنذر.اه المستمسک 
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فال یبعد أیضاً الیول بالصحة. إذ الصوم  -کما هو الظاهر -أما بناء علی أن النذر یوجب جهة وضعیة

الحق الحاصل بالنذر  لیکون حراماً  لحرمة التصرف في حق الغیر غیر المنذور لیس تصرفاً في 

ألداء الحق الواجب  فیجري علیه ما یجري علی ضد الواجب  کحرمة التصرف في ماله. و إنما هو ضدٌّ 

 من الصحة کما عرفت. 

نعم لو فرض کون مرجع النذر إلی نذر أن یشغل الیمان المعین في الصوم المنذور کان البطالن في 

 محله  لکون الصوم المأتي به تفویتاً لموضوع النذر فیحرم  فیبطل. لکن هذا النحو خارج عن الفرض.

فان قلت: إذا کان النذر ییتضي ملکیة الله سبحانه للصوم  امتنع علی الناذر جعله علی خالف 

أنه من منافع  بمامیتضی النذر  ألنه تصرف في مال الغیر. قلت: إنما یتم ذلك لو کان المملوك الصوم 

أما لو کان المملوك العمل في ذمة الناذر  فهذا ال ینطبق علی الصوم الخارجي إال  الناذر الشخصیة

 63بالنیة  فال مانع من التصرف فیه بجعله لغیر المنذور له.

 8مسألة 

لو كان علیه قضاء رمضان السنة التي هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة، ال یجب علیه 

و كذا إذا كان علیه نذران كل واحد  ما، بل یكفیه نیة الصوم قضاءً منه أنه من أي  تعیین 

 یوم أو أزید. و كذا إذا كان علیه كفارتان غیر مختلفتین في اآلثار.

                                       
خالفا لما قد یظهر من شیخنا االستاذ دام  –مراده من اشتغال الیمان هو تملیک المنفعة الشخصیة التی ذکره فی الذیل فال وجه لالیراد علیه  والظاهر أن 63

  2/132بأنه ما هو الفرق بین نیة الصوم وبین نیة اشتغال الیمان بالصوم. وراجع المنهاج کتاب االجارة  -ظله 
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والسر فی عدم لیوم التعیین واضح فإن خصوصیة هذه السنة أو السنة الماضیة غیر دخیلة فی 

 العنوان ولیس عنوانا قصدیا.

د یستدل علی لیوم التعیین بأنه مع عدم التعیین لو وقع عن خصوص االول أو خصوص قهذا و

له وجوٌد خارجیٌّ فال بدل لیس ممنوع ألنه الثانی فهو ترجیح بال مرجح والوقوع عن أحدهما مرددا 

 من التعیین.

مرجح ولو وفیه نیضا بیع الکلی فی المعین فإن المبیع لو کان خصوص هذا أو ذاک لیم الترجیح بال 

کان أحدهما فهو لیس فی الخارج ودعوی أن المبیع فی الذمة مردودة لوضوح أن الکلی فی المعین 

غیر الکلی فی الذمة ولو کان مشروطا بما یوجد فی الخارج ولذا لو تلف الجمیع بییت الذمة مشغولة 

 وال یبطل البیع بخالف ما لو تلف الجمیع فی بیع الکلی فی المعین.

 ا ما لو تعدد الدین وتعدد االداء فهل یتوهم أحد بیاء الدین فیما لو لم یعین!ومثله أیض

وحال أن االمتثال واالسیاط إنما هو بحکم العیالء والعرف ال بحکم العیل غایة ما فی الباب أنه ال 

 .یترتب االثر الخاص مع عدم التعیین کما سبق

وم تعیین سنة الیضاء وفی الذیل حکم بلیوم إن قلت: قد حکم الماتن فی صدر هذه المسألة بعدم لی

 التعیین مع اختالف االثار ومن المعلوم أن قضاء السنة الماضیة یختلف أثرها عن قضاء هذه السنة.
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قلت: لعل المراد لیوم التعیین فی ما لو کانا معا مختلفی االثار أما لو اختص االثر بأحدهما فال حاجة 

 64للتعیین.

 9مسألة 

ات فق في ذلك ف معی ن من شهرٍ  معی نٍ  و نذر صوم یومٍ  معی نٍ  خمیٍس  یوم   إذا نذر صوم  

و إن قصد  ، فإن قصدهما أ ثیب علیهما65انیكفیه صومه و یسقط النذر الخمیس المعی ن

 أحدهما أ ثیب علیه و سقط عنه اآلخر.

رآة للیمان یم)قدس سره(: إن کان العنوان المأخوذ في کل من النذرین ملحوظاً مقال السید الحک

)حیث إنل الموضوع الواحد غیر قابل لتعللق  المعین  کان النذر األول صحیحاً  و الثاني لغواً باطال

تین  و ال یمکن أن یکون الشخص الواحد محکوماً بحکمین( و وجب علیه الصوم بیصد 66النذر به مرل

الستحباب الشرعي  کما لو نذر الوفاء و أداء ما في ذمته. و إن کان ملحوظاً موضوعاً لکونه موضوعاً ل

)وهذا الیسم هو ظاهر المتن  دحو األرض  فاتفیا یوماً واحداً  صوم آخر خمیس في ذي الیعدة و یوم

ألن  النذر کالدین کما هو )صح النذران معاً  و وجب قصدهما معا  (67أیضا لمکان کلمة االتفاق

                                       
لتفصیل فإن اختالف االثر إما یوجب التعیین وإما ال والظاهر أن المراد من الصدر هو ما لو قصد االتیان بالیضائین معا فی هذه السنة وفیه أنه ال وجه لهذا ا 64

إذا لم )قدس سره(:قال السید الگلپایگانی والذیل قرینة علی أنه لو تعدد االثر ولو فیما لو کان قصده االتیان بالیضاء الثانی فی سنة أخری فال بدل من التعیین.
ا إذا اختلفا بأن یکون تأخیر قضاء السنة التي هو فیها موجباً للکفلارة فال بدل من التعیین.  یختلفا في اآلثار أمل

د فإن اختالف االثر الفر الییال علیهذا فما هو الوجه فی التفصیل بین االفراد واالنواع فإنه قد حکم الماتن بلیوم التعیین مع تعدد النوع وبعدم لیومه مع تعدد 
 کون العنوان قصدیا ال مجرد اختالف االثر.إما یوجب التعیین وإما ال! ألنا نیول: الوجه فی لیوم التعیین مع تعدد النوع هو 

 ة کما سبق عن المستمسک.ال یترتب علیه الثواب وهذا ینافی ما سبق فی المسألة السابعأنه وظاهره السیوط بمجرد االتیان ولو لم ینو الوفاء بالنذر غایته  65
 21/35الموسوعة  66
ل فإنل الثاني وعلیه فال مجال لما فی حاشیة العروة حیث قال: ) 21/35کما صرح به فی المستند  67 ة الثاني إشکال قوي. )الحکیم(.بل ُأثیب علی األول في صحل

 ییع لغواً. )الخوئي(( وهذا أیضا مما یوهن اعتبار الحواشی.



