






الطبعة الثانية
مجيع احلقوق حمفوظة
١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧م



بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمـد هللا رب العاملني والصالة والسـالم عىل سـيدنا ونبينا حممـد وآله الطيبني 

الطاهرين ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.
(١) إذ ال إشـكال يف أهنـا دائمة احلدث وال تطهر، كـام يقتضيه مقابلة احليض 
بالطهر يف الكتاب املجيد والسنة الرشيفة املتجاوزة حد التواتر، والفتاو الظاهرة يف 

املفروغية عن ذلك. بل وضوح ذلك يغني عن جتشم االستدالل عليه. 
ومنـه يظهـر أنه حيرم عليها غري العبادات مما حيرم عـىل املحدث، كمس القرآن 
الرشيـف، عىل التفصيل املتقدم يف الوضوء. ولعل إمهاله يف كالم بعضهم للمفروغية 

عن مشاركتها للجنب يف املحرمات، كام يأيت من بعضهم.
هـذا، إذا أخذ يف موضوع التحريم عنوان املحـدث، أو تضمنت األدلة مانعية 
احلـدث األصغر، حيث يلزمهـا مانعية األكرب باألولوية االرتكازيـة، أو ملا تضمن أن 
أسـباب احلـدث األكرب نواقض للوضوء، كام تقدم يف مـس القرآن الرشيف. ويف غري 
ذلـك ال إشـكال فيام أخذ يف موضوع حتريمـه عنوان احلائض، كام تقـدم يف املكث يف 

املسجد وقراءة العزائم. 
وأمـا ما اختـص دليله باجلنب، وهو مس اسـم اهللا تعاىل والطواف املسـتحب 

الفصل السابع
يف أحكام احلائض

(مسـألة١٥): حيـرم عـىل احلائـض مجيع ما يشـرتط فيه الطهـارة من 
العبادات(١)،
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ـ بناء عىل متاميته يف اجلنب ـ فقد استدل عىل حرمته عىل احلائض..
تارة: بام يف اجلواهر من ظهور اتفاق األصحاب عىل مشاركته احلائض للجنب 
يف أحكامـه، كـام رصح به بعضهم، بل قد يظهر من الغنية دعو اإلمجاع عىل أنه حيرم 
عىل احلائض كل ما حيرم عىل اجلنب، وكان قد ذكر ـ يف أحكام اجلنب ـ أنه حيرم عليه 

مس اسمه تعاىل وأسامء األنبياء واألئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم.
وأخـر: بـأن حدث احليـض أغلظ من حـدث اجلنابة، كـام يف املعترب وغريه، 

فتثبت حمرمات اجلنب للحائض باألولوية.
ويشـكل األول: بأنـه ال جمـال لتحصيل االتفـاق مع إمهال احلكـم املذكور يف 
احليـض وذكره يف اجلنابة يف املبسـوط والرسائر واملعترب والرشايـع واملنتهى والتذكرة 
واإلرشـاد والقواعـد وغريها، فإنـه وإن أمكـن أن يبتني عىل املفروغية عن مشـاركة 
احلائض للجنب يف املحرمات ـ كام تقدم احتامله يف إمهال بعضهم مس الكتاب املجيد 

ـ إال أنه ال جمال للقطع باإلمجاع عىل املشاركة مع ذلك.
وأمـا الثـاين فقـد اسـتدل عليـه يف اجلواهـر بمعتـربة سـعيد بن يسـار: «قلت 
أليب عبـد اهللاA: املـرأة تر الدم وهي جنب أتغتسـل من اجلنابة أو غسـل اجلنابة 
واحليض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك»(١). ويشكل بظهورها يف إرادة 
األشـدية من حيثية عدم الفائدة يف الغسل بسـبب استمرار احلدث قهراً، ال من حيثية 
مرتبة احلدث، لينفع يف املقام، وإال مل يكن مناسـباً للسـؤال، إذ كون احليض أعظم من 
حيثية مرتبة احلدث ال يقتيض عدم الغسـل للجنابة لرفع حدثها. وال أقل من اإلمجال 

املانع من االستدالل.
نعم، ال يبعد فهم عدم اخلصوصية للجنابة من دليله، ملسـانخة حدث احليض 
حلدث اجلنابة ارتكازاً، وال سـيام مع قيام األدلة عىل اشرتاكهام يف أكثر األحكام الثابتة 
من حيثية احلدث. وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال. ويأيت بعض الكالم يف الطواف 

(١) الوسائل باب:٢٢ من أبواب احليض حديث:٢.



يف أحكام املستحاضة إن شاء اهللا تعاىل.
(١) ال إشـكال يف حرمـة العبادات املذكـورة عليها، والنصوص بـه متواترة، 
ودعـاو اإلمجـاع عليـه مسـتفيضة، بـل دعـو الـرضورة عليـه ـ كـام عـن رشح

 املفاتيـح ـ غـري جمازفة. وإنام اإلشـكال يف أن حرمتها ترشيعية فقـط راجعة إىل اعتبار 
الطهارة فيها، فتبطل بدوهنا ـ كام تبطل بفقد سائر رشوطها ـ ويكون االتيان هبا بدوهنا 
بنيـة املرشوعيـة ترشيعاً حمرماً، أو هي مع ذلك ذاتية راجعة إىل حرمتها تكليفاً من غري 

جهة الترشيع أيضاً، نظري حرمة الربا. 
وكأن ذلك هو املراد من الرتديد يف كالم بعضهم بني احلرمة الذاتية والترشيعية، 
وإال فثبوت احلرمة الترشيعية مما ال ينبغي اإلشكال فيه بالنظر ملا سبق من عدم الريب 

يف كوهنا دائمة احلدث، كام رصح به شيخنا األعظمP يف الصالة.
وكيـف كان، فقـد يسـتدل عىل احلرمـة الذاتيـة.. تـارة: بأن موضـوع احلرمة 

الترشيعية الترشيع الذي هو أمر قلبي، وظاهر األدلة حرمة نفس األفعال اخلارجية.
وأخـر: بـام تضمنته النصوص الكثـرية ومجلة من معاقـد اإلمجاعات املدعاة 
يف املقـام من التعبـري باحلرمة الظاهرة يف الذاتية، وكذا مـا تضمن النهي عن العبادات 

واألمر برتكها.
ويندفـع األول: بأن املرتكزات املترشعية، بـل العقالئية، تقتيض حرمة اجلري 
العميل عىل الترشيع القلبي، بحيث يكون نفس العمل حمرماً ثانوياً يصح توجيه النهي 

إليه، كام يناسبه ما ورد يف البدعة وأهنا يف النار. 
والثاين: بأن التعبري بالتحريم والنهي ونحومها وإن كانت ظاهرة بدواً يف احلرمة 
والذاتية، إال أن شـيوع اسـتعامهلا يف مقام بيان عدم املرشوعيـة لبيان رشوط التكليف 
واملكلف به وموانعهام ونحوها مما يرجع حلدود الترشيع مانع من التعويل عىل الظهور 

كالصالة والصيام والطواف واالعتكاف(١)
حرمة العبادة عىل احلائض............................................................................. ٧
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املذكور فيام يمكن محله عىل ذلك، كاملقام. 
ومنـه يظهـر وجه آخر يف دفـع الوجه األول، فإن ظهـور األدلة يف حرمة نفس 
األفعال اخلارجيةـ  دون األمر القلبيـ  إنام يناسب حرمتها ذاتاً إذا كان املراد هبا احلرمة 

التكليفية، ال اإلرشاد حلدود التكليف. فالحظ.
نعم، قد يستدل عىل احلرمة الذاتية بجملة من النصوص.

منها: ما ورد يف االسـتظهار من التعبـري باالحتياط يف بعض نصوصه، كموثق 
فضيـل وزرارة عن أحدمهـاH: «قال: املسـتحاضة تكف عن الصالة أيـام أقرائها 

وحتتاط بيوم أو اثنني...»(١)، وقريب منه خرب اجلعفي(٢)، وموثقة البرصي(٣) اآلتية.
واستشـكل فيه سـيدنا املصنفP بأن التحيض يف أيام االستظهار حيث ال 
يكون مطابقاً لالحتياط املطلق، ملخالفته الحتامل وجوب العبادة وغريه، فالبد من محله 
إمـا عىل االحتياط بلحـاظ أمهية حرمة العبادة حال احليض مـن وجوهبا حال الطهر، 
فيـدل عـىل احلرمة الذاتية، أو عـىل االحتياط بلحاظ بعض األحـكام، كحرمة الوطء 
ودخـول املسـاجد وقراءة العزائم، مـن دون نظر للعبادة، ليدل عـىل حرمتها الذاتية. 
قـالP: «وليـس األول أوىل من الثاين، بل الـذي يظهر من موثقة البرصي: 
«عـن املسـتحاضة أيطؤها زوجها وهل تطـوف بالبيت؟ قال: تقعد أيـام أقرائها التي 
كانت حتيض فيه(٤)، فإن كان قرؤها مسـتقيامً فلتأخذ به، وإن كان فيه خالف فلتحتط 
بيوم أو يومني» هو الثاين. مع أن دعو: كون احلرمة املحتملة أهم غريبة، ألن الظاهر 
أن تـرك الصـالة من أعظم الكبائـر. وحيتمل كون وجه التعبري باالحتيـاط أنه املوافق 

لالستصحاب وقاعدة اإلمكان... فتأمل».
لكنـه يندفـع بأنه ال ظهـور للموثقة يف الثاين، ألن السـؤال فيهـا وإن كان عن 
الوطء والطواف املسـتلزم لدخول املسـجد الرشيف، إال أنه ال ينايف عموم االحتياط 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٢، ١٠، ٨.
(٤) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٨. لكن فيه: (تقعد قرءها الذي كانت حتيض فيه).



فيهـا لرتك الصالة أيضاً، بل هو الظاهر من التعبـري فيها بالقعود املنرصف منه القعود 
عنها، والذي هو أظهر أحكام احليض، فيكنى به عن ترتيب مجيع أحكامه. 

وأظهر منها خرب اجلعفي املشار إليه، للتعبري فيه بالقعود من دون سؤال عن يشء 
من األحكام، فضالً عن موثق فضيل وزرارة املتقدم املرصح فيه بالكف عن الصالة، 
حيث يقو ظهوره يف إرادة االحتياط بالكف عنها، ال عن خصوص بقية املحرمات.
وأما استغرابه دعو أمهية احلرمة املحتملة. فهو لو سلم ال أثر له، ألن األمهية 
واحتامهلا إنام يكونان معياراً يف الرتجيح عقالً عند التزاحم بني التكليفني ثبوتاً، ال عند 
الدوران بني املحذورين إثباتاً، بل املرجع فيه التخيري، عىل ما حققناه يف حمله واعرتف 

بهP يف احتامل األمهية يف أصوله، وإن أرص هنا عىل الرتجيح باألمهية. 
ومـن هنا البد أن يكون االحتياط ناقصاً بلحـاظ أحد االحتاملني، وإن مل يكن 

املحتمل أهم، جلهات حلظها الشارع األقدس.
وأمـا مـا ذكـره أخـرياً مـن احتـامل كـون التعبـري باالحتيـاط بلحـاظ موافقة 
االستظهار لالسـتصحاب وقاعدة اإلمكان. فيدفعه أن مفاد االستصحاب والقاعدة 
التعبد باحليضية يف متام العرشة، املناسـب لوجوب ترتيب أحكامها، وهو ال يناسـب 
التخيري بني اليوم واليومني، فاملناسب ما ذكرنا من إرادة االحتياط الناقص. فالحظ.

نعم، قد يشكل االستدالل بالنصوص املذكورة.. تارة: بأن االحتياط إنام يقتيض 
ترك األداء، وظاهر نصوص االستظهار ترتيب أحكام احليض مطلقاً من دون تدارك. 
وأخـر: بـأن االتيان بالصالة برجـاء املطلوبيـة ال ينايف االحتيـاط حتى بناء 
عـىل احلرمـة الذاتية، كـام يأيت. فالبـد من عـدم محل االحتيـاط عىل املعنـى املعروف 
بيننـا، وهو احتيـاط املكلف يف مقام العمل حمافظة عىل احلكـم الواقعي، بل عىل جمرد 
التوثـق الحتـامل احليض مع ترتيـب مجيع أحكامه، وإن كانت عـىل خالف االحتياط 
باملعنـى املذكـور، لعدم بناء الشـارع األقدس عىل تكليف املـرأة باالحتياط يف أحكام 
احليض، بل عىل التعبد هلا بأحد األمرين ـ من احليض وعدمه ـ وترتيب مجيع أحكامه

حرمة العبادة عىل احلائض............................................................................. ٩
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 فال تنهض باالستدالل عىل احلرمة الذاتية.
لكـن االنصـاف أن التعبري عـن التوثق الحتـامل احليض باالحتيـاط ظاهر يف 
اهتامم الشـارع األقدس برتك الصالة حال احليض، الذي هو أظهر أحكامه، فيناسب 
حرمتها الذاتية، وإن كان االحتياط ناقصاً أو من سنخ احلكمة يف التعبد بجميع أحكام 

. احليض. فتأمل جيداً
ومنهـا: قولهA يف صحيـح خلف الوارد يف اشـتباه دم احليض بدم العذرة: 
«فلتتق اهللا فإن كان من دم احليض فلتمسـك عن الصالة حتى تر الطهر، وليمسـك 
عنهـا بعلهـا، وإن كان من العـذرة فلتتق اهللا ولتتوضأ ولتصـل ويأتيها بعلها إن أحب 
ذلـك، فقلـت له: وكيف هلـم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا مـا ينبغي...». لظهوره يف 

.كون ترك الصالة حال احليض مقتىض التقو
لكن ذكر سـيدنا املصنـفP أن األمـر بالتقو فيه إنام هـو بمعنى وجوب 
الفحص، ال حلرمة الصالة، ولذا قدمه عىل الرشطية األوىل. ويشهد به تأخري األمر به 

عن الرشطية الثانية التي موضوعها الطهر الذي تكون الصالة معه واجبة.
وفيـه: أن ظاهر األمر بالتقو يف الفقرتـني وإن كان هو تنجز الواقع املجهول 
املستلزم لوجوب الفحص، ولذا سأل الراوي بعده عن طريق املعرفة، ليعمل بام ينبغي 
عـىل الوجهـني، إال أن بيان مقتىض التقو بالنهي عن الصـالة مع احليض واألمر هبا 
مع الطهر ظاهر يف كون األمر باإلمسـاك عن الصالة تكليفياً تابعاً للحيض الواقعي، 
كاألمر بإمسـاك الزوج، ال ترشيعياً تابعاً للعلم باحليض، وال مسـوقاً لبيان جمرد عدم 
وجـوب الصـالة مع احليض، ولذا اشـتملت الرشطية الثانية عـىل ترخيص الزوج يف 
الوطء، ال أمره به لبيان الرتخيص، ألن ورود األمر لبيان الرتخيص ال يناسب سوقه 

لبيان مقتىض التقو، كام لعله ظاهر.
ومنهـا: مـا يظهـر منـه حرمـة الصـالة حـال احلـدث مطلقـاً وإن مل يكـن من 
احليض،كمعتـربة الفضـل عـن الرضـاA: «قـال: إذا حاضـت املـرأة فـال تصـوم 



. وألنه ال صوم ملن  وال تصـيل، ألهنا يف حدّ نجاسـة، فأحب اهللا أن ال يعبـد إال طاهراً
ال صالة له»(١). لظهوره يف مبغوضية العبادة حال النجاسـة التي يراد منها احلدث يف 