54 
 

و في ثبوت الکفارة  دون اآلخرفلو قصد أحدهما دون اآلخر وفي بأحدهما ر المستمسک( مختا

إال أن ییال: الحنث مجرد عدم  تها بالحنث غیر الصادق في المیامحینئذ إشکال  الختصاص أدل

  68اهموافیة النذر  و هو حاصل.

 فإذا قصد أحدهما سیط االخر أیضا للعصیان ال للموافیة خالفا لما هو ظاهر المتن.

لما کان یعتبر في المنذور أن یکون راجحاً  ما" ما لفظه: وقال أیضا فی ذیل قول الماتن: "أثیب علیه

ع النظر عن األمر بالوفاء فالمیصود امتثاله و إطاعته بفعل المنذور هو الرجحان الثابت فیه مع قط

و الثواب إنما یکون علی إطاعة األمر الذاتي المذکور  ال األمر العرضي الناشئ من النذر  کما  بالنذر

و من ذلك یظهر لك االشکال فیما یظهر من عبارته في المسألة اآلتیة. فتأمل  یظهر من العبارة.

 70-69جیداً.اه

والمختار کما سبق عدم لیوم قصد النذر ال للوفاء وال للثواب بل یکفی االتیان بمتعلیه متیربا فی 

 71حصولهما.

 10مسأله 

                                       
 8/211المستمسک  68
 8/211المستمسک  69
مع عدم لثواب إن قلت: قال السید الحکیم)قدس سره( فی الحاشیة: و إن لم ییصد واحداً منهما ُأثیب علی امتثال أمر الصوم و سیط النذران. کیف یترتب ا 70

 قصدهما وعدم حصول الوفاء! 
نذور أما االمر بالوفاء فهو إرشادی أو توصلی وعلیه فال یتحیق الوفاء إال مع وما یترتب علیه الثواب إنما هو الم الفعل العبادیقلت: قد صرح فی المستمسک أن 

مختار الماتن من  قصدهما أما الثواب فهو لمجرد امتثال ذات المنذور وهذا هو الجواب ال ما قد یظهر من شیخنا االستاذ دام ظله من أن الثواب إنما هو علی
 عدم لیوم قصد الوفاء.

یشترط التیرب أیضا فی حصولهما ألن من وفی بنذره فله کذا من الثواب صادق علی من صام ولو ریاء  قلت: المفروض أن المنذور عبادی إن قلت: علیهذا ال  71
ر من شیخنا  ما قد یظهفال یتحیق الوفاء به إال بیصد االمر فال ییاس بمثل من أکرم فییرا فله کذا من الثواب فإنه شامل لمن أکرم ولو ریاء وهذا هو الجواب ال

 ی ترتب الثواب إنما هو لدلیل خاص اللهم إال أن یکون مرجعه إلی ما ذکرنا.االستاذ دام ظله من أن لیوم قصد الیربة ف
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صد وفاء النذر و صوم إذا نذر صوم یوم معین، فاتفق ذلك الیوم في أیام البیض مثال، فان ق

أیام البیض أثیب علیهما، و إن قصد النذر فقط أثیب علیه فقط، و سقط اآلخر و ال یجوز 

 .أن یقصد أیام البیض دون وفاء النذر

ال یخفی أن المراد من السیوط فی قوله وسیط االخر هو ارتفاع الموضوع ال السیوط باالمتثال لما 

 حتی فی الصوم المندوب. صرح فی بدایة الفصل من لیوم الیصد

والوجه فی عدم جواز قصد أیام البیض دون النذر هو أن النذر قصدی فمع عدم قصده یلیم العصیان 

 والمختار کما سبق جواز قصد أیام البیض أیضا فیکون مثابا علیهما معا.

عنده دیٌن أما حاشیة السید الحکیم)قدس سره( علی قوله "وال یجوز" بیوله "فیه نظر" مع أن النذر 

 یحتاج إلی الیصد  فلعله لما سبق من أن التعین الواقعی یمنع التعیین.

 11مسألة 

د في یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من االستحباب أو من األمرین فقصد  إذا تعد 

ب على المنويِّ، و سقط األمر الجمیع أ ثیب على الجمیع، و إن قصد البعض دون البعض أ ثی

 البقی ة.بالنسبة إلى 

إنما هو االمر الوجوبی سیوط ن مضییا.اه فقال المحیق العراقی)قدس سره(: سیط االمر لو کا

للعصیان ال للموافیة وحصول الثواب والمختار أن قصد البعض أیضا کاف المتثال البییة وحصول 

 الثواب.
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 12مسألة 

و یجوز  قلفجر الصادأو غیره عند طلوع ا في الواجب المعی ن رمضان كان آخر وقت النی ة

من أجزاء لیلة الیوم الذي یرید صومه، و مع النسیان أو الجهل بكونه  التقدیم في أي  جزء

بمفطر، و أجزأه عن  إلى ما قبل الزوال إذا لم یأت المعی ن اآلخر یجوز متى تذك ررمضان أو 

ا في الواجب الغیر المعی   یجزیه إذا تذكر بعد الزوال و ال ذلك الیوم ن فیمتد  وقتها و أم 

ل اللیل إلى الزوال دون ما بعده على األصح  اخت و ال فرق في ذلك بین سبق  یاراً من أو 

ا في المندوب فیمتد  إلى أن یبقى من الغروب زمان یمكن  الترد د أو العزم على العدم، و أم 

 فیه على األقوى. تجدیدها

 هذه المسألة تتضمن فروعا:

 للعالم  نیة فى صوم شهر رمضانالفرع االول: تحدید وقت ال

ل  قال السید الخوئی)قدس سره(: ذکر )قدس سره( أنل منتهی وقتها عند طلوع الفجر بحیث ییع أول

ل اللیل إلی آخره  فلو کان باقیاً علی نیلته و لو إجمااًل و نام  جیء من الصوم عن نیلة  و مبدؤه من أول

بجواز التأخیر إلی ما  وأنه ییوللمرتضی )قدس سره( و قد نُِسب الخالف إلی السید ا لم یکن به بأس

: إنل 73و قد ییال 72قبل الیوال اختیاراً بل نُِسب إلی ابن الجنید جوازه إلی ما قبل الغروب و لو بیلیل

                                       
 195: 16  جواهر الکالم 19: 13الحدائق الناضرة  72
 8/212راجع المستمسک  73
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ما نُِسب إلیهما مطابٌق للیاعدة  نظراً إلی أن عبادیلة الصوم لم تثبت إالل باإلجماع  لفید الدلیل 

علی المیدار المتیین و أنله ال بدل من تحیلق النیلة و لو في الجملة و في آخر اللفظي  اذن ییتصر 

عة یمنعنا  ل لوال أنل ارتکاز عبادیلة الصوم من المتشرل الوقت أو ما قبل الیوال  فال تُعتَبر النیلة من األول

ل جیئه إلی آخره ال في الجملة و بنحو الموجبة  عن ذلك  إذ االرتکاز قائٌم علی عبادیته من أول

 الجیئیة.

اًل: ه  و فیه أول م في صدر الکتاب من أنل عبادیلة الصوم ثابتة بالدلیل الللفظي و هو ما دل علی عدل ما تیدل

 .من مباني اإلسالم

لو لم یتمل ذلك و فرضنا أنل االرتکاز أیضاً لم یثبت  فهذا البحث أجنبي عن محلل الکالم  ألنل  و ثانیاً:

ة في األُصول و غیره: أنل العبادة إنلما تفترق کالمنا في نیلة الصوم  م غیر مرل ال في نیلة الیربة  و قد تیدل

لي   ا قصد عنوان العمل فمشترك فیه بین العبادي و التوصل عن غیرها و تمتاز عنها بیصد الیربة  و أمل

م بیفما لم ییصد لم یتحیلق الواجب و إن  لیاً  کما في ردل السالم فإنله متیول إالل  صد ردل التحیلةکان توصل

أن یثبت من الخارج ترتلب الغرض علی ذات العمل  و عدم الحاجة الی الیصد کما في غسل الثوب  

حیث علمنا إنل الغایة إنلما هي الطهارة و إزالة النجاسة الحاصلة من الغسل و لو بداعٍ آخر کإزالة 

سیط األمر من غیر قصد عنوان العمل و نیلته الوسخ مثاًل فإن ُعلِم ذلك في مورٍد فهو  و إالل فال یکاد ی

لي.  ما لم ییم علیه دلیل بالخصوص  من غیر فرق في ذلك بین التعبلدي و التوصل

و علیه  فلو لم یکن المکللف قاصداً للصوم و في أثناء النهار قصده و لو آناً ما بعد طلوع الفجر  کان 

یل  لعدم صدور هذا المجموع عن قصٍد و نیلة فسواء إجیاؤه مخالفاً للیاعدة  و محتاجاً إلی قیام الدل
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أم قلنا: إنله یکفي فیه قصد الیربة في الجملة  ال بدل من قصد  ا بأنل الصوم بجمیع أجیائه عباديالتیمن

فلو صحل ما نُِسب إلی السیلد أو ابن  یماً ما لم ییم دلیل علی اإلجیاءعنوان الصوم و نیلته قبل العمل ج

 74ك باطاًل بال ارتیاٍب حسبما عرفت.اهالجنید  کان ذل

ال ریب فی صحة صوم الغافل والنائم علی الیاعدة االولیة وال یفترق الحال فیهما بین قصد  وفیه أنه

الیربة وقصد العنوان فکما ال وجه للیول بلیوم صدور قصد الیربة فی جمیع االنات کذلک ال وجه 

ف ولو قلنا بلیوم فعلیة الیصد فی جمیع االنات ولو کی للیول بلیوم قصد العنوان فی جمیع االنات

للیم الیول ببطالن صوم من نوی ثم نام إلی  بمعنی االمساک عن المفطرات علی تیدیر االبتالء بها 

 75الغروب فإنه یصیر حینئذ نظیر من نوی ثم بدا له فی ما نوی.

أما لیومهما  عبادیٌّ  قصدیٌّ  جبٌ إن غایة ما تدل علیه االدلة اللفظیة هو أن الصوم وا بعبارة أخری

فی جمیع االنات بل یکتفی  فی جمیع االنات فال بل الظاهر أن ارتکاز المتشرعة أیضا ال یوجبهما

 عندهم بحصول قصد الیربة و العنوان ولو فی جیء من الیمان فالمرجع الوحید هو االجماع.

ٌر  أن فرض إییاع النیة عند طلوع الفجر الذی هو آخر ثم ال یخفى کما أشار إلیه وقت النیة  متعذل

والیمان متصرم الوجود فیستحیل تیارن أمرین زمانیین مع  بداهة أنهما زمانیان 76فی المستمسک

کون أحدهما أطول من اآلخر اللهم إال أن یراد بذلک تیارن آخر جیء من النیة مع أول جیء من 

أنهم ال یلتیمون بکفایة النیة بعد الطلوع ولو الطلوع أو یراد بذلک التیارن العرفی إال أنه یرد علیه 
                                       

 21/38الموسوعة  74
کان قد نوی قبل نومه فلعل االجیاء متفق علیه وإنما الکالم فیما إذا لم ینو ال بمعنی االخطار وال بمعنی  وفیه أن الکالم فی تحدید آخر وقت النیة والنائم إن 75

  الداعی.
 8/213المستمسک  76
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علوم أن هذا االشکال ال یختص بالیول باعتبار االخطار فی النیة فإن الداعی بدقییة أو ثانیة. ومن الم

 .کما سبق عن المستمسک فی زمانواالخطار أیضا یحتاج إلی االلتفات 

بل المعیار حصول الصوم عن  عیکفایة الداللتحدید من حیث المبدأ لما سبق من  نعم ال مجال