املقام، وبعموم التعليل يتعد لغري احليض من أسباب احلدث. 
وموثق مسـعدة ابن صدقة: «أن قائالً قال جلعفر بن حممدA: جعلت فداك 
إين أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت هلم الصالة، وأنا عىل غري وضوء، فإن مل أدخل معهم 
يف الصـالة قالوا ما شـاؤوا أن يقولوا، أفأصيل معهم ثـم أتوضأ إذا انرصفت وأصيل؟ 
فقال جعفر بن حممدA: سـبحان اهللا أفام خياف من يصيل من غري وضوء أن تأخذه 
األرض خسـفاً؟!»(٢) ، وصحيـح صفوان عنهA قال: «أقعـد رجل من األحبار يف 
قـربه فقيل لـه: إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب اهللا عزوجـل. فقال: ال أطيقها، فلم 
، فقال:  يزالوا به حتى انتهوا به إىل جلدة واحدة، فقال: ال أطيقها. فقالوا: ليس منها بدّ
فيام جتلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنك صليت يوماً بغري وضوء ومررت عىل ضعيف فلم 

.(٣)« تنرصه، فجلدوه جلدة من عذاب اهللا، فامتأل قربه ناراً
لكـن قال سـيدنا املصنـفP: «ولعل الظاهر مـن رواية العلل كـون املراد: 
أحب اهللا أن يعبد يف حال الطهارة، ال أنه كره أن يعبد يف غري حال الطهارة، وإال لدل 
عـىل عدم فائدة وخصوصية للطهـارة، وهو بعيد، وملثل هذا النحـو من التعبري نظائر 
كثـرية... وأما رواية مسـعدة فال يظن إمـكان االلتزام هبا يف موردها، فـإن أدلة التقية 

مقدمة عىل غريها من األدلة مهام كان ملوردها من األمهية».
وكأن مراده بام ذكره يف رواية العلل أن محلها عىل إرادة قيدية الطهارة يف العبادة 
املحبوبة مستلزم لدخل الطهارة يف املحبوبية، فتكون حمبوبة بلحاظ فائدهتا، أما محلها 

(١) الوسـائل باب:٣٩ من أبواب احليض حديث:٢. وقد رواه عن علل الرشايع وعيون أخبار الرضا(ع). 
لكن يف األول: (فإن قيل: فلم إذا حاضت املرأة ال تصوم وال تصيل؟ قيل: ألهنا يف حدّ نجاسة فأحب اهللا 
أن ال تتعبد إال طاهرة...):٢٧١ طبع النجف األرشف. ونحوه يف الثاين، إال أنه قال: (فإن قال: فلم...) 

...) ج٢: ١١٥ طبع النجف األرشف. (منه عفي عنه).  و: (فأحب اهللا أن ال تعبده إال طاهراً
(٢) ، (٣) الوسائل باب:٢ من أبواب الوضوء حديث:١، ٢.
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عـىل إرادة رفعها ملبغوضية العبادة فهو ال يقتـيض حمبوبيتها، وال ترتب الفائدة عليها. 
لكـن مل يتضـح الوجه يف اسـتبعاد الثاين، إذ يكفـي يف فائدة الطهـارة رفعها ملبغوضية 
. مع أن الرواية مل ترد للحث عىل الطهارة، لتناسـب خصوصيتها  العبادة املحبوبة ذاتاً
يف املحبوبية، بل لبيان امتناع العبادة بدوهنا، فال وجه للخروج عن ظاهر الرتكيب من 

كون املحبوب ترك العبادة حال احلدث املستلزم ملبغوضيتها حاله. 
ودعو: عدم ظهور املحبوبية يف اإللزام. مدفوعة بأن ذلك لو سـلم يف سـائر 

املوارد ال جمال له يف املقام، ألن احلكم املعلل إلزامي.
كام أن ما ذكرهP من منافاة موثق مسـعدة ألدلة التقية ممنوع، لعدم اإلشعار 
فيه بتعذر الوضوء للصالة معهم، فضالً عن الظهور. ولعل سؤال السائل عن الصالة 
معهم بدون الوضوء ألهنا أسهل عليه، خصوصاً مع قرب عزمه عىل اإلعادة عىل كل 
حال، الذي ال يبعد عمل كثري من الشـيعة عليه بعد الصالة مع املخالفني. ومن يظهر 
اإلشـكال فيـام يظهر من الوسـائل من حرمة الصـالة بدون الوضوء حتـى مع التقية. 

فتأمل. عىل أنه يشكل رفع اليد عن الكرب بمجرد منافاة تطبيقها للتقية.
وأما صحيح صفوان فلم يتعرضP لالسـتدالل به. فإن كان ألجل وروده 
يف أهل رشيعة أخر، أشـكل بظهور حـال املعصومنيF يف أن نقلهم لثواب أهل 
الرشايع السـابقة وعقاهبم بداعي الرتغيـب والرتهيب، ال ملحض بيان قضية خارجية 
ال يراد ترتب العمل عليها. عىل أنه قد يتمسـك بأصالة عدم النسـخ عىل كالم حمرر يف 

االستصحاب.
ومن مجيع ماتقدم يظهر وفاء النصوص باحلرمة الذاتية،فيتعني البناء عليها.

ثـم إنه يتجـه ألجل النصـوص األخرية عمـوم احلرمـة الذاتية ملـا إذا طهرت 
املـرأة مـن احليض ومل تغتسـل، لعدم خروجهـا بذلك عن احلدث، الذي يسـتفاد من 
النصوص املذكورة أنه املعيار يف احلرمة. وال جمال معه ملا يف اجلواهر من إمكان الفرق 
 .Pواختصـاص احلرمـة الذاتية بحال احليض، بل هو الذي جزم به الفقيه اهلمداين



وكأنـه مبني عىل إغفال هذه النصوص والنظر خلصوص ما ورد يف احلائض، الذي ال 
إشكال يف قصوره عن حال انقطاع احليض وبقاء حدثه.

كام أن الظاهر اختصاص احلرمة الذاتية بالصالة دون بقية العبادات املحرمة عىل 
احلائض، ألهنا املنرصف من القعود يف نصوص االستظهار ومورد بقية النصوص.

نعـم، قد تضمنت رواية الفضل إطالق النهي عن العبادة. إال أنه ال يبعد كون 
املـراد هبـا خصوص الصالة، ولـذا احتيج لتعليل حرمة الصوم فيهـا بأنه ال صوم ملن 
ال صـالة له. واحتامل كونه تعليالً ثانيـاً يف الصوم مع عموم التعليل األول له، لعموم 
العبـادة لغري الصالة، لو مل يكن خالف الظاهر فال أقل من عدم بلوغه مرتبة الظهور، 

حيث يمنع التعليل املذكور من انعقاد ظهور العبادة يف العموم.
بـل ال يبعد كـون إطالق العبادة عـىل مطلق ما يعترب فيه قصد القربة إنام شـاع 
يف ألسـنة الفقهاء مـع كون املراد هبا يف عرص صدور الروايـات خصوص الصالة وما 
يسـانخها، كـام يناسـبه تطبيقها يف بعـض نصوص كراهـة االسـتعانة يف الوضوء عىل 
الصالة،دون الوضوء كقولهA: «أما سمعت اهللا عزوجل يقول: (فمن كان يرجو 
) وها أنا ذا أتوضأ للصالة  لقـاء ربـه فليعمل عمالً صاحلاً وال يرشك بعبادة ربه أحـداً

وهي العبادة، فأكره أن يرشكني فيها أحد»(١) وغريه.
بقي الكالم يف ثمرة احلرمة الذاتية.

وظاهر غري واحد أهنا تظهر يف تعذر االحتياط هلا لو شكت يف احليض، لدوران 
األمـر بني حمذورين، بخالف ما لـو كانت ترشيعية حمضة، حيـث يتيرس هلا االحتياط 
باإلتيان بالعبادة برجاء املطلوبية، لعدم الترشيع معه، بل ذكر شيخنا األعظمP أن ما 
ذكره مجاعة، بل ادعي عليه االتفاق من حسن االحتياط للمضطربة مؤيد لكون احلرمة 
ترشيعيـة حمضة، ثم قـال: «وتتبع كلامت الفقهاء يرشف الفقيه عـىل القطع بام ذكرنا». 
ويف اجلواهـر بعـد تقريب كـون احلرمة ذاتية قـال: «وعليه بنـي ردّ ما يذكر يف 

(١) الوسائل باب:٤٧ من أبواب الوضوء حديث:١.

حرمة العبادة عىل احلائض........................................................................... ١٣



١٤............................................................... مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥

بعض املقامات من االحتياط هلا بفعل العبادة بأنه معارض بمثله، لكون الرتك بالنسبة 
.Pإليها عزيمة». وقريب منه ما ذكره الفقيه اهلمداين

لكـن مـن الظاهر أن الصـالة مثالً ال تصدق عـىل نفس األفعـال اخلارجية بام 
هـي هي، بل البد فيه مـن قصد عنوان الصالة هبا. وحينئـذٍ إن كان اإلتيان هبا برجاء 
املطلوبية راجعاً إىل اجلزم بكوهنا صالة مع احتامل االمتثال هباـ  نظري الكون يف املسجد 
برجـاء املطلوبية ـ اجته حتريمها مع مصادفة احليض بنـاء عىل احلرمة الذاتية، فيخالف 

االحتياط، كام ذكر يف تقريب الثمرة. 
أمـا إذا كان راجعـاً إىل قصد عنـوان الصالة هبا معلقاً عىل عـدم احليض وعىل 
ثبوت األمر هبا، وأهنا مع عدمهام ليست بصالة ـ نظري الطالق عند الشك يف الزوجية 
ـ فـال وجه للتحريـم مع مصادفة احليض، حتـى بناء عىل احلرمـة الذاتية، لعدم حتقق 
موضوعهـا، وهو الصـالة. والظاهر إمكان الثاين، ألن عنوان الصـالة ملا كان قصدياً 

كان قابالً للتعليق، كعنوان االمتثال القابل للتعليق عىل وجود األمر. 
كام أن الظاهر ابتناء االحتياط عىل ذلك يف الصالة وكثري من األمور القصدية، 
كالصوم والوضوء، وليس هو كاالحتياط بقراءة القرآن برجاء املطلوبية، حيث يبتني 
غالبـاً عىل اجلـزم بكوهنا قراءة للقرآن مع اختصاص التعليق باالمتثال. وحينئذٍ ال تتم 

الثمرة املذكورة.
إن قلـت: بعض أدلة احلرمة الذاتية تقتـيض عموم احلرمة حلال االحتياط، فإن 
نصوص االسـتظهار حيث تضمنت أن االحتياط برتك الصالة مع الشـك يف احليض 
دلـت عىل خمالفة الصالة لالحتياط ولو برجاء املطلوبية من جهة احتامل احلرمة، وإال 
لـكان االحتيـاط بفعلها معه. وكـذا صحيح خلف بن محاد، إذ لـو تيرس هلا االحتياط 
بالصـالة الحتـامل كون الدم من العـذرة ـ كام أفتى به فقهاء العامـة ـ مل يكن الفحص 
الزماً، ومل يكن ترك الصالة مع احليض مقتىض التقو، بل احلكم بحرمة الصالة مع 
احليض الواقعي قد يكون تعريضاً بالعامة وردعاً عام أفتوا به من االحتياط هلا بالصالة 
برجـاء عدم احليض. بل قد يسـتفاد من موثقة مسـعدة بن صدقة حرمـة اإلتيان لغري 



، إذ لوال ذلك لكان املناسـب التنبيه  املتوضـئ حتـى بصورة الصالة من دون نية أصالً
عليه، لتأدي التقية به.

قلت: ذكرنا آنفاً أنه ال يراد باالحتياط يف نصوص االسـتظهار احتياط املكلف 
إلصابـة احلكـم الواقعي، بل التوثق الحتامل احليض مـع التعبد بتامم أحكامه حتى ما 
خالف منها االحتياط، لعدم بناء الشارع األقدس عىل إرجاع املرأة لالحتياط. بل عىل 
التعبـد بأحد األمرين، فال ينايف جواز االحتياط هلا لتحصيل الواقع املحتمل بالصالة 

برجاء املطلوبية.
كام أن صحيح خلف مل يتضمن األمر بالفحص، وإنام تضمن تنجز أحكام الواقع 
املـردد بـني احليض والطهر، وهـو يقتيض التخيري بني االحتيـاط والفحص، يف مقابل 
االقتصار عىل إحد الوظيفتني من دون فحص، ال تعني الفحص واملنع من االحتياط. 
نعـم، لـو أشـري يف السـؤال لفتـو فقهـاء العامـة باالحتيـاط لـكان جـواب 
اإلمامA ظاهراً يف الردع عنه، وحيث مل يرش إليه فيه فال جمال السـتفادة الردع عنه 
يف مورد احلديث ـ كام أرشنا إليه يف أواخر املسـألة األوىل ـ فضالً عن غريه من موارد 

الشك يف احليض.
وأما موثقة مسعدة فعدم التنبيه فيها لإلتيان بصورة الصالة من دون نية ال يدل 
عـىل حرمتـه من دون وضوء، كيـف وال يظن بأحد االلتزام بذلـك، بل لعله خلروجه 
عن مفروض كالم السـائل، أو لكونه بنفسـه مرجوحاً ولو مع الوضوء، كام يشـهد به 
صحيح زرارة: «قلت أليب جعفرA: رجل دخل مع قوم يف صالهتم وهو ال ينوهيا 
صـالة وأحـدث إمامهم فأخذ بيد ذلـك الرجل فقدمه، فصىل هبـم، أجتزهيم صالهتم 
بصالتـه وهو ال ينوهيـا صالة؟ فقال: ال ينبغي للرجـل أن يدخل مع قوم يف صالهتم 
وهـو ال ينوهيـا صالة، بل ينبغي له أن ينوهيا [صـالة] وإن كان قد صىل، فإن له صالة 

أخر، وإال فال يدخل معهم. وقد جتزي عن القوم صالهتم وإن مل ينوها»(١).
(١) الوسائل باب:٣٩ من أبواب صالة اجلامعة حديث:١.
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ومن هنا كان الظاهر عدم هنوض النصوص بحرمة الصالة برجاء عدم احليض 
إذا رجـع إىل تعليـق قصـد الصالة عىل عـدم احليض،بحيث ال تكـون معه صالة،بل 

صورة صالة.
وأمـا ما سـبق من اجلواهر من ردهم ما يذكر يف بعـض املقامات من االحتياط 
بفعـل العبادة بأنه معارض بمثله. فلعل مجلة مما ذكروا رد لرد االسـتدالل باالحتياط 
عـىل لزوم االقتصار عىل املتيقـن يف التحيض مع البناء فيام زاد عليه عىل الطهر، فيؤتى 

معه بالصالة تعبداً برشعيتها، ال برجاء مرشوعيتها. 
كـام أن كون ترك الصـالة للحائض عزيمة إنام هو بمعنـى عدم مرشوعيتها هلا 
يف مقابـل مرشوعيتها من دون وجوب، كمرشوعيـة الصوم للذين يطيقونه، فال يدل 
عـىل احلرمة الذاتية، فضالً عن تعذر االحتياط عىل تقديرها. ومن هنا ال جمال لتوجيه 

الثمرة بام سبق.
وقـد ذكـر سـيدنا املصنفP وجهـاً آخر للثمـرة، وهو أنه بنـاء عىل احلرمة 
الذاتيـة حترم العبـادة عىل احلائض مطلقاً، سـواء جيء هبا بقصد األمـر أم بداعي أهنا 
عبـادة بالذات مـن دون قصده، أما عـىل عدمها ومتحض احلرمـة الترشيعية فال حترم 
إال إذا جـيء هبـا بقصد األمر املسـتلزم للترشيع. وقد دفعهP بـأن الثمرة املذكورة 
موقوفـة عىل القول بثبـوت العبادة الذاتية، والتحقيق عدمه واختصاص منشـأ انتزاع 
العباديـة باألمر بلحاظ كشـفه عن ثبوت مـالك املحبوبية، وقصده مسـتلزم للترشيع 