الیوم  عیم باق في النفس و لو ذهل عنه بنوم و شبهه و ال فرق في حدوث هذا العیم بین أجیاء لیلة

الذي یرید صومه أو قبلها فلو عیم علی صوم الغد من الیوم الماضي و نام علی هذا العیم الی آخر 

 .الغد صحل صومه علی األصحل 

ل )هذا ولكن السید الخوئى وجود االمر وعدمه بین فی تیدیم النیة علی اللیل قدس سره( قد فصل

لو نام في الیوم األخیر من شعبان قاصداً صوم الغد و لم یستییظ إالل بعد الفجر فالظاهر حیث قال: 

فساد صومه حینئٍذ  ألنله في زمان نیلته لم یکن بعُد مأموراً بالصوم  لعدم حلول الشهر الذي هو زمان 

ء  الوجوب  فکیف ینوي االمتثال؟! و في زمان األمر لم یکن قاباًل له  ألنل النائم ال یؤَمر بشيتحیلق 

فال أمر له بالصوم ال في زمان التفاته و ال في زمان عدم التفاته و إن کان الصوم باآلخرة منتهیاً إلی 

 االختیار  إالل أنله لم یکن مأموراً به کما عرفت.

ل من شهر رمضان ناویاً صوم الغد فحینئٍذ إن قلنا باالنحالل و أنل أمر کلل  لو نام عصر الیومأما  األول

  و بعده ال یوم یحدث عند غروب لیلته  فالکالم هو الکالم  فإنل األمر بالصوم لم یکن حادثاً قبل النوم

ل ا یکون قاباًل للتکلیف ا إذا بنینا علی أن تلك األوامر کللها تحدث دفعًة في أول لشهر و أنله یؤمر و أمل

في الللیلة األُولی بصیام الشهر کلله علی نحو الواجب التعلییي کما هو الصحیح  علی ما ییتضیه ظاهر 

ْهَر فَلَْیُصْمهُ  اآلیة المبارکة )ولهذا ییال بعدم جواز أکل ما یعلم  الروایات  و کذا فََمْن َشِهَد مِْنکُُم الشَّ
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قبل الیوال فإنه جائی ولو الوضوء ماء باالضطرار وهذا بخالف إراقة لو معه بحدوث الییء أثناء النهار و

ة  لوجود األمر سابیاً و قد حصلت النیلة  مع العلم بعدم وجدانه بعده( فالظاهر حینئٍذ هو الحکم بالصحل

مو الف علی الفرض ة. عل مستند إلی االختیار کما تیدل  فال مانع من الصحل

ل: ا علی الللیل أیضاً  لکن مع وجود األمر ال بدونه حسبما عرفت من أنل النیلة یمکن تیدیمه فتحصل

 77التفصیل.اه

علی جواز تعجیی النفس فی الواجب المشروط کالنوم عن الصوم قبل حلول الشهر أو  هذا وقد أورد

بأنه بعد العلم بغرض المولی ال فرق )وهو المسمی بالمیدمات المفوتة( عن الصالة قبل حدوث الیوال 

ة التفویت بین الواجب المعلق والواجب المشروط ولکنه کما تری ألنه بعد العلم بفعلیة فی حرم

لم یصدر االمر ألن العیل یحکم بلیوم تحصیل أغراض المولی وصیغة  الغرض ال بدل من امتثاله ولو

 بحصول الشرائط ال االمر مجرد أمر صوری إال أن الکالم فی کیفیة إحراز الغرض فلعل الغرض مییدٌ 

 بتحصیلها کما قیل فی الحج من جواز منع النفس عن حصول االستطاعة.

فی االغراض العرفیة إنما هو شرط لالستیفاء ولیس شرطا للتکلیف  اللهم إال أن یقال إن القدرة

لوضوح أن العبد لو کان یعلم بأن المولی سوف یطلب منه الماء ویتعلق به غرضه ال یجوز له إراقته 

ر الشارع المیدس فال یجوز ونفس هذا الموقف یعامله العیالء مع أوامالعیالء  ویکون مذموما عند

 التعجیی ولو فی الواجب المشروط.

                                       
جب علیه وح أنه یمتثال بعد توجه االمر إلیه لوضومن المعلوم أن المراد من رفع التکلیف عن النائم هو النائم حین االمر ال النائم حین اال 21/40الموسوعة  77

کالٌم من أراده حفظ الیدرة وال یجوز له النوم بعد طلوع الفجر أو إخراج النفس عن االستطاعة بعد حصولها هذا ولشیخنا االستاذ دام ظله فی هذا المجال 
 فلیراجع إلی سائر التیریرات.
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نظر بداهة أن العرف والعیالء بعد االطالع علی مذاق الشارع المیدس وأحکامه یحکم بأن  وفیه أیضا

وف وفی مسئلة النجاسة قد الییاس مع الفارق فإنهم قد حکموا فی مسئلة الدیة بذاک الحکم المعر

حکم بعضهم بعدم وجوب العصر فیما لو أصابه بول الرضیع و مع ذلک قال بوجوبه ووجوب التعدد 

 فیما لو أصاب الثوب قطرة من ماء إبریق أصابه بول الرضیع.

ومثله ما لو القی إصبعه الطاهر مع االخر النجس فی الفم فإنهم قد حکموا بسرایة النجاسة مع أن 

  السرایة هو ماء الفم التی ال یتنجس وهو فی الباطن فصار الفرع أولی من االصل.سبب 

وأنه هل یمکن الیول   بالنوم ونحوهکالصوم ت الواجب المشروط هذا کله مع أن الکالم فی من فول 

 78فغایة ما ذکر إنما هو حرمة النوم إال أن الکالم فی حکم الصوم.  بصحة صومه أم ال

أنه لو قلنا بعدم مشروعیة غیر صوم شهر رمضان فیه کما ال یبعد فال أمر  لهذا ویمكن أن یقا

  79فال وجه فیه لإلجیاء.بالصوم علی من نوی ونام قبل حلول الشهر المبارک فعلی 

                                       
معلق فال یجوز فی مثال  دمات المفوتة التی هی تحت اختیار المکلف واجبٌ هو أن الواجب المشروط بالنسبة إلی المی کن الظاهر أن مراد المستشکلهذا ول 78