مطلقاً عىل ما أوضحهP وأطال الكالم فيه. فراجع.
والـذي ذكرنـاه يف حملـه من مبحـث التعبدي والتوصـيل أن العبـادة هي كون 
الشـخص يف منتهـى اخلضـوع للمعبـود، بحيـث يكون فانيـاً فيه. ولذلـك مظهران: 
ذايت، وهـو إطاعة أوامـره ونواهيه عىل نحو االنقياد له، ومقربيتها ذاتية. وعريف، وهو 
اإلتيـان بأمـور تبانى العرف عىل كوهنا مظهراً للخضوع والفناء، كالركوع والسـجود 
والتقديـس ونحوها. وهـو بطبعه يقتيض التقرب بال حاجة إىل األمر به ما مل يردع عنه 



كسائر األمور العرفية القابلة للردع. فإن كان مرجع الردع إىل جمرد عدم صلوحه ألن 
يعبد املوىل به كان النهي وضعياً موجباً النسـالخ عنوان العبادة عنه، وإن كان مرجعه 
إىل النهـي عـن أداء العبـادة به مـن دون ردع عام عليه العرف من كونـه مظهراً هلا كان 

 . النهي تكليفياً
وكيـف كان، فالعبادة باملعنى املذكور ال حترم عىل احلائض ال ترشيعاً وال ذاتاً، 
وإنام املحرم خصوص الصالة بام هي ماهية خاصة خمرتعة للشـارع وعباديتها ليسـت 
ذاتية، وال عرفية، بل متقومة بالتعبد بأمرها، فمع إتيان احلائض هبا بقصد أمرها حترم 

مطلقاً، سواءً كانت احلرمة ذاتية أم ترشيعية.
ومـن هنـاكان الظاهرانحصـار الثمـرة يف أنه مـع االتيـان بالعبـادة للبناء عىل 
عـدم احليـض خطأ التكون حمرمـة واقعاً بناء عىل متحض احلرمـة يف الترشيعية، لعدم 
الترشيـع، وتكـون حمرمة بناء عىل كوهنا ذاتية، فيسـتحق عليها العقـاب لو كان البناء 

عىل عدم احليض لتقصري يف مقدماته ولو مع الغفلة حني العمل. فالحظ.
(١) كام تقدم يف أول الفصل، وتقدم اإلشـكال يف مشـاركتها للجنب يف حرمة 
مس اسـمه تعاىل. كام تقدم يف أحكام اجلنب اإلشـكال يف مشـاركتها للجنب يف لزوم 

التيمم للخروج من املسجد احلرام ومسجد النبي2.
(٢) أمـا حتريمـه عىل الفاعل فهو املدعـى عليه اإلمجاع من مجاعـة كثرية جداً، 
ومجلة منهم ادعوا عليه إمجاع العلامء، بل يف املسالك والروض وكشف اللثام واجلواهر 
وطهارة شيخنا األعظم وعن مجاعة أنه من رضوريات الدين التي يكفر مستحلها من 

دون شبهة. 
ويقتضيه قوله تعاىل: ﴿ويسألونك عن املحيض قل هو أذ فاعتزلوا النساء يف 

وحيرم عليها مجيع ما حيرم عىل اجلنب مما تقدم(١).
الفاعـل(٢)،  وعـىل  عليهـا  القبـل  يف  وطؤهـا  حيـرم  (مسـألة١٦): 

حرمة وطء احلائض................................................................................. ١٧



١٨............................................................... مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥

املحيـض وال تقربوهـن حتى يطهـرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيـث أمركم اهللا إن اهللا 
حيب التوابني وحيب املتطهرين﴾(١)، والنصوص الكثرية املتجاوزة حد التواتر، والتي 
يظهر من مجلة كثرية منها املفروغية عن أصل احلكم، حيث وردت يف فروعه، كتعيني 
وظيفة املستحاضة، وما حيل للزوج من احلائض وكفارة الوطء، وتعزيره وغري ذلك.
هذا، وقد رصح مجلة من األصحاب بعموم احلكم للزوج والسيد. وهو الذي 
يقتضيـه إطـالق اآليـة الرشيفة ومجلة من النصـوص، بل كثري منهـا رصيح يف الزوج 
وبعضهـا رصيح يف السـيد، كحديـث عبد امللك بن عمـرو أو موثق عبـد الكريم بن 
عمـرو: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن رجل أتـى جاريته وهي طامث. قال: يسـتغفر 

ربه...»(٢) ويأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل عند الكالم يف وجوب الكفارة. 
بل املناسبات االرتكازية تقيض بعدم خصوصية كل منهام وعموم احلكم حتى 
املـزين هبـا كام رصح بـه بعضهم، فتتأكد احلرمـة مع حيضها، كام لعلـه مقتىض إطالق 
اآليـة الرشيفة، حيـث ال يبعد عدم صلوح قولـه تعاىل: (وال تقربوهـن حتى يطهرن 
فـإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا) للمنع من انعقاد اإلطالق يف الصدر بنحو 
يشمل من حيرم وطؤها، ولذا ال يظن من أحد دعو منعه من شموله للمحلوف عىل 

ترك وطئها. ولو صلح لذلك كفى عموم التعليل بأنه أذ يف استفادة العموم.
وأمـا حتريمـه عليهـا بمعنـى عـدم جـواز متكينهـا فهـو املـرصح بـه يف الغنية 
واملراسـم والوسـيلة وجامع املقاصد والروض وغريها. وقـد يظهر من ترصيح مجلة 
مـن األصحـاب بعدم ثبوت الكفـارة عليها املفروغية عنه وربـام كان ما يف املقنعة من 
وجـوب إعـالم املـرأة الرجل بحيضهـا يبتني عىل ذلـك. ولعله لـذا كان ظاهر الغنية 

دعو اإلمجاع عليه، بل رصيح اجلواهر أهنا كالرجل يف اإلمجاع والرضورة. 
وقـد اسـتدل عليـه يف جامع املقاصـد بقولـه تعـاىل: (وال تعاونوا عـىل اإلثم 

(١) البقرة :٢٢٢.
(٢) الوسائل باب:٢٨من أبواب احليض حديث:٢.لكن املوجود يف الطبعة احلديثةمضطرب السند.



والعدوان)(١).
ويشـكل بأن التعاون عىل اليشء إنام يكون باالشـرتاك فيه، كالتعاون عىل غلق 
الباب ورفع احلجر، بنحو ال يصلح نسـبة الفعل إىل واحد بعينه، وهو غري حاصل يف 
املقام، ألن األدلة إنام تضمنت حرمة الوطء الذي هو فعل الزوج، وليس التمكني إال 

مقدمة اعدادية له، فال يصدق عليه إال اإلعانة، وال دليل عىل عموم حرمتها. 
نعم، لو اسـتلزمت االعانة التشـجيع عىل احلرام حرمـت، لفحو ما دل عىل 
وجـوب النهي عن املنكر. وكـذا حيرم اإلكراه عليه، وإن كان املكـره معذوراً، عىل ما 
ذكرنـاه يف حملـه. لكنه ال ينفع مـع غفلة الزوج أو نحوها مما يكـون معه معذوراً وغري 
، ويف املسـتند أن  جمبـور. ولعلـه لذا حكي عـن بعضهم احتامل جـواز التمكني حينئذٍ

عموم حرمة التمكني غري معلوم بعد أن كان الدليل عليه حرمة اإلعانة عىل اإلثم.
 :Aومن هنا استدل عليه سيدنا املصنف بخرب حممد بن مسلم عن أيب جعفر
«سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبني منه؟ قال: حني يطلع الدم من احليضة الثالثة 
متلك نفسها. قلت: فلها أن تتزوج يف تلك احلال؟ قال: نعم، ولكن ال متكن من نفسها 
حتى تطهر من الدم»(٢). وداللته وإن كان وافية إال أن سـنده حمتمل لإلرسـال، حيث 
رواه الكلينـي عـن حممد بن حييى عن حممد بن احلسـني عن بعض أصحابه أظنه حممد 

ابن عبد اهللا بن هالل أو عيل بن احلكم عن العالء بن رزين عن حممد بن مسلم. 
لكن ال يبعد ظهوره يف أن املظنون هو كون الراوي حممد بن عبد اهللا واملوهوم 
كونه عيل بن احلكم مع اجلزم برواية أحد الرجلني له، ال أن املظنون كون الراوي أحد 
. وحيث كان حممد بن عبد اهللا من  الرجلني مع احتامل كونه شخصاً ثالثاً، ليكون مرسالً
. رجال كامل الزيارة وعيل بن احلكم ثقة، كبقية رجال السند، كان االعتامد عليه قريباً جداً
مضافـاً إىل تأيـده بمعتربة إسـامعيل بن الفضل: «سـألت أبا احلسـنA عن 

(١) املائدة: ٢.
(٢) الوسائل باب:١٦ من أبواب العدد من كتاب الطالق حديث:١.
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رجـل أتى أهلـه وهي حائض. قال: يسـتغفر اهللا وال يعود. قلـت: فعليه أدب؟ قال: 
»(١)، ونحوه  نعم، مخسـة وعرشون سوطاً ربع حد الزاين وهو صاغر، ألنه أتى سفاحاً
خرب حممد بن مسلم(٢)، لظهورمها يف كون احلرمة من سنخ حرمة السفاح التي يشرتك 

فيها الرجل واملرأة.
كامقـد يسـتفادمن قولهA يف صحيح خلف املتقدم:«فلتتق اهللا،فإن كان من 
دم احليض فلتمسك عن الصالة وليمسك عنها بعلها...»(٣)، حيث ال يبعد ظهوره يف 

كون إمساك بعلها عنها مقتىض تقواها هللا تعاىل. 
وكذا ما تضمن أن املستحاضة تنظر أيامها فال تصيل فيها وال يقرهبا بعلها، أو أهنا 
تستظهر ثم يأتيها بعلها، لظهوره يف أن حرمة وطء الزوج هلا من أحكامها التي ألجلها 
جيـب عليهـا طريقياً الرجـوع للوظيفة الظاهرية يف احليض، ال مـن األحكام املختصة 
بالزوج التي جيب عليه فقط الرجوع فيها للوظيفة الظاهرية، ولو كانت هي اختيارها. 
ولعلـه بلحـاظ ذلـك أو نحوه قال سـيدنا املصنـفP بعد ذكـر خرب حممد 
ابن مسـلم األول: «وربام يسـتفاد من غريه بعد سـرب النصوص. وال سـيام بمالحظة 

مرتكزات املترشعة من بنائهم عىل حرمته عليها ذاتاً، ال من باب املعاونة».
(١) كام يف كشـف اللثام. وهو الظاهر ممن حكم بكونه موجباً للفسـق، كام يف 
التذكرة وعن مجاعة، بل نفى الريب فيه يف املدارك، ونفى اإلشكال فيه يف اجلواهر، ملا 
تقدم يف املسألة الثامنة والشعرين من مباحث التقليد من أن ظاهر األصحاب ـ كام هو 

رصيح مجلة منهم ـ عدم قدح الصغائر يف العدالة.
هـذا، وقد تقدم يف املسـألة املذكورة أن املعيار يف كون الذنـب من الكبائر عده 
منها يف النصوص، أو ورود الوعيد عليه بالنار يف الكتاب املجيد والسـنة الرشيفة، أو 

بل قيل: انه من الكبائر(١). بل األحوط وجوباً ترك إدخال بعض احلشـفة 

(١) ، (٢) الوسـائل كتاب احلدود والتعزيرات باب:١٣ من أبواب بقية احلدود والتعزيرات حديث: ٢، ١. 
(٣) الوسائل باب:٢ من أبواب احليض حديث:١.



كونه أكرب أو مساوياً لبعض أفراد أحد القسمني، والكل غري ثابت يف املقام. 
نعم، قد يسـتفاد من معتربة إسـامعيل بن الفضل املتقدمة وخرب حممد بن مسلم 

أنه من سنخ السفاح الذي هو من الكبائر. 
لكنه يشـكل: بأن مقتىض حتديد تعزيره بأنه ربع حد الزاين كون حرمته بمرتبة 
ضعيفة باإلضافة إىل السفاح وإن كانت من سنخها،ومن الظاهر أن مقتىض ما تضمن 
عدّ الزنا من الكبائر إرادة الزنا ذي احلرمـة التامة، ال مطلق ما كان مسانخاً له موضوعاً 

أو حكامً وإن مل يبلغ مرتبته. ولبعض ما ذكرنا تنظر فيه يف املستند.
(١) ففـي اجلواهـر أنـه قد يظهر من كاشـف الغطـاء تعميم وجـوب الكفارة 
إلدخال بعض احلشـفة وقد اسـتدل سيدنا املصنفP لعموم التحريم له بام تضمن 
النهـي عـن اإليقاب واألمـر باتقاء موضـع الدم والفـرج والقبل ونحوها مما يشـمل 
بإطالقه إدخال بعض احلشفة. قال:«واعتبار التقاء اخلتانني يف وجوب الغسل للجنابة 

اليوجب تقييد ماذكر».
لكـن ما تضمن النهي عـن اإليقاب هو صحيح عمر بن يزيد: «قلت أليب عبد 
اهللاA: مـا للرجـل من احلائض؟ قال: ما بني إليتيهـا وال يوقب»(١) ، وهو ظاهر يف 
اإليقـاب يف الدبـر، لظهوره يف االسـتثناء مما بني اإلليتـني، وألنه املحتـاج للبيان، أما 
اإليقـاب يف القبل فوضوح حتريمه ألنه املتيقن من مجيع األدلة يغني عن التنبيه له، كام 

المناسبة لذكره بعد حتليل ما بني اإلليتني. 
ولزوم رفع اليد عنه ملا دل عىل انحصار احلرمة بالقبلـ  لو تمـ  ال يكون بحمله 
عىل اإليقاب يف القبل، بل بحمله عىل شـدة الكراهة. عىل أنه لو محل عىل اإليقاب يف 
القبل فوضوح حرمته قرينة عىل عدم كون ذكره لبيان حتريمه ليكون له إطالق يشمل 

.(١) أيضاً

(١) الوسائل باب:٢٥ من أبواب احليض حديث: ٨.
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إدخال بعض احلشـفة، بل للتأكيد عىل اجتنابه مع املفروغية عن حتريمه، فال يكون له 
إطالق من هذه اجلهة.

ومنه يظهراحلال فيام تضمن اتقاء موضع الدم أو القبل أو الفرج، كيف ولو كان 
، وال يظن منهم البناء عليه  لـه إطالق لكان الالزم حرمة مسـه من دون إدخال أصـالً
أو فهمه من األدلة. عىل أن ظاهر مجلة مما تضمن ذلك إرادة احلرمة من حيثية املوضع 
من جسـد املرأة من دون نظر لكيفية املبارشة، ليشـمل بإطالقه املس أو إدخال بعض 
احلشفة،كامينـاسـبه وروده فيه جواباً عن السؤال عامحيل للرجل من احلائض،الظاهر 

يف إرادة ما حيل من جسدها، ال من مبارشهتا. 
فيتجـه االقتصار يف املبارشة عىل املتيقن وهو إدخال متام احلشـفة، ألنه املعهود 
منها عرفاً، بل رشعاً، لكونه سـبب اجلنابة التـي هي أظهر آثار املبارشة، مؤيداً بظهور 
نصـوص دية قطع الذكر يف كون احلشـفة هـي املعيار يف أدائه لوظيفتـه، جلعل قطعها 

. معياراً يف ثبوت الدية كاملة(١). فتأمل جيداً
(١) كأنه لدعو دخوله يف إطالق االعتزال يف اآلية الرشيفة، وإطالق الفرج 
املسـتثنى ممـا للرجل مـن احلائض يف مجلة مـن النصوص اآليت بعضها. لكن سـبق يف 
مسألة الوطء يف الدبر من مباحث اجلنابة اإلشكال يف عموم الفرج للدبر، وال سيام يف 

املورد، ألن املناسب للحيض املنع عن موضعه ال غري.
بل يف صحيح هشـام بن سـامل عن أيب عبد اهللاA: «يف الرجل يأيت املرأة فيام 
دون الفـرج وهـي حائض. قـال: ال بأس إذا اجتنـب ذلك املوضع»(٢). فإن السـؤال 
فيـه وإن كان عن إتياهنا فيـام دون الفرج، إال أن قولهA:«إذا اجتنب ذلك املوضع» 

ظاهر يف انحصار احلرمة بموضع واحد معهود، وليس هو إال القبل. 

وأما وطؤها يف الدبر فاألحوط وجوباً تركه(١).

(١) راجع الوسائل باب:١ من أبواب ديات األعضاء.
(٢) الوسائل باب:٢٥ من أبواب احليض حديث:٦.



وبه خيرج عن إطالق االعتزال يف اآلية الرشيفة لو تم شـموله للوطء يف الدبر 
ومل ينرصف خلصوص الوطء يف القبل، ملناسـبة احليض، وللتعليل بأنه أذ، وال سيام 

مع معلومية عدم إرادة معناه احلقيقي املقابل ملطلق االتصال واملالمسة.
وأظهر منه يف ذلك مرسـل ابن بكري عنهA: «قال: إذا حاضت املرأة فليأهتا 
زوجهـا حيث شـاء ما اتقى موضـع الـدم»(١)، وحديث عبدامللك بن عمرو:«سـألت 
أبـا عبـد اهللاAما لصاحب املـرأة احلائض منها؟ فقال: كل يشء مـا عدا القبل منها 
بعينه»(٢). وإن أشكل األول باإلرسال، والثاين بعدم النص عىل وثاقة عبدامللك، غاية 
ما ورد فيه أنه رو هو عن الصادقA أنه يدعو له دعاء مهتم به(٣)، وحجية الرواية 

فرع وثاقته. 
فالعمـدة يف اجلواز صحيح هشـام بن سـامل مؤيـداً باخلربيـن املذكورين. ولذا 
رصح بعضهـم باجلـواز، بل هـو ظاهر مجلة مـن األصحاب، حيث خصـوا التحريم 
 ،« بموضـع الـدم، ويف اجلواهر: «عىل املشـهور يف اجلملة شـهرة كادت تكـون إمجاعاً
بـل ظاهر التبيان وجممـع البيان اإلمجاع عـىل اختصاص التحريم بموضـع الدم، ويف 
اجلواهـر أنه ادعى هنـا اإلمجاع املركب عىل عدم الفصل بني الدبر وغريه مما بني الرسة 

والركبة عدا القبل.
نعـم، سـبق ظهور صحيح عمر بـن يزيد يف النهي عن الـوطء يف الدبر. ومحله 
عىل الوطء يف القبل بقرينة ما سبق بعيد. فالبد إما من محله عىل الكراهة حمافظة عىل ما 
تضمن انحصار احلرمة بالوطء يف القبل، أو إبقائه عىل ظهوره يف احلرمة مع محل احلرص 
املذكور عىل احلرص اإلضايف يف قبال االستمتاع بظاهر اجلسد، النرصاف األسئلة إليه 
بعـد كـون الوطء يف الدبـر أمراً مغفوالً عنـه غري متعارف وال معهود واألول أنسـب 
بمالحظة املناسـبة االرتكازية بني احلكم واملوضوع وبالنظر ملا سـبق من األصحاب. 

وإن كان األمر غري خال عن اإلشكال.
 (١) ، (٢) الوسائل باب:٢٥ من أبواب احليض حديث: ٥، ١.

(٣) رجال الكيش:٣٣٢ طبعة النجف األرشف.
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(١) هـذا يف اجلملـة مما ال إشـكال فيه، فال جيب اعتزاهلا رأسـاً إمجاعـاً بيننا قد 
استفاضت دعواه يف كلامهتم، بل يف مجلة منها أنه إمجاعي بني املسلمني وأنه ال خالف 

يف جواز االستمتاع هبا فوق املئزر. 
والنصوص بـه متظافرة قد تقدم بعضها ويأيت بعضها. وألجل ذلك يلزم محل 
االعتزال يف اآلية الرشيفة عىل الكناية عن تـرك الوطء يف القبل أو مطلقاً، ال عىل املعنى 
احلقيقي، السـتلزامه ختصيـص األكثر. وأما محل املحيض فيهـا عىل موضع احليض ـ 
كـام ذكـره مجاعةـ  فهو خمالـف لظاهر اآلية جداً، بل ظاهرها أنـه مصدر ميمي بمعنى 
احليـض، ألنه الذي يسـأل عنه وجيهل حكمه، واملناسـب للوصف بـاألذ، وجلعله 
ظرفـاً لالعتـزال،ال متعلقاً له.كام أن ما قد يظهر مـن املنتهى من التفكيك بني صدرها 

. وذيلها،بحمل املحيض يف األول عىل احليض والثاين عىل موضعه، بعيد جداً
هـذا، ويف صحيح عبد الرمحن أو موثقه: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل 
ما حيل له من الطامث؟ قال: ال يشء حتى تطهر»(١). لكنه ال ينهض يف قبال ما سـبق. 
. وهو بعيد، السـتبعاد السـؤال عنه  وربام محل عىل خصوص الوطء يف القبل أو مطلقاً
بعد كون حتريمه متيقناً من اآلية وغريها، كام أنه ال يناسـب الرتكيب اللفظي للكالم. 
ومثلـه محلـه عىل التقية، ملا سـبق من دعو اتفاق املسـلمني عىل جواز االسـتمتاع يف 

اجلملة. ومن هنا كان األقرب محله عىل الكراهة. 
ومثله يف ذلك موثق حجاج اخلشـاب: «سـألت أبا عبد اهللاA عن احلائض 
والنفسـاء مـا حيل لزوجهـا منها؟ قال: تلبس درعـاً ثم تضطجع معـه»(٢)، فإن الدرع 
هـو القميص عىل مـا ذكره غري واحد من اللغويني. ولعله لـذا أطلق يف اللمعة كراهة 
االستمتاع بغري القبل، وإن ذكر يف الروضة أن املعروف من مذهب األصحاب كراهة 

وال بـأس باالسـتمتاع بغري ذلك(١)، وإن كره بام حتـت املئزر مما بني الرسة 

(١) الوسائل باب:٢٤ من أبواب احليض حديث:١٢.
(٢) الوسائل باب:٢٦ من أبواب احليض حديث:٣.



ما بني الرسة والركبة ال غري.
املعتـرب  ونسـبه يف  األصحـاب،  مذهـب  املعـروف مـن  عـىل  حيـرم  (١) وال 
جلمهورهـم، ويف التذكـرة وجامـع املقاصـد والـروض وحمكـي املختلـف وغريه إىل 
املشـهور، ويف املنتهـى إىل أكثـر علامئنا،بل رصيح اخلالف اإلمجـاع عليه،كام هوظاهر 

ماسبق من التبيان وجممع البيان. وعن املرتىض التحريم. 
واسـتدل له بصحيح احللبي: «أنه سـأل أبا عبد اهللاA عن احلائض وما حيل 
لزوجهـا منهـا. قال: تتزر بـأزار إىل الركبتني وخترج رسهتا، ثم له مـا فوق األزار»(١)، 

وقريب منه موثق أيب بصري(٢).
لكـن البد مـن محلهام عـىل الكراهـة، للنصـوص املتضمنة انحصـار التحريم 
بالقبـلـ  وقـد تقدمتـ  واملتضمنة انحصاره بالفـرج، كموثق معاوية بن عامر عن أيب 
عبـد اهللاA: «سـألته عن احلائـض ما حيل لزوجهـا منها؟ قال: مـا دون الفرج»(٣)، 
وغـريه(٤)، وصحيـح عمر بـن يزيد املتقدم املـرصح بتحليل ما بـني اإلليتني، ومعتربة 
عمـر بـن حنظلـة: «قلت أليب عبـد اهللاA: مـا للرجل مـن احلائض؟ قـال: ما بني 

الفخذين»(٥)، ولذا كان املعروف بني األصحاب الكراهة. 
بل قرب يف احلدائق محل املوثقني عىل التقية، ألن العامة بني قائل باحلرمة وقائل 

بالكراهة. لكن ال جمال له بعد كون الكراهة مقتىض اجلمع العريف.
(٢) كـام هـو املعروف من مذهـب األصحاب املدعى عليـه اإلمجاع رصحياً يف 
االنتصـار واخلالف والغنية، وظاهراً يف التبيان والرسائر وجممع البيان وكشـف اللثام 
وحمكي أحكام الراوندي، وعن رشح املفاتيح أنه ال قائل بالتحريم من الشـيعة. لكن 

والركبة(١)، بل األحوط استحباباً الرتك.
وإذا نقـت من الدم جاز وطؤها وإن مل تغتسـل(٢)، وال جيب غسـل 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٢٦ من أبواب احليض حديث:١، ٢.
(٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل باب:٢٥ من أبواب احليض حديث:٢، ٣، ٤، ٩، ٧.
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نسـب للمشـهور يف التذكـرة وجامع املقاصـد وحمكي املختلف وغريه، ولألشـهر يف 
الروض وحمكي الذكر، ولألكثر يف املنتهى. 

وقد نسـبوا اخلالف للصدوق، وكأنه لقولـه يف الفقيه: «وال جيوز جمامعة املرأة 
يف حيضها، ألن اهللا عزوجل هنى عن ذلك فقال: (وال تقربوهن حتى يطهرن) يعني: 
بذلك الغسـل من احليض، ونحوه يف املقنع واهلداية. إال أنه رصح بعد ذلك يف الفقيه 
واملقنع باالكتفاء بغسل الفرج مع شبق الزوج، ويف اهلداية باالكتفاء به مع استعجاله. 
وهـو يناسـب محل التعميم ملـا بعد الطهر قبل الغسـل عىل الكراهة، حيـث يبعد جداً 

ارتفاع التحريم بالشبق واالستعجال. 
فـام يف حمكـي املختلف من نسـبة املنع لـه إال أن تغلبه الشـهوة فيأمرها بغسـل 
فرجها ويطؤها، بعيد. وأشـكل منه ما يف كالم غريه من نسـبة املنع إليه من دون تنبيه 

إىل االستثناء، مع ترصحيه به.
وكيـف كان، فيدل عىل اجلواز مجلـة من النصوص، كموثق عيل بن يقطني عن 
أيب احلسـن موسـى بن جعفرA: «سألته عن احلائض تر الطهر أيقع فيها [عليها.

يب. هبا.صا] زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: ال بأس، وبعد الغسل أحب إيل»(١)، وموثق 
عبـد اهللا بـن بكري عن أيب عبد اهللاA أو عن بعض أصحابنـا عن عيل بن يقطني عنه

٢)A) «قال: إذا انقطع الدم ومل تغتسـل فليأهتا زوجها إن شـاء»(٣)، ومرسل عبد اهللا 

بـن املغرية عن العبد الصالحA: «يف املـرأة إذا طهرت من احليض ومل متس املاء فال 
يقـع عليها زوجها حتى تغتسـل، وإن فعل فال بأس به. قـال: متس املاء أحب إيل»(٤).

نعم، يف موثق أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: سألته عن املرأة كانت طامثاً فرأت 

(١) الوسائل باب:٢٧ من أبواب احليض حديث:٥.
. لكنه ال خيلو عن بعد، ألن  (٢) فقد رواه بالوجه األول يف االسـتبصار، وبالثاين يف التهذيب، فيكون مرسـالً
عبداهللا بن بكري أعىل من عيل بن يقطني طبقة، فكيف يروي عنه بواسطة، وال سيام مع ما ذكره النجايش 

. (منه عفي عنه). من أن أصحابنا ذكروا أنه مل يرو عيل بن يقطني عن الصادق(ع) إال حديثاً واحداً
(٣) ، (٤) الوسائل باب:٢٧ من أبواب احليض حديث:٣ ، ٤.



الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: ال حتى تغتسل. قال: وسألته عن امرأة 
حاضت يف السـفر ثم طهرت فلم جتد ماء يوماً أو اثنني أحيل لزوجها أن جيامعها قبل 
أن تغتسل؟ ال يصلح حتى تغتسل»(١)، ويف موثق سعيد بن يسار عنهA: «قلت له: 
املرأة حترم عليها الصالة ثم تطهر فتتوضأ من غري أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل 
أن تغتسل؟ قال: ال حتى تغتسل»(٢)، وقريب منهام ما يدل عىل اعتبار التيمم عند عدم 

املاء وغريه مما يأيت. 
لكـن يتعني محلها عىل الكراهـة التي يدل عليها بعض نصـوص اجلواز. وربام 
محلـت عـىل التقية، ملوافقتها للمشـهور بـني العامة، بـل مل ينقل القول باجلـواز مطلقاً 
عنهـم، وإنـام حكي عـن أيب حنيفـة اجلواز مـع انقطاع الـدم عىل أكثـر احليض. وهو 
وإن كان قريبـاً إال أن مقتـىض اجلمع العـريف األول. عىل أنه ال أثر له بعد ظهور بعض 

نصوص اجلواز يف الكراهة.
وأمـا اجلمـع بـني الطائفتني بالتفصيل بني شـبق الزوج وعدمهـ  كام سـبق عن 
 :Aاملختلـف حكايتـه عـن الصـدوق ـ لصحيـح حممـد بن مسـلم عـن أيب جعفر
«يف املـرأة ينقطـع عنهـا الدم دم احليض يف آخـر أيامها. قال: إذا أصاب زوجها شـبق 
فليأمرهـا فلتغسـل فرجها ثم يمسـها إن شـاء قبل أن تغتسـل»(٣). فهو بعيـد جداً، ملا 
أرشنا إليه من بعد ارتفاع التحريم بالشـبق، خصوصاً مع إمكان سد احلاجة بالتفخيذ 
ونحوه، فجعله دليالً عىل الكراهة أنسـب. وال سـيام مع إباء قولهA يف حديث ابن 

بكري: «إن شاء» عن احلمل املذكور. فال خمرج عام ذكره األصحاب.
هذا، وأما اآلية الرشيفة فعىل قراءة: «يطهرن» بالتشديد يتطابق الصدر والذيل 
يف الداللـة عـىل النهـي عن الـوطء قبل الغسـل. ويتعني محلـه عىل الكراهـة، ملا تقدم 
مـن النصوص. وخيتص بالتحريـم قوله تعاىل: (فاعتزلوا النسـاء يف املحيض). وهو 
املناسـب للتعليل باألذ املختص ارتكازاً باحليـض. وال مانع من التفكيك بينه وبني 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٧ من أبواب احليض حديث:٦، ٧، ١.
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ما بعده يف اإللزام بعد أن كانا مجلتني خمتلفتي املوضوع.
وعـىل قراءته بالتخفيف يكـون مقتىض مفهوم الغاية يف الصدر عدم النهي عن 
الوطء قبل الغسـل، ومقتىض مفهوم الـرشط يف الذيل النهي عنه. وما يف الروض من 
أن الطهـر بالتخفيف حقيقة رشعيـة يف الطهارات الثالث، وهـي مقدمة عىل احلقيقة 
اللغويـة. كـام تر، ألن الـذي يطلق عىل الطهـارات الثالث هو الطهـارة، ال الطهر، 
وإطـالق الطهـارة عليها تابع الصطالح فقهي، ال لوضع رشعي. كيف وقد شـاع يف 
النصـوص التـي هي متأخرة عن اآلية كثرياً إطالق الطهر عـىل ما يقابل احليض، تبعاً 

ملعناه اللغوي والعريف. ومن هنا البد من اجلمع بني الصدر والذيل.
ومن البعيد جداً تنزيل أحدمها عىل اآلخر بحمل الطهر يف الصدر عىل الغسل، 
أو محـل التطهـر يف الذيل عـىل انقطاع الدم، لعدم مألوفية كل منهام يف االسـتعامالت، 

ولظهور اختالف هيئتهام يف اختالف معنامها. 
ومن هنا ربام جيمع بينهام بأحد وجهني:

أوهلـام: إلغـاء مفهوم الغايـة يف الصدر، كي ال ينايف الذيـل. ويتعني محلهام عىل 
الكراهة، كام سبق يف قراءة التشديد.