ُد بُْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسْیِن فِي الُْمْینِعِ َقاَل ُرِوَي ِإْن الوضوء إراقة الماء وال فی مثال الصالة النوم قبل الیوال وإن کان وجوبهما مشروطا بالیوال ویویده ما نیله  ُمَحمَّ
حِ  -أَْرٍض َو لَْم تَِجْد إِالَّ َماًء َجاِمداً  أَْجَنبَْت فِي عِیِد فََصلِّ بِالتََّمسُّ  391  ص: 3وسائل الشیعة  ج .ثُمَّ اَل تَُعْد إِلَی اأْلَْرِض الَّتِي تُوبُِق فِیَها ِدیَنكَ  -َو لَْم تَْخُلْص ِإلَی الصَّ

داند که شرائط وجوب بحث در جائي است که مکلف ميقال: ادة فیهما فله قصد امتثالها شهر رمضان لفعلیة االرفعلیهذا ال یبیی فرق بین آخر شعبان و أول 
تواند چنین تواند محیق شود  حاصل نخواهد شد  مولي ميشود  در این فرض  اگر تحصیل میدمات فراهم نشود  ذي المیدمه که در ظرف عمل ميمحیق مي

شاهد اینکه مولي اآلن و قبل از ظرف عمل اراده دارد  این است که دلیل اینکه مولي بعد از حصول شرط  .مکلفي را که میدمات را تحصیل نکند  عیاب نماید
. کند که اآلن اراده هستکند  همین است که به دالئلي ممکن است مطلوب حاصل نشود  این کشف ميکند  و قبل از آن امر ميء زید  امر نميو مجي

  24/9/1386تیریرات السید الینجانی 
 ییصد هذه المحبوبیةنعم ما ذکره فی الذیل من أنا لو سلمنا عدم فعلیة االرادة فال ریب فی حسن تهیئة المیدمات لئال یفوت الواجب بعد فعلیة وجوبه فله أن 

 .االمر لغوٌ  قبل تحیقإخطار النیة وقصد االمر وهو ألن المفروض أن المحبوب هو  لکفایته فی تحیق العبادة  قابل للتأمل
 صدیا.إن قلت: ال بدل من الیول باالجیاء فی هذا الفرض بطریق أولی ألنه قد صام فی الشهر والمفروض عدم وقوع الغیر فیه وأن صوم الشهر لیس ق 79

 فکیف یکون مجییا.أو ییصد خالفه قلت: المفروض أنه قد نوی الصوم قبل حلول الشهر وأنه ال أمر فعلی له حتی ییصده 
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من صحته فیه من باب الترتب فاالمر فی المیام السید الخوئی)قدس سره( أما لو قلنا بما ذهب إلیه 

 أمٌر ندبیٌّ له المبارک بسبب عدم حلوله إال أن لیة االمر بصوم الشهر أسهل ألن المفروض عدم فع

دبا ن ن صام فی شهر رمضانفله أن ییصده وینام فیکون ممل ولو أنکرنا الترتب بصوم الغد فعلیٌّ 

 فیکون مجییا.

ال عن الشهر المبارک فکیف یکون  میتضی فعلیة االمر بالصوم المندوب هو الوقوع عنه إن قلت:

 ؟مجییا

نعم إال أن المدعی أنه ال دلیل لنا علی وجوب الیضاء علی االطالق ولو فی حق من صام فی  قلت:

من لم یصم مع وجوبه إما فی حق المسافر وإما فی حق  بل جمیع أدلته واردٌ  الشهر صوما مشروعا

لیاعدة ولو فیکون المیام نظیر من صام یوم الشک بنیة الیضاء فإنه یمکن الحکم باالجیاء علی ا علیه

.  80لم یکن لنا نصٌّ

اللهم إال أن ییال إن االمر بالصوم المندوب أیضا من قبیل الواجب المشروط وأنه ال یتنجی لکل یوم  

  إال بالغروب ومع االسف أنا لم نجد من تعرض لهذه الفروع.

حلول عن للناسی الوجوبی بین النوم والنسیان بأن ندعی إمکان توجه االمر  هذا ویمكن الفرق

من یتخیل استحباب ما هو واجب فی الواقع فإنه لیس کالنائم غیر قابل للتکلیف ف 81الشهر المبارک

فإنه ملتفٌت إلی هذا الحکم لکن بمرتبة االستحباب فال محذور عیلی فی الحکم بتنجی الحکم علیه 

                                       
یل ترقان فی أن میتضی النص هو وقوع الصوم عن الشهر المبارک و میتضی هذا البیان هو الوقوع عن المنوی إال أنه یجیی عن الیضاء لعدم الدلإال أنهما یف 80

 علیه کما أنهما یفترقان فی فعلیة االمر الوجوبی فی مورد النص بخالف المیام.
 عده وقبله فکما یصح صوم االول عندنا علی الیاعدة االولیة کما سبق کذلک الثانی.فال یکون حینئذ فرق بین الناسی عن حلول الشهر المبارک ب 81
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بمرتبة  نظیر من کان ییعم استحباب صالة الظهر فإن الوجوب منجی فی حیه لکنبهذه المرتبة 

 82االستحباب.

یرد علیه نیضا ما اتفیوا علیه فی الجاهل فإن حرمة ألنه إن بیاء الحکم بعد الغفلة عنه لغٌو؛  ال یقال:

شرب الخمر فی حیه منجی و أثره حسن االحتیاط و هکذا نیول فی الناسی لوضوح أن لبیاء الوجوب 

 فی حیه فائدة وله داعویة لکن بمیدار االستحباب.

 الجاهل.بما سبق من  ینتیض ذلک قلت:یکفی للداعویة وجود االمر الموهوم.  :إن قلت

إال أن ییال إن رفع الحکم عن الناسی لیس لمحذور عیلی وإنما هو من جهة حدیث الرفع  اللهم

  83فإن ظاهره رفع الحکم ال رفع العیاب.

ن صوم الناسی بعد هذا ال یتم علی الیول بأن حدیث الرفع امتنانی ألن الحکم ببطال إن قلت:

 االتیان به خالف االمتنان.

له  قلت: لو تمل هذا للیم االشکال فی جمیع الموارد فإن الوجوب الحرجی مثال مرفوٌع مع أنه لو تحمل

 المکلف فال بدل من الحکم بصحته لئال یلیم خالف االمتنان وال یلتیم به أحد.