ثانيهـام: محـل خصوص الذيـل عىل بيان ارتفـاع مطلق املرجوحيـة ولو كانت 
تنزهييـة، ال خصوص احلرمة، مع املحافظـة يف الصدر عىل مفهوم الغاية وعىل ظهوره 

يف احلرمة تأكيداً لقوله تعاىل: (فاعتزلوا النساء يف املحيض). 
واسـتقرب سـيدنا املصنفP األول. لكن يبعـد جداً إلغاء مفهـوم الغاية، 

 .وال سيام بعد ظهور سوق اجلملة تأكيداً ملا قبلها ومطابقته ملقتىض التعليل باألذ
ومـن هنـا ال يبعد كون األقـرب الثاين. لو مل يكن هو الظاهر من اآلية بنفسـها 
مـع قطع النظر عن النصوص املتقدمـة، ملا فيه من املحافظة عىل خصوصية احليض يف 
احلكم املناسـبة ألخذه يف موضوعه، وجلعل الغاية الطهر، ولتعليله باألذ، ولتعليل 
الذيـل بـام يناسـب ارتفـاع الكراهـة أو حـدوث الرجحـان ال جمـرد ارتفـاع احلرمة، 



وهو قوله تعاىل: (إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين).
وأما ما يظهر من غري واحد من توجيه اآلية بحمل التطهر يف الذيل عىل غسل 
الفـرج أو الوضوء. فهو إنام ينفع لـو قيل بوجوب أحدمها قبل الوطء، أما لو بني عىل 

عدم وجوب أحدمها كان خروجاً عن الظاهر من غري فائدة. فالحظ.
بقي يشء، وهو أنه لو تعذر الغسـل ففي قيام التيمم مقامه يف ارتفاع احلرمة أو 
الكراهـة به ـ كام يف الفقيه ويف الدروس وجامع املقاصد وعن الذكر وظاهر املنتهى 
ـ أو عدم قيامه مقامه، بل ترتفع احلرمة أو الكراهة من غري تيمم ـ كام يظهر من حمكي 

هناية األحكام ـ أو ال ترتفع بالتيمم، وجوه: 
واألول مقتـىض معتـربة أيب عبيـدة اآلتيـة ورواية عامر السـاباطي عن أيب عبد 
اهللاA: «سـألته عـن املرأة إذا تيممت من احليض هل حتـل لزوجها؟ قال: نعم»(١). 
وهو مقتىض إطالق قولهA يف موثق عبدالرمحن أو صحيحه يف املستحاضة: «وكل 

يشء استحلت به الصالة فليأهتا زوجها ولتطف بالبيت»(٢). 
نعـم، مقتىض موثق أيب بصري املتقدم الثالـث. وقريب منه موثق عبدالرمحن أو 
صحيحـه(٣). لكن يتعـني اجلمع بني الطائفتـني بحمل الثانية عـىل الكراهة مع التيمم 
لـو قيـل باحلرمـة بدونه،وعىل خفتهـا لوقيـل بالكراهة بدونه،كـام يناسـبه التعبري فيه 
. ومنه يظهر  بقولهA: «ال يصلح». وهو املناسب أيضاً لكون التيمم بدالً اضطرارياً

أن أضعف الوجوه الثاين. فالحظ.
هـذا، وال مانـع من إيقاع التيمم بداعي رفع كراهـة الوطء أو حرمته، ألنه من 
الدواعـي القربيـة الكافية يف صحة الطهارات، عىل ما تقدم نظريه يف املسـألة السـابعة 

والتسعني من فصل غايات الوضوء. فراجع.

(١) الوسائل باب:٢١ من أبواب احليض حديث:٢.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٨.

(٣) الوسائل باب:٢١ من أبواب احليض حديث:٣.
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(١) كـام يف ظاهـر الرسائـر ورصيح املعتـرب واملنتهى وجامـع املقاصد وحمكي 
الذكر والبيان، كام هو الظاهر من كل من أمهل التعرض له، كام يف اإلرشاد واللمعة 
وغريمهـا، وكـذا من مل يتعـرض حلكم الـوطء قبل الغسـل واقترص عـىل حتريم وطء 
احلائـض، كـام يف املبسـوط واالقتصـاد والرشايع، ونسـبه يف الروض ألكثـر القائلني 

بجواز الوطء قبل الغسل، ويف حمكي رشح املفاتيح إىل املشهور. 
خالفاً لظاهر األمر به يف كالم مجلة من األصحاب، كام يف املقنعة والنهاية والغنية 
واملراسـم والرسائـر والقواعد وما تقدم من الصدوق، بـل هو رصيح بعضهم، بل يف 

كشف اللثام أنه ظاهر األكثر، ويف مفتاح الكرامة أنه ظاهر أكثر كتب األصحاب.
ويسـتدل لـه بصحيـح حممـد بن مسـلم املتقـدم ومعتـربة أيب عبيدة: «سـألت 
أبا عبد اهللاA عن املرأة احلائض تر الطهر وهي يف السـفر وليس معها من املاء ما 
يكفيها لغسلها وقد حرضت الصالة. قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله 
ثم تتيمم وتصيل. قلت: فيأتيها زوجها يف تلك احلالة؟ قال: نعم، إذا غسـلت فرجها 

وتيممت فال بأس»(١).
وقـد استشـكل سـيدنا املصنـفP يف الصحيـح بأنه إنـام يكون ظاهـراً يف 
الوجوب لو كان من قبيل األمر بالتبليغ، كي يكون األمر رشعياً، وهو غري ظاهر، بل 
هو نظري أمر الويل الصبي بالعبادات. نعم، يدل عىل الرجحان، وهو أعم من الوجوب.
كام استشـكل فيهام معاً بأن احلكم املرشوط بغسـل الفرج هو املرشوط بشـبق 
الـزوج أو التيمـم، وهو اجلـواز بال كراهة أو مـع خفتها، فال يدل عـىل ثبوت احلرمة 
بـدون غسـل الفرج، بـل املتيقن الكراهـة، فال خمرج عـام تقتضيه املطلقـات من عدم 

وجوب غسل الفرج.

فرجها قبل الوطء(١)، وإن كان أحوط.

(١) الوسائل باب:٢١ من أبواب احليض حديث:١.



لكن األول إنام يتوجه عىل ما يف املستند من دعو وجوب غسل الفرج نفسياً، 
والظاهـر عدم إرادته يف املقام وإن نسـبه لبعضهم يف املسـتند، بل املـراد هو الوجوب 
العقـيل لتحليـل الـوطء، نظـري وجوب الغسـل ملس املصحـف، وال ريـب يف ظهور 
الصحيـح فيه، ألن تعقيب األمر بغسـل الفرج بالرتخيـص يف الوطء ظاهر يف توقف 

الرتخيص عليه. 
نظـري ما ورد يف وطء الرجل جاريته التـي زوجها من عبده، كصحيح عبد اهللا 
بن سـنان عن أيب عبد اهللاA: «سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها 
قال له: اعتزهلا، فإذا طمثت وطأها...»(١)، فإن أمر العبد باعتزاهلا وإن مل يكن من قبيل 

األمر بالتبليغ إال أنه ظاهر يف توقف حل وطء املوىل للجارية عليه.
وأما الثاين فيندفع: بأن ظاهر الصحيح كون الشـبق رافعاً للكراهة أو خمففاً هلا 
من حيثية عدم الغسل مع توقف احلل حينئذٍ عىل غسل الفرج، ال يف أن احلل من دون 
كراهة موقوف عىل كل من الشبق وغسل الفرج، كي يكون جممالً من حيثية ما يتوقف 

عىل غسل الفرج، وأنه أصل احلل أو ارتفاع الكراهة. 
مثـالً إذا ورد: إن رآ اجلنب مصحفـاً ملقى عىل األرض فليتوضأ ثم له رفعه 
قبل أن يغتسـل، كان ظاهراً يف توقف حـل محل اجلنب للمصحف عىل الوضوء، وإن 

كان تعرض املصحف لإلهانة رافعاً لكراهة محل اجلنب للمصحف.
عـىل أن اإلشـكال املذكـور لو تـم خمتص بالصحيـح الظاهر يف رافعية الشـبق 
للكراهـة، ملا سـبق مـن اسـتبعاد رافعيته للحرمـة، وال جمال له يف حديـث أيب عبيدة، 
لظهوره يف توقف احلل عىل كل من التيمم وغسل الفرج، وقيام الدليل اخلارجي عىل 
عدم توقفه عىل التيمم، بل هو رافع للكراهة ال يوجب رفع اليد عن ظهوره يف توقف 

احلل عىل غسل الفرج. فتأمل.
فالعمـدة يف وجـه محل احلديثني عـىل الكراهة عدم التنبيه عىل غسـل الفرج يف 

(١) الوسائل باب:٤٥ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:٢.
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النصوص الدالة عىل عدم وجوب الغسـل مع شـدة احلاجة للتنبيه عليه. وإن كان يف 
بلوغ ذلك حدّ القرينية إشكال. 

نعـم، التعبري بعدم مس املاء يف حديث عبد اهللا بن املغرية صالح للقرينية، لوال 
اإلشـكال فيه باإلرسـال. كـام أن الظاهر من غسـل الفرج هو تطهريه من نجاسـة دم 
احليـض، ومـن البعيد جداً اعتبار ذلـك يف حلّ الوطء، ولذا ال يظـن بأحد البناء عىل 
وجـوب تطهـريه منه لـو تنجس به بعد ذلـك، والفرق بني النجاسـة املتصلة باحليض 
. إال أن يف صلوح ذلـك لرفع اليد عن ظاهر  والنجاسـة الطارئـة بعد النقاء بعيـد جداً

. فال يرتك االحتياط. األمر يف احلديثني ومحله عىل االستحباب إشكاالً
هذا، ويف التبيان محل التطهر يف اآلية عىل الوضوء، وظاهره وجوبه قبل الوطء، 
بـل ظاهره اإلمجـاع عليه، وحيث كان خمالفـاً لظاهر اآلية كان محلهـا عليه والتكليف 
بـه حمتاجـاً إىل دليـل، وهو مفقود. إال أن يريد به غسـل الفرج، ألنـه املذكور يف صدر 

كالمه، فيبتني عىل ما سبق. 
ومثله ما يظهر من جممع البيان وعن أحكام الراوندي من وجوب أحد األمرين 
من الوضوء وغسل الفرج، بل يظهر من األول أنه إمجاعي. وكذا ما عن حمكي اجلامع 

. من وجوهبام معاً
(١) كـام رصح بـه غري واحـد وادعى يف الـروض اإلمجاع عليـه. الختصاص 

النصوص بالزوج.
(٢) حيـث ذهـب إىل وجوهبا يف الفقيـه واهلدايـة واملقنع واملقنعـة والتهذيب 
واالسـتبصار والتبيان واالقتصاد وطهارة املبسوط وإشارة السبق والوسيلة واملراسم 
والرسائـر وعـن مصبـاح املرتىض واجلمـل والعقـود واجلامع وظاهر كشـف الرموز 

(مسـألة١٧): األحـوط وجوبـاً للـزوج دون الزوجـة(١) الكفـارة 
عـن الـوطء(٢) يف أول احليـض بدينـار،ويف وسـطه بنصـف دينـار، ويف 



والدروس واملسـالك، وإن مل يتضح صدق النسـبة لألخريين، وجعله أحوط القولني 
يف الرشايع، وأحوط الروايتني يف النافع، كام جعل الوجوب احتياطياً يف اللمعة.

وهو املشـهور مطلقاً كام يف الدروس والروض وكشف اللثام، وبني املتقدمني، 
 كـام يف احلدائـق، ومذهـب األكثر، كـام يف التذكرة وجامـع املقاصد وحمكـي الذكر
ورشح اجلعفريـة، بل يف االنتصار واخلالف والغنية اإلمجاع عليه، ويف مفتاح الكرامة 

أنه قد حيصل اتفاق قدماء األصحاب عليه.
لكن ال جمال له بعد حكاية الشيخ يف نكاح املبسوط عن أصحابنا اخلالف وقول 
بعضهـم باالسـتحباب واختاره فيه ويف النهايـةـ  يف مبحث احليض، وإن كان مقتىض 
إطالقـه يف كتـاب الكفـارات الوجوبـ  ، وجـر عليه يف املعترب والتذكـرة واملنتهى 
واإلرشاد والقواعد واإليضاح وجامع املقاصد والروض والروضة واملدارك وكشف 
اللثام والوسـائل وحمكي التحرير واملختلف والتلخيص وحاشية اإليضاح وحوايش 
الشـهيد وفوائـد الرشايع واجلعفريـة واملوجز وجممع الربهـان ورشح املفاتيح وظاهر 
الذكر والبيان وغريها، ويف احلدائق أنه املشـهور بني املتأخرين، وعن رشح املفاتيح 

نسبته ألكثرهم.
ومنشـأ ذلك اختـالف األخبار، فقد تضمن مجلة منها ثبـوت الكفارة، كرواية 
داود بـن فرقـد عـن أيب عبد اهللاA: «يف كفـارة الطمث أنه يتصـدق إذا كان يف أوله 
بدينار، ويف وسطه نصف دينار، ويف آخره ربع دينار. قلت: فإن مل يكن عنده ما يكفر؟ 
قال: فليتصدق عىل مسـكني واحد، وإال اسـتغفر اهللا وال يعود، فإن االسـتغفار توبة 
وكفارة لكل من مل جيد السـبيل إىل يشء من الكفارة»(١)، وقريب مما يف صدره مرسـل 

املقنع(٢)، بل لعله هو منقوالً باملعنى. 
وصحيح حممد بن مسلم: «سألته عمن أتى امرأته وهي طامث. قال: يتصدق 
بدينار ويستغفر اهللا تعاىل»(٣)، وخربه: «سألت أبا جعفرA عن الرجل يأيت املرأة وهي 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٨ من أبواب احليض حديث:١، ٧، ٣.
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حائـض قال: جيب عليه يف اسـتقبال احليض دينار ويف اسـتدباره نصف دينار...»(١)، 
وموثـق أيب بصـري عن أيب عبـد اهللاA: «قـال: من أتـى حائضاً فعليه نصـف دينار 
يتصـدق بـه»(٢)، وموثق احللبي عنهA: «يف الرجل يقع عـىل امرأته وهي حائض ما 
 Aعليه؟ قال: يتصدق عىل مسـكني بقدر شـبعه»(٣)، وصحيحه: «سئل أبو عبد اهللا
عـن رجـل واقع امرأته وهي حائض. قال: إن واقعها يف اسـتقبال الدم فليسـتغفر اهللا 
وليتصـدق عىل سـبعة نفر مـن املؤمنني بقوت كل رجـل منهم ليومـه، وال يعد، وإن 
كان واقعهـا يف إدبـار الدم يف آخر أيامها قبل الغسـل فال يشء عليه»(٤)، ومرسـل عيل 
ابـن إبراهيم: «قال الصادقA: من أتى امرأتـه يف الفرج يف أول أيام حيضها فعليه 
أن يتصـدق بدينـار، وعليـه ربع حدّ الزاين مخسـة وعرشون جلـدة، وإن أتاها يف آخر 
.(٥)« أيـام حيضها فعليـه أن يتصدق بنصف دينار ويرضب اثنتي عـرشة جلدة ونصفاً

 Aكـام تضمن بعضها نفـي الكفارة، كصحيح العيص: «سـألت أبا عبد اهللا
عن رجل واقع امرأته و هي طامث. قال: ال يلتمس فعل ذلك وقد هنى اهللا أن يقرهبا. 
قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: ال أعلم فيه شيئاً، يستغفر اهللا»(٦)، وموثق زرارة عن 
أحدمهاH: «سألته عن احلائض يأتيها زوجها قال: ليس عليه يشء، يستغفر اهللا وال 
يعـود»(٧)، وخرب ليث املرادي: «سـألت أبـا عبد اهللاA عن وقـوع الرجل عىل امرأته 

وهي طامث خطأ. قال: ليس عليه يشء، وقد عىص ربه»(٨).
وقد مجع الشيخ P بني الطائفتني بحمل األوىل عىل العلم بكون املرأة حائضاً 
والثانيـة عـىل اجلهل بذلك بشـهادة خرب ليـث، بحمل اخلطأ فيه عىل ذلـك، مدعياً أن 
احلكم فيه بأنه قد عىص ربه واحلث عىل االستغفار يف الصحيح واملوثق ال ينايف ذلك، 

وال يلزم بحملها عىل العمد، إذ يمكن أن يكون بلحاظ تفريطه يف ترك السؤال. 
(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب بقية احلدود والتعزيرات حديث:١.

(٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٨ من أبواب احليض حديث:٤ ، ٥.
(٤) الوسائل باب:٢٢ من أبواب الكفارات حديث:٢.

(٥) الوسائل باب:٢٨ من أبواب احليض حديث:٦.
(٦) ، (٧) ، (٨) الوسائل باب:٢٩ من أبواب احليض حديث:١، ٢، ٣.



ويشكل ما ذكره بأن الفحص عن املوضوع غري الزم، خصوصاً مع كون احلل 
مقتىض االستصحاب، أما مع استصحاب احليض فيجري حكم العمد. 

نعـم، يمكن محل احلكـم باملعصية يف اخلرب عىل إرادة املعصيـة الواقعية. ولعله 
أقـرب ممـا ذكـره سـيدنا املصنفP مـن محل اخلطـأ فيه عـىل اخلطيئة. لكـن تنزيل 
الصحيـح واملوثـق عىل اخلطـأ بعيد جداً بعـد كونه عىل خالف األصل، وال سـيام مع 
األمر فيهام باالسـتغفار، ومع قوله يف الصحيح: «ال يلتمس فعل ذلك وقد...» الذي 
هـو كالرصيـح يف صلوح النهي للداعوية، وال يكون إال مـع العمد، وقوله يف املوثق: 
«وال يعـود» إذ ال معنـى للنهي عن العـود يف اخلطأ وأبعد منه تنزيلهـام بقرينة الطائفة 
األوىل عـىل نفي يشء غـري الكفارة، أو عىل صورة عدم القدرة عىل الكفارة، بل مها ال 

يناسبان السؤال عن ثبوت الكفارة يف الصحيح.
ومثلـه اإلشـكال يف الصحيـح واملوثـق بـام يف اجلواهـر مـن عـدم مقاومتهـام 
لإلمجاعات املتقدمة، وال سيام مع إعراض من عرفت من األصحاب عنهام. الندفاعه 
بعـدم حجيـة اإلمجـاع املنقـول يف نفسـه خصوصاً مـا كان منقـوالً يف الكتـب الثالثة 
املتقدمة، لكثرة دعاواه فيها يف مورد اخلالف، بل شـيوعه. وال سيام مع خروج الشيخ 
عليه الذي هو أحد نقلته واعرتافه باختالف األصحاب الظاهر يف سبق اخلالف عليه. 

كام ال جمال معه لدعو اإلعراض املوهن للخربين مع اعتبار سندهيام.
وكذا اإلشـكال يف الطائفة األوىل بأن ما عليه الفتو منها وهي الرواية األوىل 
ضعيفة باإلرسـال وغريه، إلمكان اندفاعه بانجبارها بعمل األصحاب، وال سـيام مع 
ما يف املنتهى من اتفاق األصحاب عىل صحتها وإن ضعف سـندها، وإنام خالفهم يف 

محلها عىل الوجوب أو االستحباب. 
ودعو: أنه حيتمل كون ذكر مجاعة منهم لذلك لبنائهم عىل االستحباب الذي 
يتسامح يف أدلته، وإنام مل ينبهوا لذلك لتعودهم عىل االقتصار عىل ذكر مضامني النصوص. 
مدفوعـة: بمخالفـة ذلـك لظاهـر مجلـة منهم ورصيـح آخرين، وألن شـيوع 
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التحديد املذكور بينهم دون بقية التحديدات املذكورة يف النصوص املعتربة قد يوجب 
الوثـوق باطالعهم عـىل ما يوجب اعتبارهـا. فتأمل. ويأيت بقية الـكالم يف ذلك عند 

الكالم يف مقدار الكفارة.
ومن هنا كان األقرب اجلمع بني الطائفتني بحمل األوىل عىل االستحباب، كام 
يناسبه شدة االختالف بينها يف مقدار الكفارة، بنحو يصعب اجلمع العريف بتنزيلها عىل 
التفصيل الذي تضمنه األول منها، بل يتعذر يف بعضها. والسيام مع عدم ظهور اخلـرب 
املذكـور يف الوجوب، لوروده لبيان مقدار الكفارة مع املفروغية عن مرشوعيتها، من 

دون أن يتضمن األمر هبا.
وال وجه معه حلمل إحد الطائفتني عىل التقية، ألنه فرع استحكام التعارض، 
بل ال جمال له بعد اختالف العامة، فقد حكى يف التذكرة القول بالوجوب عن احلسن 
البـرصي وعطاء اخلراسـاين وأمحد والشـافعي يف القديم، والقول باالسـتحباب عن 

سفيان الثوري وأصحاب الرأي ومالك والشافعي يف اجلديد. 
ومنـه يظهـر أنه لو فرض اسـتحكام التعارض كان املتعني التسـاقط والرجوع 
 خمالفتها للعامة.كـام الجمال لدعو للـرباءة، ال ترجيح نصـوص الوجوب،بدعـو
ترجيحهابالشـهرة ألهنـا أكثر،ألهنا ليسـت بالنحو الـكايف يف الرتجيح، وال سـيام مع 
االختالف بينها يف املقدار اختالفاً يصعب أو يتعذر معه اجلمع. فالحظ. واهللا سبحانه 

وتعاىل العامل.
هذا، ويف طهارة املبسوط: «وهل الكفارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان، 

إحدامها ـ وهي األظهر ـ أهنا عىل الوجوب، والثانية: أهنا عىل االستحباب». 
وظاهره داللة بعض الروايات عىل االستحباب، ومل أعثر عىل ذلك عدا ما عن 
دعائم اإلسـالم: «وروينا عنهمF: أن من أتى حائضاً فقد أتى ما ال حيل له. وعليه 
أن يسـتغفر اهللا ويتوب إليه من خطيئته، وإن تصدق بصدقة مع ذلك فقد أحسن»(١)، 

(١) مستدرك الوسائل باب:٢٤ من أبواب أحكام احليض حديث:١.



بنـاء عـىل أن الذيل مـن تتمة الرواية ال من املؤلف. وربام حيمل ما يف املبسـوط عىل أن 
االسـتحباب مقتىض اجلمع بني النصوص كام ذكرنـا، ال أنه مقتىض رواية خاصة دالة 

عىل الرجحان من دون إلزام.
(١) كـام جـر عليـه مجهـور األصحـاب يف بيـان مقـدار الكفارة سـواء قيل 
بوجوهبا أم باسـتحباهبا، وادعى مجلة منهم الشـهرة عىل ذلك، وهو معقد اإلمجاعات 
املتقدمة املدعات عىل الوجوب، وعن املهذب البارع دعو اإلمجاع عليه أيضاً، وذكر 
يف املعترب اتفاق األصحاب عىل اختصاص رواية داود بن فرقد باملصلحة الراجحة إما 
وجوباً أو اسـتحباباً، وقال: «فنحن بالتحقيق عاملون باإلمجاع، ال بالرواية، ألنه لوال 

أحد األمرين يلزم خروجها عن اإلرادة، وهو منفي باالتفاق».
نعـم، يظهر الرتدد فيه من الصـدوق، كام اعرتف به يف اجلملة يف املعترب وغريه، 
فإنـه وإن اقتـرص يف نـكاح املقنـع واهلدايـة عىل ذلـك، إال أنـه يف الفقيه بعـد أن ذكره 
قـال: «وروي أنـه إذا جامعها وهي حائض تصدق عىل مسـكني بقدر شـبعه»، بل يف 
طهارة املقنع قال: «وإذا وقع الرجل عىل امرأة وهي حايض فإن عليه أن يتصدق عىل 
مسـكني بقدر شـبعه. وروي: إن جامعها يف أول احليض...» ثـم ذكر مضمون رواية 
دواد بـن فرقـد. كام قـد يظهر من اقتصـار الكليني يف نـوادر الكفـارات عىل صحيح 

احللبي فتواه بمضمونه.
وكيـف كان، فالوجـه فيام يف املتن رواية داود بـن فرقد مع تنزيل غريها عليها، 
فينزل صحيح حممد بن مسلم عىل أول احليض، وموثق أيب بصري عىل وسطه، وموثق 
احللبـي عىل تعـذر التصدق بالدينـار وأبعاضه، حيـث تضمنت روايـة داود االكتفاء 

حينئذٍ بالصدقة عىل مسكني واحد. 
وأمـا مـا يف التهذيب مـن محل املوثق عىل مـا إذا كانت قيمته مـا يبلغ الكفارة، 

فغريب. 

آخـره بربـع دينـار(١). واألحـوط وجوبـاً أيضـاً دفـع الدينـار نفسـه مع 
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لكـن ال خيفـى بُعد التنزيـالت األول أيضـاً كتعذر التنزيـل يف صحيح احللبي 
وخرب حممد بن مسـلم ومرسـل عيل بن إبراهيم. وهذا ما يؤيد ما سبق من كون احلكم 
. بـل قد يقو معه احتامل كون ذكر غري واحد مـن القدماء ملضمون رواية  اسـتحبابياً
داود ليس لبنائهم عىل وجوبه، بل الستحبابه، ومل ينبهوا عىل ذلك كام مل ينبهوا يف كثري 
من املسـتحبات التي اثبتوها بلسـان نصوصها التي قد تظهر بـدواً يف الوجوب، وإنام 

رجحوا رواية داود ألهنا أقرب لالعتبار، ألن مبناهم عىل التسامح يف املستحبات. 
ومن هنا كان املناسب العمل بجميع النصـوص واجلمع بينـها باحلـمل علـى 
اختالف مراتب الفضل أو التخيري، قال يف حمكي جممع الفائدة والربهان: «أن الظاهر 
مـن التكفري مطلق التكفري، مثل شـبع شـخص وعرشة، كام هو يف بعـض الروايات، 

ويكون املذكور مستحباً يف مستحب».
(١) كـام جزم بـه يف جامع املقاصد واملسـالك واملدارك، وهـو ظاهر الروضة 

وعن غريها. مجوداً عىل مفاد النص. 
ويشـكل: بأن إطالق التكليف بالعناويـن النقدية كالدينار والدرهم والتومان 
واللرية وغريها ينرصف إىل إرادة املالية املحفوظة يف النقد املسـكوك املتداول يف مورد 
تداول النقد املكلف به، ألهنا الغرض النوعي من النقود املرضوبة، بنحو يكون سـبباً 
إللغاء خصوصياهتا عرفاً، فإذا كلف يف زماننا بالدينار العراقي اجتزأ بدفع ما يساويه 
من نقد العراق، كنصفي دينار، ونصف وربعني، وعرشين درمهاً وغريها، ال من باب 
التبديـل، بل لفهمها من اإلطالق. ويناسـبه وروده يف النص يف سـياق نصف الدينار 
وربعـه مـع أن الظاهر عدم رضهبـام يف عرص الصدور. ومحلهام عـىل التصدق بالكرس 

املشاع بعيد جداً، بل املفهوم ما ذكرنا. 
وعليـه ال يلـزم اجلمود عىل الدينار، وال التعدي ملطلق النقد، فضالً عن كل ما 
يسـاويه يف القيمـة ولو من غري النقـد. وكأن هذا هو مراد مجلة ممـن وصف الدينار بام 

اإلمكان(١)،



يكون قيمته عرشة دراهم جياد، حيث وصفه بذلك مجاعة كثرية كالشيخني والعالمة 
وغريهم، بل يف جامع املقاصد أنه املعروف من مذهب األصحاب، فال يبعد أن يكون 
مـراد مجلـة منهم جواز دفـع الدراهم، ألهنا بقـدره يف البالد اإلسـالمية التي يتعارف 
فيها اسـتعامل الدينار، كام احتمله منهم يف كشـف اللثام ونسبه رصحياً للجامع، ال أن 
مرادهم تقييد الدينار هبا بحيث ال جيب دفعه بتاممه لو زادت قيمته عليها، وال جيزي لو 
نقصـت قيمته عنها، فإنه بعيد جداً، وال أن مرادهم جمرد تعريفه بذلك، لبيان وجوب 

كون الدينار ذهباً خالصاً بوزن مثقال، ألن الترصيح بذلك أخرص وأفيد.
ومنه يظهر أنه ال جمال ملا ذكره مجاعة كثرية من إطالق عدم إجزاء دفع القيمة، 
وال ملا ذكره سيدنا املصنفP وسبقه إليه يف املنتهى وحمكي التحرير وهناية األحكام 
من االكتفاء بالذهب غري املسكوك. قالP: «إذا كانت قرينة السياق مانعة من محل 
الدينـار عـىل خصوص املسـكوك يدور األمر بني محلـه عىل القيمة ومحلـه عىل املقدار 
مـن الذهب، والثاين أوىل، ألنه أقرب إىل احلقيقة وإىل االحتفاظ بخصوصية الذهب، 

فيكون هو املتعني». 
وفيـه: أن األقربية للحقيقة واالحتفـاظ بخصوصية الذهب ال تصلح قرينة يف 
املقام مامل ترجع لألقربية ذهناً،وهي ممنوعة بعدما ذكرنا. وأضعف منه ما يف املنتهى من 
تناول االسـم للذهب املرضوب وغريه. ألن اختصاصه باملرضوب من الواضحات، 

والتعدي ملا ذكرنا للخصوصية التي أرشنا إليها آنفاً، ال لعموم االسم له.
: «ثم إنه  (١) قـال سـيدنا املصنفP بعد أن جزم بعد إجـزاء القيمة اختياراً
لـو تعـذر الدينار فال كالم يف االجتزاء بالقيمة، والعمـدة فيه اإلمجاع املذكور. ولواله 
أشـكل احلكم، ألن قاعدة امليسـور عىل تقدير متاميتها كلية فاقتضاؤها وجوب القيمة 