لکن  تارة بدعوی فعلیة االمر الوجوبی أنه یمکن لنا تصحیح الصوم فی مفروض المیام والحاصل

وأخری بفعلیة االمر االستحبابی اللهم إال أن ینعید االجماع علی الخالف ولکن لخصوص الناسی 
                                       

االمر الوجوبی وهذا بخالف مسألة صالة الظهر فإنه کان ملتفتا إلی نفس االمر بصالة وهو یختلف عن وال یخفی أن ما التفت إلیه فی المیام أمر ندبی واقعی  82
 خصوصیته.الظهر غایة ما فی الباب کان غافال عن 

عالمین وهذا بخالف فإن الرفع فی حدیثه بالنسبة إلی ما ال یعلمون  ظاهری ال واقعی بداهة أن الیول بکون الرفع واقعیا مستلیم للیول باختصاص االحکام بال 83
 21/43راجع الموسوعة  سائر الفیرات فإن الرفع فیها واقعی.
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الظاهر عدمه لعدم تعرضهم لهذه الفروع وعلیه فال فرق بین من نام قبل حلول الشهر المبارک ناویا 

 للصوم المشروع ومن نام بعده. 

 تتمة

ال  لی لیوم کون نیة الصوم فی اللیل وعدم کفایة النیة فی الیوم السابق بمرسلة عامیةقد یستدل ع

لکنها مع ضعف السند ضعیف الداللة ألن ظاهرها الحصر  84ت الصیام من اللیلصیام لمن لم یبیل 

کفی االضافی فیکون المراد من لیوم وقوع النیة فی اللیل هو عدم کفایة وقوعه أثناء النهار ال أنه ال ی

 وقوعه قبل اللیل.

من أجیاء لیلة  و یجوز التیدیم في أيل جیء" :و علی هذا أیضا یحمل عبارة الماتن )قدس سره(

 ".الیوم

ا علی المختار من کفایة الداعی فال مجال لهذا البحث للیوم ا کله علی الیول بلیوم االخطار أمهذ

سواء کان بدئه من اللیل أم نه لبطل إجماعا بحیث لو انصرف عبیاء الداعی واستمراره إلی آخر النهار 

 کان ما قبله ودعوی لیوم کون االخطار فی اللیل ال دلیل علیه کما سبق.

 الفرع الثانى: تحدید وقت النیة فى صوم شهر رمضان للجاهل والناسى

إلی  المعیلن اآلخر یجوز متی تذکلرو مع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو  )قدس سره(:قال الماتن

 .وال إذا لم یأت بمفطر  و أجیأه عن ذلك الیوم و ال یجییه إذا تذکر بعد الیوالما قبل الی

                                       
 7/316مستدرک  84
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عي علیه اإلجماع في کالم غیر واحد  )قدس سره(:قال السید الخوئى المشهور و المعروف بل ادُّ

د النیلة ما  بینه و بین من األصحاب أنل الجاهل بکون الیوم من شهر رمضان أو الغافل أو الناسي یجدل

و عن ابن أبي عییل إلحاق  الیوال  فیتلسع وقت النیلة في حقل هؤالء إلی ما بعد العلم و االلتفات.

 و یستدل للمشهور بوجوه: 85.الناسي بالعالم

ما ورد في المریض و المسافر من أنله إذا برئ من مرضه أو قدم أهله قبل الیوال و لم  :الوجه االول

د ا لنیلة و یصوم و یحسب له  مع أنل المریض و المسافر لم یکونا مکللفین بالصوم یتناول المفطر یجدل

ل األمر  و کان یجوز لهما استعمال المفطر  غیر أنلهما من باب االتلفاق لم یستعماله  فکیف  من أول

 بمن هو مکللف به واقعاً و إن لم یعلم به فعاًل کالجاهل و الناسي  فإنل الحکم حینئٍذ ثابٌت بطریقٍ 

 أولی.

مبدأ الصوم في المریض و  أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بأن الییاس مع الفارق لوضوح أن

المسافر زمان ورود البلد أو برء المریض  ال طلوع الفجر الذي هو مبدأ الصوم لغیرهما من سائر 

هما خالل ستل المکللفین  ففي الحیییة هما مکللفان بنیلة اإلمساك خالل تسع ساعات مثاًل و غیر

عشرة ساعة مثاًل أي طول النهار من مبدئه إلی منتهاه  و قد ثبت بالدلیل الخاصل أنل هذا بمنیلة 

الصوم من طلوع الفجر  فهما لیسا مکللفَین باإلمساك حتلی واقعاً إالل من اآلن  و هذا بخالف الجاهل و 

و لم یأت بهذا المأمور به حسب الفرض   باإلمساك من طلوع الفجر و إن لم یعلم به نحوه  فإنله مأمورٌ 

لخلول قطعة من الیمان عن النیلة  استناداً إلی االستصحاب الذي هو حکم ظاهري. و معه کیف 

                                       
 197: 16جواهر الکالم  85
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یجتیئ بهذا الناقص عن المأمور به الواقعي  فإنل ما کان واجباً علیه و هو اإلمساك من طلوع الفجر 

إلمساك من اآلن لم یکن مأموراً به  فبأيل دلیل یکون عن نیلٍة لم یأت به  و ما اتي به و هو نیلة ا

 مجیئاً؟! نعم  هو مأمور باإلمساك ال بالصوم.

دلیل اإلجیاء خاصل بمورده  و هو من لم یکن مأموراً باإلمساك من طلوع الفجر أعني  و علی الجملة:

ن هو مأمور به من األول؟! فإنل ذ ى إلی غیره ممل ل ال ییتضي اك الدلیالمریض و المسافر فکیف یتعدل

ي بوج  ه.اهمثل هذا التعدل

إن قلت: إن الحدیث یشمل ما لو سافر الحاضر بعد الطلوع ورجع قبل الیوال مع أنه کان مکلفا 

 بالصوم عند الطلوع فال یکون حینئذ فرق بینه والجاهل.

صومه ودعوی أن  قلت: کال فإن هذا المسافر لو نوی الصوم قبل السفر فمیدار السفر معفوٌّ وإال لبطل

نیة الصوم قبل السفر لغٌو کما تری فإنا أبناء الدلیل وإال للیم الیول بعدم وجوب نیة الصوم لمن سافر 

  بعد طلوع الفجر ولم یرجع قبل الیوال. 

هذا مضافا إلی أن الحکم باالجیاء لعله إرفاق فی حق المسافر فعلی أیل ال وجه للتعدی عنه إلی 

  غیره.

أنه لو ثبت االجماع علی التعدی من المسافر إلی الناسی والجاهل فال بدل من التعدی  هذا وال یخفی

ولو لم نعلم مستندهم أو کان مستندهم نفس هذه االولویة أو سائر االدلة والسر فی ذلک أن 

المرجع بعد عدم تمامیة هذه االدلة ال بدل وأن یکون إطالق ما دلل علی وجوب قضاء الصوم إال أن 

وم أن االخذ باالطالق أمٌر عیالئیٌّ وال یحرز منهم العمل به بعد ذهاب المشهور إلی خالفه المعل
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وعلیه فال دلیل لنا علی وجوب الیضاء کما أنه ال دلیل علی جواز االفطار لهما )أعنی الجاهل 

ذهاب والناسی( إذا تذکرا أثناء النهار لنفس ما قلنا من عدم جواز االخذ بإطالق حدیث الرفع بعد 

المشهور إلی خالفه وأنه ال یجوز له االفطار فال بدل علیه الصوم واالمساک إلی آخر النهار ومعه ال 

 یجب علیه الیضاء.

ما روي مرساًل من أنل لیلة الشكل أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤیة الهالل فأمر  :الوجه الثانى

 فلیصم  و من أکل فلیمسك.صللی الله علیه و آله منادیاً ینادي: من لم یأکل 

یلة أیضا السید الخوئی)قدس سره( بعد تضعیفها بأنها  أورد علیها وأنه ال یمکن الجبر مرسلة عامل

بأن 86أولعله کان إللیام الخصم )ال سیما لو قلنا کما قیلبعمل االصحاب لعدم إحراز إستنادهم إلیه 

أنل الروایة في نفسها غیر قابلة بمیارنا( فیه االمامیة إلی زمن الشهید االول)قدس سره( کان فیها 

فضاًل عن أعرابي مجهول  فکیف اعتمد النبيل )صللی الله  للتصدیق  فإنل الهالل ال یثبت بشاهٍد واحد

ا یُطمأنل بکذبه  مع أنل  ى إلی  علیه و آله( علی قوله؟! فمضمونها ممل موردها الجاهل فلما ذا یتعدل

م.الناسي؟! بل الالزم إلحاقه بال  اهعالم  کما عن ابن أبي عییل علی ما تیدل

ك بحدیث الرفع :الثالثالوجه  ل بدعوى أنل اعتبار النیلة في هذا المیدار من الیمان أعني: حا التمسل

ة. الجهل و النسیان مرفوع بالحدیث  و المفروض مراعاتها في الباقي فیحکم بالصحل

                                       
 26/9/1386السید الینجانی تیریرات 86
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بصحة الصوم فإن الزمه وجوب الکفارة علیه فی إن الحدیث امتنانی وال امتنان علی الحکم  إن قلت:

 صورة االفطار.

: إن االمر دائر بین الحکم بصحة الصوم وبین الحکم ببطالنه مع لیوم االمساک والیضاء وال ریب قلت

أن االول هو المطابق لالمتنان نعم یمکن االمتنان برفع الجمیع بأن ال یجب الصوم وال االمساک وال 

 متنان ذو مراتب فیکفی لصدقه المرتبة االدنی وإن أمکن االمتنان بما فوقه. الیضاء إال أن اال

بیرینة اشتراک االحکام وأدلة عن الجاهل ظاهری فع أنل الرب السید الخوئی)قدس سره( أورد علیه

 .االجیاء لوٌم أنل الحکم الظاهري ال ییتضيو معالواقع مأموٌر بالصوم إال أنه معذور فهو فی االحتیاط 

ا باإلضافة إلی و  ا إال أن مفاد حدیث الرفع إنما هو رفع التکلیف واقعیوإن کان فالرفع فیه غیره أمل

کما ذکرنا ذلك في أجیاء  واقعا حال النسیان ال وضعه لما عدا المنسی حتی یلیم الیول باالجیاء

تیان بالباقي مجیئاً الصالة و أنله لو نسي جیءاً منها و لو استوعب نسیانه الوقت ال دلیل علی کون اإل

ة. الغروب  إلطالق نعم  ال إشکال في کونه مکللفاً باإلمساك من زمان التفاته إلی  عن الصالة التامل

ة کالمریض و المسافر و نحوهما  و لیس الناسي منها  لکن  الروایات فإنل الخارج عنها عناوین خاصل

و الغروب الذي هو المأمور به أصالًة  ء  و وجوب الصوم المحدود ما بین الطلوعوجوب اإلمساك شي

  .ء آخرلوال النسیان شي

ي لیدلل علی و بعبارة اخرى: حدیث الرفع شأنه رفع التکلیف ال وضعه و إثباته باإلضافة إلی الباق

ته و االجتیاء به إذن فمیتضی الیاعدة: أن ال یجتیئ بهذا الصوم و إن وجب اإلمساك بییلة النهار  صحل

جواز تجدید النیلة یحتاج إلی الدلیل  و ال دلیل. و حینئٍذ فإن تمل اإلجماع التعبلدي  کما عرفت  فإنل 
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عاه غیر واحد فهو  و إالل کما هو  الکاشف عن رأي المعصوم )علیه السالم( علی التجدید کما ادل

ق هذا  مة  حیث إنل تطرل الصحیح  نظراً إلی احتمال استناد المجمعین إلی بعض الوجوه المتیدل

الحتمال غیر قابل لإلنکار وجداناً  و معه کیف یمکن تحصیل اإلجماع الیطعي؟! فالحکم باإلجیاء ا

اً  بل الظاهر عدم اإلجیاء  فال بدل من الیضاء  إذ قد فات عنه الصوم في هذا الیوم.  87مشکل جدل

 إثبات االمر بالباقی بأحد بیانین: هذا ویمكن

نی)قدس سره( من أن نسبة حدیث الرفع باالضافة إلی االدلة : ما ذکره المحیق الخراسااالولالبیان 

فهو معها یکون دالة علی جیئیتها إال مع الجهل بها أو نسبة االستثناء  الدالة علی االجیاء االولیة

فیتم  للناسی وصوم قبل الیوال جیء للواجب إال للناسی والجاهل فالرکوع جیٌء للصالة إال 88النسیان

  یبعد.بذلک االجیاء کما ال

: أن المتعارف من هذا التعبیر هو أن ترک الناسی کال ترک فیکون کالذاکر اآلتی البیان الثانى

 89بالجیء.