غري واضح، لعدم صدق امليسور عىل القيمة». 
وما ذكرهP يف حمله، ألن قيمة اليشء ارتكازاً بدل عنه ال ميسور منه. عىل أن 

وإال دفع القيمة(١)
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القاعدة غري تامة، كام أرشنا إليه غري مرة.
هذا، ويف جامع املقاصد: «ومع تعارض القيمة والترب حيتمل التخيري، وترجيح 

الترب لقربه من املنصوص». 
وفيه ـ مع ما سبق من اإلشكال يف الرتجيح بالقرب من املنصوص ـ : أن الترب 
وإن كان أقـرب من حيثيـة املاهية واحلقيقة، إال أن القيمة أقرب من حيثية املالية، التي 
هي أنسـب ارتكازاً باملالحظـة يف أمثال املقام مما يكون التكليـف فيه باملال، بل حيث 
كان أصل التعدي عن الدينار مع تعذره من جهة اإلمجاع فالظاهر من حال املجمعني 
تعـني القيمـة، وإنام ذهب من ذهب لالكتفاء بالذهـب لتخيل كونه يف عرض الدينار، 

كام سبق. فتأمل.
نعـم، يقـع الكالم يف االجتزاء بكل ما يسـاوي الدينـار يف املالية أو بخصوص 
النقد، قد ينسـب لظاهر كلامهتـم األول. لكنه ال خيلو عن إشـكال، النرصاف القيمة 
إىل النقـد دون غريه بل هو مسـاوٍ للمضمون يف القيمـة، ال قيمة له. وال أقل من لزوم 
االقتصار عىل املتيقن. اللهم إال أن يدعى أن املرجع الرباءة، بناء عىل ما يأيت من احتامل 

التكليف بالقيمة مع التعذر، ال بالدينار والقيمة مسقطة له. فتأمل.
هـذا، وبنـاء عـىل ماسـبق منـا يتجـه التخيري بـني الدينـار الذهـب املرضوب 
والدراهـم، ومع تعذرمها ـ كـاميف عصورنا ـ ينتقل للقيمة بالنقـد، واملتيقن االقتصار 
عىل نقد البالد التي تدفع هبا الكفارة أو جتب فيها ـ عىل ما يأيت نظريه يف وقت القيمة ـ 

أما نقد غريها فهو فيها كسائر أفراد العروض األخر، فيجري فيه ما سبق فيها.
(١) ألنه وقت االنتقال إليها، بناء عىل ما هو الظاهر من إمكان انشـغال الذمة 
ـ  الذي هو بمعنى الضامنـ  باملتعذر، بلحاظ إمكان تفريغها ببدله. إال أن يدعى أن  وضعاً
مرجع األمر بالكفارة ليس إىل انشغال الذمة هبا وضعاً، بل إىل وجوب أو استحباب دفعها 
تكليفاً، وحيث يمتنع التكليف باملتعذر يتعني االنتقال للقيمة املسـتلزم لوجوب قيمة 

وقت الدفع(١). 



وقت التعذر لو كان متأخراً عن التكليف وقيمة وقت التكليف لو كان متأخراً عن التعذر.
هذا، وحيث كان الدينار الرشعي مساوياً للمثقال الرشعي الذي سبق حتديده 
يف مبحث الكر كان الالزم مراعاة قيمته، واملعيار فيها عىل قيمة الذهب املقدر بذلك. 
وال جمال ملالحظة قيمة بعض الدنانري األثرية ـ التي هي عالية جداً ـ ألن نسـبة القيمة 
إليهـا ليس بلحاظ كوهنا ديناراً، بل بلحاظ قدمها وأثريتها، والظاهر خروج ذلك عن 
مقـام التقدير يف املاليـات. بل ال يبعد عدم وجوب دفعها مع التمكن منها، النرصاف 

. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. الدينار إىل ما يتعامل به. فتأمل جيداً
(١) فقد رصح بعدم وجوهبا مع النسـيان يف التذكرة واملنتهى واملسالك، وهو 
مقتـىض التقييـد بالعلـم والعمد يف املبسـوط والرشايـع والدروس، بـل الظاهر عدم 
اإلشـكال فيه بينهم وإن قـرصت عنه بعض عباراهتم. النـرصاف إطالق الكفارة إىل 
كوهنا عقوبة عىل الذنب أو مسقطة له كالتوبة، فيقرص عام لو مل يكن الفاعل مسؤالً به 
لعذر من نسيان أو نحوه، ولعله إليه يرجع استدالل بعضهم بحديث رفع النسيان، ألن 
املرفوع به ما هو من سنخ املسؤولية وشؤوهنا، كالعقاب ونحوه، دون غريه من اآلثار.
والينـايف ذلـك ثبوت الكفـارة يف قتـل اخلطأ والصيـد خطأ يف اإلحـرام،ألن 
قيـام الدليـل اخلـاص عـىل يشء ال ينـايف انـرصاف اإلطالق عنـه. بل لعل السـقوط 
مقتـىض إطـالق اخلطأ يف خرب ليث املتقدم بناء عىل ما سـبق يف االسـتدالل به. مضافاً 
إىل اختصـاص أكثـر نصوص املقام بصـورة حتقق املعصيـة، لألمر فيها باالسـتغفار، 
وتضمنهـا أنـه توبة وكفارة لكل من مل جيد السـبيل إىل يشء مـن الكفارة، لوضوح أن 

االستغفار والتوبة من شؤون الذنب الذي يسأل به. 
بل رواية داود بن فرقد التي هي دليل األصحاب يف املقام، واردة يف مقام بيان 
مقـدار الكفـارة بعد الفـراغ عن مرشوعيتهـا، ال يف مقام ترشيعهـا، ليكون هلا إطالق 

يقتيض ترشيعها مع السهو والنسيان. فالحظ.

نعم ال يشء عىل الساهي، والنايس(١)، 
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(١) كـام يف املنتهـى والتذكـرة، بـل يف األول دعـو اإلمجـاع عليـه. والظاهر 
عدم اإلشـكال فيه بينهم. ملا سـبق يف السهو والنسـيان. مضافاً إىل حديث رفع القلم، 
حيث خيرج به عن عموم وجوب الكفارة لو تم، بناء عىل ما أرشنا إليه يف تعيني وقت 
القيمـة من أن وجوهبـا تكليفي ال وضعي، بل وإن كان وضعياً بناء عىل ما هو الظاهر 
من عموم حديث رفع القلم للوضعي إذا كان من سـنخ املسـؤولية وشـؤوهنا، كنفوذ 
العقد. ووجوهبا عليه بعد البلوغ حيتاج إىل دليل، لظهور نصوصها يف وجوهبا بمجرد 

الوطء من دون فصل.
(٢) الكالم فيه هو الكالم يف الصبي.

(٣) وهـو كون املرأة حائضـاً، كام رصح به يف املقنعة والتهذيب واالسـتبصار 
واخلالف والتذكرة واملنتهى وظاهر املسـالك، وهو مقتىض التقييد بالعمد ممن سـبق، 
وبالعلـم بحاهلـا يف الروض وكشـف اللثام، بل لعله ال إشـكال فيه بينهـم، بل ظاهر 

اخلالف نفي اخلالف فيه. والوجه فيه ما سبق يف الساهي والنايس.
(٤) وهو حرمة وطء احلائض، فقد أطلق سـقوط الكفارة مع اجلهل بذلك يف 
اخلالف والتذكرة واملنتهى. وهو مقتىض التقييد بالعلم ممن سـبق، كام هو املحكي عن 
اجلامـع والتحرير وهنايـة األحكام واملختلف الذكر، وظاهـر اخلالف نفي اخلالف 

فيه، وعن اهلادي أنه إمجاعي. 
ويقتضيه ما سـبق يف السـاهي والنايس من انرصاف إطالق الكفارة إىل صورة 
املسـؤولية بالذنـب واملؤاخـذة عليـه، مؤيداً باختصـاص مجلة مـن نصوصها بذلك، 
الشـتامهلا عىل االسـتغفار والتوبة. لكنه خيتص بام إذا كان اجلهل عذراً، كام قيده به يف 

املتن، دون ما لو كان عن تقصري. 
إال أن يتمسـك إلطالق سـقوط الكفارة مع اجلهل باإلمجاع املتقدم، وبام سبق 
التنبيه عليه من عدم اإلطالق يف رواية داود التي هي دليل األصحاب يف املقام، حيث 

والصبي(١)، واملجنـون(٢)، واجلاهل باملوضوع(٣)، بـل باحلكم(٤) إذا 



يلـزم االقتصـار معه عىل املتيقـن. وال هيم إطالق غريها بعد عـدم العمل به وصعوبة 
تنزيله عىل مفادها أو تعذره، كام سبق فتأمل.

وأما مع اجلهل بثبوت الكفارة والعلم بالتحريم فظاهرهم ثبوت الكفارة، وهو 
قريب جداً، ملناسبته ملا عرفت من كون الكفارة من شؤون املسؤولية بالذنب. وال هيم 
معه ما ذكرناه من عدم اإلطالق يف رواية داود بعد اإلشارة فيها للجهة املذكورة التي ال 
دخل فيها ارتكازاً للعلم بثبوت الكفارة،وليس هوكالعلم بحرمة الوطء، حيث يكون 
اجلهل هبا موجباً لتخفيف الذنب وإن كان عن تقصري، فال يبعد سقوط الكفارة به. فافهم. 
هـذا، ويف مفتاح الكرامة: «وأما التفصيل باملضطر وغريه والشـاب وغري ـ كام 
قالـه الراونـدي ـ فال عربة به. وهو يف حملـه. إال أن يراد باالضطرار مـا يرفع احلرمة، 

فيتجه سقوط الكفارة ملا سبق.
(١) كـام يف املقنـع واهلدايـة والفقيـه واملقنعة واالنتصـار والرسائر والوسـيلة 
وحمكـي كشـف االلتبـاس، ونفـى يف الرسائر اخلـالف فيـه، وادعى يف االنتصـار أنه 
إمجاعـي، ورصحيه كمحكي كشـف االلتباس الوجوب، كام هـو ظاهر غريمها، بل يف 

كشف اللثام أنه ظاهر أكثر من ذكره. 
ورصح باالستحباب يف املعترب واملنتهى، كام لعله الظاهر ممن رصح باستحباب 
التكفـري بوطء الزوجة بالدينـار ونصفه وربعه، كام يف النهايـة والقواعد وحمكي هناية 
األحكام والتحرير والبيان، بل عدم الوجوب كالرصيح من جامع املقاصد والروض. 
وقـد يظهر مـن إطالق مجلة منهم مشـاركة األمة للزوجة يف التكفـري بالدينار ونصفه 
وربعه، بل هو كالرصيح من الشـيخ يف التهذيبني، حيث محل ما تضمن التصدق عىل 
عرشة مساكني يف األمة عىل ما إذا كان يف آخر احليض، فيحسن توزيع الربع دينار عليهم. 
ومـا ذكره سـيدنا املصنفP من قيام اإلمجـاع عىل انتفاء الكفـارة بذلك يف 

كان عن عذر. ولو وطأ السـيد أمته يف احليض فاألحوط وجوباً أن يتصدق 
بثالثة أمداد(١)
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األمة غري ظاهر، كيف ويف حاشية املدارك نسبته للمشهور.
هـذا، وقد اسـتدل يف االنتصار لوجـوب األمداد الثالثة بعـد اإلمجاع بإطالق 
ما تضمن األمر بفعل اخلري والطاعة، الذي ال يمنع من االسـتدالل به اخلروج عنه يف 
بعـض املـوارد. لكن ال جمال لدعو اإلمجاع بعد ما سـبق. وعمـوم األمر بفعل اخلري 
ـ  كام هو مبنى االسـتداللـ  فال جمال حلمله عـىل الوجوب املولوي  ملـا كان اسـتغراقياً
السـتلزامه ختصيص األكثر املسـتهجن، بل حيمل عىل االستحباب. أو اإلرشاد الذي 

هو املتعني يف أوامر الطاعة.
نعم، يف الرضوي: «وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثالثة 
أمـداد من الطعام»(١). بل مـن البعيد جداً فتو األصحاب بمثل هذا احلكم التعبدي 

من دون رواية به. 
لكـن ضعـف الرضوي وعـدم العثور عـىل الرواية والنظر يف لسـاهنا مانع من 
االسـتدالل هبـام. واحتـامل اعتامدهم عىل الرضـوي بعيد جـداً، لعدم ظهـوره إال يف 
العصـور املتأخـرة. بل ذكرنا يف بعض مواضـع هذا الرشح إىل أن بعضه أشـبه بكالم 
الفقهـاء منـه بكالم األئمـةF وإن كانـت موافقة الصـدوق له يف كثري مـن املوارد 
واخلصوصيات التي قد ينفردان هبا قد تكشف عن اطالعه واعتامده عليه، أو أخذمها 

من مرشب واحد.
وقد يسـتدل ملشـاركة األمة للزوجة يف الدينار ونصفه وربعه بإطالق بعض ما 
سـبق يف الزوجـة وبعضـه وإن كان خمتصاً بالزوجـة إال أن خصوصيتهـا ملغية عرفاً، 
لقضـاء املناسـبات االرتكازية بـأن الكفارة حليثيـة حرمة الوطء. ويشـكل بأن عمدة 
الدليـل عىل التفصيل املذكور هـو رواية داود بن فرقد، التي سـبق أهنا واردة لتحديد 
الكفـارة بعـد الفراغ عـن مرشوعيتها، فال إطالق هلـا يقتيض مشـورعيتها بوطء غري 

الزوجة فضالً عن وجوهبا. 
(١) مستدرك الوسائل باب:٢٣ من أبواب أحكام احليض حديث:١



نعـم، لو علم بثبوت الكفارة يف األمة كان مقتىض إطالق الرواية املذكورة أهنا 
باملقـدار الذي تضمنتـه، لكن ال طريق للعلـم بذلك. وأما االسـتدالل عليه بإطالق 
قولهA يف موثق أيب بصري السابق: «من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به»، 
كام هو مقتىض إطالق خرب حممد بن مسلم املتقدم املتضمن للتفصيل يف الدينار ونصفه 
بني اسـتقبال احليض واستدباره. فهو ال خيلو عن إشـكال، لصعوبة تنزيل املوثق عىل 
مفـاد الروايـة، وامتناع تنزيل اخلـرب عليه، كام سـبق، فمبنى االسـتدالل بالرواية عىل 

طرحهام، ومعه كيف يستدل بإطالقهام يف املقام. 
وأمـا إلغاء خصوصية الزوجة فهـو حيتاج إىل لطف قرحية،خصوصاً مع ظهور 

القول بالفرق بينها وبني األمة.
هذا كله مع أن النصوص النافية للكفارة وإن اختصت بالزوجة إال أهنا تصلح 
لرفـع اليـد عـن ظهور نصـوص الكفـارة يف الوجوب حتـى يف األمةـ  لو تم شـمول 
إطالقهـا هلـا ـ ألن محلها عىل خصـوص األمة بعيد جـداً، وعىل التفصيـل بينها وبني 

 . الزوجة يف الوجوب واالستحباب متعذر عرفاً
وال سـيام مع ما رواه الشـيخ بطريق معترب يف االسـتبصـار عن عبد الكريم بن 
عمرو املوثق، ويف التهذيب عن عبد امللك بن عمرو الذي ال خيلو عن مدح: «سـألت 
أبـا عبـد اهللاA عـن رجل أتـى جاريتـه وهي طامـث. قال: يسـتغفر اهللا ربـه. قال 
عبـد الكريـم [عبدامللـك]: فـإن النـاس يقولـون: عليه نصف دينـار أو دينـار. فقال 
أبو عبد اهللاA: فليتصدق عىل عرشة مسـاكني»(١). فإنـه كالرصيح يف عدم وجوب 
الدينـار ونصفه. بل اقتصارهA أول األمر عىل االسـتغفار وعدم ذكره للصدقة إال 
. بل قد  بعـد ذكر الـراوي ما يقولـه الناس ظاهر جداً يف عـدم وجوب الصدقـة أيضاً
 . يكون ذكر الصدقة عىل عرشة مساكني مماشاة للناس يف اجلملة. ال الستحباهبا رشعاً

ولعله لذا مل يذكرها األصحاب. فتأمل. 
(١) الوسائل باب:٢٨ من أبواب احليض حديث:٢.
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هذا، وقد اسـتظهر منه سـيدنا املصنفP كون الصدقة بعرشة أمداد. وكأنه 
لبعد إرادة اإلطالق املسـتلزم لالكتفاء بمسـمى الصدقة، وصلـوح معهودية الصدقة 

عىل املسكني بمد يف كثري من املوارد للقرينية عىل إرادته هنا.
(١) مل يتضح الوجه يف االقتصار عليهام مع إطالق الطعام يف الفتو والرضوي 

ومعقد اإلمجاع ونفي اخلالف يف االنتصار والرسائر.
(٢) كام يف املقنعة والنهاية وعن املهذب واجلامع، وهو داخل يف معقد اإلمجاع 
املدعـى يف االنتصـار، ومعقد عدم اخلالف املدعى يف الرسائـر. وينحرص الدليل عليه 
بذلك،وإال فالرضوي خال عنه. ودعو: أن ذلك هو املنسبق من إطالقه، غري ظاهرة.