من العیاب آخر وهو أن مفاد الحدیث هل هو رفع جمیع االثار  هذا ولکن المهم فی المیام أمرٌ 

خصوص المواخذة ل أم أنه رفعٌ  90السید الخوئی)قدس سره( جیئیة والتکلیف کما هو مختاروال

 ؟ والعیاب
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وقد یستشهد علی االول بما ورد فی کالم االمام علیه  91.بالحدیث االستدالل فعلی الثانی یسیط

السالم من االستدالل علی بطالن الحلف بالطالق من المکره علیه بعموم فیرة رفع ما استکرهوا علیه 

فید روی   92أیضا هو عموم االثار وحدة السیاق ییتضی الحکم بأن المرفوع فی غیر هذه الفیرة و

ُجِل یُْستَکَْرُه  لیه السالمَعْن َأبِي الَْحَسِن ع أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره قَاَل َسَألْتُُه َعِن الرَّ

اَلِق َو الَْعتَ  ِ اَل ثُ  :فََیالَ  ؟َذلِكَ  یَلَْیُمهُ اِق َو َصَدقَِة َما یَْملُِك أَ َعلَی الَْیمِیِن فََیْحلُِف بِالطَّ مَّ َقاَل قَاَل َرُسوُل الله

تِي َما ُأکِْرُهوا َعلَْیِه َو َما لَْم یُطِیُیوا َو َما َأْخَطئُوا لی الله علیه وآلهص  93.ُوِضَع َعْن ُأمَّ

احتمال التییة بعد بطالن الحلف بالطالق عندنا ولو من غیر إکراه فلعله علیه السالم إنما عدل  وفیه

المانع للتییة فال یتم لنا قرینة منفصلة علی المراد من الرفع فی  عن بیان عدم المیتضی ببیان

 حدیثه.

إال أنه مشکل فال أقل من االجمال فی المراد من الرفع  التعلیلنعم ظاهر المشهور االخذ بمثل هذا 

بل قد ییال إن الحلف بالطالق کما هو باطل وضعا عندنا کذلک هو حرام تکلیفا فال یکون االستدالل 

الرفع لرفع الحکم الوضعی وهو الصحة بل االستدالل به لرفع العیاب االخروی والمواخذة  بحدیث

م فال داللة له علی رفع جمی الدنیویة من التعذیر بسبب االکراه علی هذا  94ع االثار.المحرل

ضافا إلی هذا ولکن الحرمة مشکل والتعذیر أشکل لما سبق من عدم ثبوته فی جمیع المحرمات م

 السوال عن الحکم الوضعی.ر من کالم السائل هو أن الظاه
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مما کان هذا وقد ییال بأنا لو سلمنا التعدی فنتعدی عن المواخذة إلی خصوص االثار االختیاریة 

 95لیدرة العبد فیها دخٌل ال مثل الجیئیة والشرطیة ونجاسة الخمر مما کان ثابتا ولو فی حق العاجی.

 تتمة

فی المیام واقعیٌّ کالناسی ألن الرفع عن الجاهل فی الشبهات قد ییال إن الرفع عن الجاهل 

مجرد أخذ الشک فی موضوع  ال فی الشبهات الموضوعیة ثم أضاف إلی ذلک أنالحکمیة واقعی 

الحکم ال یالزم أن یکون مفاده حکما ظاهریا فإن قوله علیه السالم ال شک لکثیر الشک وقوله علیه 

فإن ذلک کله  علم فهو فی النار وأدلة حرمة االفتاء بما ال یعلمالسالم رجل قضی بالحق وهو ال ی

أحکام واقعیة مع أخذ الشک فی موضوعها فالمعیار فی ظاهریة الحکم وواقعیته إنما هو أخذ الشک 

أو یجب  کما لو قیل إذا شککت فی الوجوب فال یجبأو ضده فی موضوع نییضه حکم الفی 

 96االحتیاط.

دلیل علی اشتراک االحکام کما یعم الجاهل فی الشبهات الحکمیة کذلک فإن ال وفیه ما ال یخفى

یعم الجاهل فی الشبهات الموضوعیة نعم أدلة لیوم التعلم تختص باالولی إال أن أدلة حسن 

االحتیاط مشترک بینهما مضافا إلی ما ورد فی بطالن صالة من وجد بعد الصالة میتة فی ماء 

ن لیوم الصوم علی من لم یصمه إلی غیر ذلک مما یدل علی الوضوء وما ورد فی یوم الشک م

 االشتراک فی الشبهات الموضوعیة أیضا.
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ه بأن مجرد أخذ الشک فی الموضوع یالزم أن وأما ما ذکره فی مناط الظاهریة فلم نجد من تفول 

 97.یکون الحکم ظاهریا

بات الفرع الثالث: فى تحدید وقت النیة فى غیر شهر رمضان من سائر الواج

 المعینة

جواز تیدیم النیة فیها علی اللیل ولو علی الیول والغریب أنهم لم یتعرضوا لحکمها والمختار 

باالخطار ألن الصوم المعین إما هو صوم الیضاء مع ضیق الوقت وإما النذر المعین وإما االستیجار 

قال إن شفی الولد  المعین والکل من قبیل الواجب المعلق اللهم فی مثل النذر المشروط کما لو

  98أصوم ذلک الیوم المعین فإن الوجوب ال یتنجی إال بعد الشفاء.

 والحمد لله رب العالمین

 1396تابستان 

                                       
یة الناذر و ال ریب أن ثم إنه قد ییال إنه لو قلنا بجواز تجدید النیة فی حق الناسی فإنما هو فی غیر ما وجب تعیینا بالنذر أو االستیجار لوضوح تبعیتهما لن 97

ات هما هو صیام ما بین الحدین فال ییدر االطالقات علی بیان االجیاء وکفایة التجدید وعدم لیوم الوفاء فی میدار المنسی فی حیهما. تیریرمتعلق النذر عند
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 وال یخفی وضوح الحکم من حیث المنتهی وسائر الجهات بعد ما سبق من التفاصیل. 98