بقي يف املقام أمور..
األول: الظاهر عدم الفرق يف األمة بني القنة واملدبرة وأم الولد واملكاتبة التي مل 
يتحرر منها يشء، كام رصح به بعضهم، وهو مقتىض إطالق غريه. إلطالق الرضوي 
ومعقـد اإلمجاع املتقدم. بل جيري ذلك يف املزوجـة إذا وطأها مالكها، كام رصح به يف 
الروض. اللهم إال أن يكون الدليل هو اإلمجاع دون الرضوي، حيث خترج عن املتيقن 
منه، ألهنا بحكم األجنبية، وليسـت كأحد األقسام املتقدمة، فيتعني ابتناء حكمها عىل 

ما يأيت يف غري الزوجة واألمة.
وكـذا احلـال يف املبعضة بنـاء عىل حرمـة وطء مالـك البعض هلـا مطلقاً، ويف 
املشـرتكة وإن قيـل بجـواز وطئها ألحد الـرشكاء بتحليل الباقيـ  كـام تضمنته بعض 
. وأما لو قيـل بجواز وطء  النصـوص(١)ـ  خلروجهـام عـن عنوان الزوجة واألمـة معاً
املبعضـة باملهايـاة يف يومـه وبالتمتع يف يومها ـ كـام تضمنه النص املذكـور أيضاً ـ فال 

ينبغي التأمل يف حلوق حكم وطء املتمتع هبا مع وطئها يف يومها بالتمتع. 

من احلنطة أو الشعري(١) عىل ثالثة مساكني(٢).

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:١.



وأمـا وطؤهـا باملهاياة يف يومه فقـد يدعى جريان حكم األمة فيـه، ألنه وإن مل 
يصـدق عليهـا األمة إال أن ظاهر النـص الدال عىل جواز الـوطء كونه من باب وطء 

اململوكة، فيجري عليه حكمه. 
لكنـه يشـكل بـأن التصدق بثالثة أمـداد ليس مـن أحـكام وطء اململوكة، بل 
هـو حكـم من وطأ أمته، الذي ال يصدق يف املقـام. بل لو فرض صدقه فحيث حيتمل 
انحصـار الدليل عليه باإلمجاع الذي خيرج املقام عـن املتيقن منه، كان املتعني التوقف 
عن إجرائه فيه، والرجوع فيه حلكم وطء غري الزوجة واألمة، نظري ما تقدم يف الزوجة 
إذا وطأهـا مالكها. وكـذا احلال يف املحللة، ألن وطأهـا وإن أمكن أن يكون من باب 
وطء مالـك اليمـني بنحو مـن التعمل، إال أنه ليـس وطأً ألمته. فام عن ظاهر كشـف 

الغطاء من عموم حكم األمة هلا غري ظاهر.
الثاين: الظاهر عدم الفرق يف الزوجة بني احلرة واألمة والدائمة واملنقطعة، كام 
هـو مقتىض إطـالق األصحاب ورصح به غـري واحد، بل لعله ال إشـكال فيه بينهم، 
ألن الظاهر دخول الزوجة بأقسامها يف املتيقن من رواية داود بن فرقد، وإن مل يكن هلا 
إطالق من هذه اجلهة، كام تقدم. وال سيام مع دخوهلا يف إطالق بقية نصوص الكفارة 

وإن مل يعول عليها يف حتديدها. فتأمل.
الثالـث: لـو مل تكن املوطـوءة زوجة وال أمةـ  كاملزين هبا واملوطوءة شـبهةـ  فال 
إشـكال يف عـدم وجوب التكفري بثالثـة أمداد، الختصاصه بـوطء األمة، وهل جيب 
بالدينـار ونصفـه وربعه، كام يف املنتهـى واحلدائق وحمكي الذكـر وغريها، أو ال كام 

قواه بعض األعاظمP؟ 
وجهان مبنيان عىل ما تقدم عند الكالم يف حكم األمة من استفادة العموم لغري 
الزوجة من نصوص التكفري املذكور وعدمها. وأما االستدالل لوجوب التكفري لو مل 
يتم العموم باألولوية يف املزين هبا، لتأكد احلرمة فيها، فال خيلو عن إشكال، خصوصاً 
 ،لألقو مع ما يف الروض وغريه من احتامل كون الكفارة مسقطة للذنب، فال يتعد
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 . ألنه بتفاحشه قد ال يقبل التكفري، كام مثل له يف احلدائق بالصيد ثانياً
ومثلـه ما يف اجلواهر مـن التوقف يف وجوب الكفارة حتـى لو تم اإلطالق يف 
النصوص، بدعو: الشـك يف شـموله لنحـو املقام. وكأن مـراده انرصاف اإلطالق 

عنه. لكنه بدوي ال يعتد به.
الرابع: الظاهر عدم اإلشكال يف جواز دفع كفارة وطء الزوجة ملسكني واحد، 

وبه رصح مجاعة، ويف اجلواهر: «بال خالف أجده فيه». إلطالق النصوص.
لكن يف العروة الوثقى بعد الفتو بذلك: «األحوط رصفها عىل ستة أو سبعة 
 Pمسـاكني» وعن نجاة العباد االحتياط بالسبعة أو بالعرشة. وذكر سيدنا املصنف
أن وجه االحتياط بالسبعة صحيح احللبي املتقدم يف نصوص الكفارة، ثم قال: «لكن 

ينبغي حينئذٍ أن يكون مقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه، كام قيد به فيه». 
وهـو موقوف عـىل أن مفاد الصحيح جواز دفع قيمة القـوت، ال عينه، أوعىل 
أنـه جيوز دفـع عني القوت بدل الدينـار يف الكفارة، والثاين ممنوع، كـام تقدم، واألول 
مشـكل. مع أن الصحيح خمتص باسـتقبال احليـض. وأما االحتياط بالسـتة فقد ذكر 

سيدنا املصنفP أنه غري ظاهر الوجه. 
وأمـا االحتيـاط بالعرشة فقد وجهـهP بالنص املتقدم يف األمـة. لكنه ـ مع 
اختصاصه باألمة ـ قد تقدم احتامل ظهوره يف التصدق عىل كل مسكني بمد، فيشكل 

االحتياط املذكور بنظري ما تقدم يف صحيح احللبي.
نعم، أرشنا آنفاً إىل أن الشـيخP يف التهذيبني محل النص املذكور عىل ما إذا 
كان الوطء يف آخر احليض وكان ربع الدينار مساوياً ملقدار الصدقة عىل عرشة مساكني. 
ولو تم وجب توزيع ربع الدينار عليهم. لكن ظاهره يف التهذيب محل التوزيع فيه عىل 
االسـتحباب. ومل يتضح وجهه، ألن ما سـبق منا يف وجه عدم محل النص املذكور عىل 
الوجـوب إنام يرجـع إىل عدم وجوب التصـدق الذي تضمنـه ـ واملفروض يف كالمه 
وجوبهـ  وال ينايف لزوم التوزيع يف الصدقة التي تضمنهاـ  مستحبة كانت أو واجبةـ  كام هو 



 . ظاهر النص. فالعمدة أن أصل احلمل املذكور يف كالمه ليس عرفياً، بل هو بعيد جداً
بـل ملا كان وارداً يف األمة كان الالزم االقتصـار عىل مورده، والعمل بإطالق الصدقة 

، ملا سبق. فيه، أو محله عىل الصدقة عىل كل مسكني بمدّ
اخلامـس: قال يف العـروة الوثقى: «وجوب الكفارة يف الـوطء يف دبر احلائض 
غري معلوم. لكنه أحوط». وقال سـيدنا املصنفP: «البتنائها عىل حرمة وطئها يف 

الدبر، وقد تقدم منه اإلشكال فيه». 
وال ينبغـي التأمـل يف عـدم وجوب الكفارة بنـاء عىل جـواز وطء احلائض يف 
الدبر، حيث تقدم أن منرصف الكفارة كوهنا من شـؤون الذنب، وال سـيام مع اشتامل 
بعـض نصوص الكفارة عىل التوبة واالسـتغفار. وأما بناء عىل حرمته فقد يستشـكل 
يف وجـوب الكفـارة بـه، ولعله املـراد يف العروة الوثقـى، لدعو: انـرصاف إطالق 
النصوص عنه، بل قد خص يف مرسل عيل بن إبراهيم باإلتيان يف الفرج، وسبق عدم 

اإلطالق يف رواية داود بن فرقد التي هي دليل األصحاب يف املقام. فتأمل. 
هذا، وأما إدخال بعض احلشفة فالظاهر ابتناء ثبوت الكفارة به عىل حرمته.

السادس: حكى يف اجلواهر عن ظاهر كشف الغطاء تعميم وجوب الكفارة ملا 
إذا كانت املرأة ميتة، وبه أفتى يف العروة الوثقى وأقره غري واحد من حمشـيها. ويظهر 
مـن اجلواهر دعو انرصاف اإلطـالق عن امليتة. لكن التحقيق قصـوره عنها، لعدم 

. صدق احلائض عليها، وإنام حيرم وطؤها لبينونتها باملوت كام لو مل تكن حائضاً
وأمـا مـا ذكـره سـيدنا املصنفP مـن اسـتصحاب حرمة الـوطء إىل حال 
املوت، لبقاء املوضوع عرفاً، فإذا ثبتت احلرمة ثبتت الكفارة، ألهنا تابعة هلا. فيشـكل 
ـ مضافـاً إىل املنـع من بقاء املوضـوع يف املقام وغريه من موارد اسـتصحاب األحكام 
التكليفيـة، عـىل مـا ذكرناه غري مرة يف هـذا الرشحـ  بأنه الشـك يف حرمة الوطء وإن 

تبدل املوضوع، ملا ذكرناه من بينونتها باملوت. 
وال جمـال السـتصحاب خصوصية احلرمة من حيثية احليـض، لعدم األثر هلا، 
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ألن وجـوب الكفـارة ليـس من آثار حرمـة الوطء رشعـاً، بحيث تكـون مأخوذة يف 
 . موضوعه، بل مها متالزمان يف اجلملة خارجاً

نعم، قد يتمسـك باالسـتصحاب التعليقي لوجوب الكفـارة بالوطء، فيقال: 
كانـت لـو وطئـت لوجبـت الكفـارة فهـي كام كانـت. لكـن التحقيـق عـدم جريان 
االسـتصحاب التعليقـي، كـام أرشنـا إليه يف غـري موضع من هـذا الرشح. ولسـيدنا 

املصنفP تتمة هلذا الكالم ال جمال للتعرض هلا.
هـذا، وأما االسـتدالل بام تضمـن أن حرمة امليت كحرمة احلـي، فال خيلو عن 
إشـكال، لعدم كون التكفري من شؤن احرتام املرأة املوطوءة. فراجع ما تقدم يف سببية 
وطء امليتة للجنابة يف املسألة اخلامسة من فصل سبب اجلنابة. مضافاً إىل أنه إنام يقتيض 
اشـرتاكهام يف احلكم مع اشـرتاكهام يف علته، دون ما إذا اختص احلي هبا، كام يف املقام، 

ملا ذكرنا من عدم صدق احلائض عىل امليتة.
السـابع: الظاهـر أن املعيار يف األول والوسـط واآلخر عـىل احليض الذي يقع 
فيـه الـوطء، فتختلـف باختالف مقـداره وإن خالـف العادة، كام رصح به يف كشـف 
اللثام واملسـتند واجلواهر، وهو ظاهر املقنعة واملعترب واحلدائق وغريها، بل ظاهر كل 
مـن أطلق أول احليض ووسـطه وآخره. والوجه فيه ظهـور رواية داود التي هي دليل 
التفصيل يف أن مرجع الضامئر يف أوله ووسطه وآخره هو الطمث املذكور يف صدرها، 
ال عادتـه، وحيـث ال يـراد بـه كيل الطمث، لعدم حتديد أوله ووسـطه وآخره بسـبب 

اختالف أفراده، وألن الوطء ال يقع فيه، تعني محله عىل الفرد اخلاص منه. 
خالفـاً ملا يف التذكـرة واملنتهى والقواعد وجامع املقاصد والروض واملسـالك 
واملـدارك مـن أن املعيار عىل أيـام عادة املرأة، وزاد عليـه يف الروضة ما يف حكمها من 

التمييز والروايات.
والزمـه أن احليـض الذي يقع فيـه الوطء قد خيلو عن اآلخر، بل عن الوسـط 
أيضاً، كام لو كانت عادهتا عرشة أيام وكان حيضها الذي وطئت فيه ستة أو ثالثة. بل 



قـد يتجـاوز اآلخر فال جتب الكفارة بالوطء يف زمـن التجاوز، كام لو زاد حيضها عىل 
عادهتا ووطئت يف الزائد. 

بـل يشـكل حينئذٍ حال املبتدئـة واملضطربة التي مل تنعقد هلـا عادة، حيث الزم 
القول املذكور عدم الكفارة بوطئها. وال يظن هبم االلتزام باللوازم املذكورة.

نعـم، يتجه الرجـوع للعادة لو كانت مرجعاً يف تعيني احليض، كام يف مسـتمرة 
الدم، كام يتجه الرجوع لغريها مما يكون مرجعاً فيه، مما تقدم من الروضة وغريه. لكن 

كالمهم ال خيتص بمستمرة الدم. ومن ثم كان يف غاية اإلشكال. 
ومن هنا قد ينزل عىل القول األول املختار، بأن يكون مفروض كالمهم صورة 
مطابقـة احليـض الذي يقـع فيه الوطء للعـادة، ويكـون ذكرهم للعـادة ألهنا مقتىض 

األصل يف النساء، أو بأن يكون مرادهم من العادة احليض. 
ومحل كالمهم عىل ذلك وإن مل يناسـب اجلمود عىل عباراهتم، إال أنه يناسـب 
اسـتدالل بعضهم هلذا القول بام سـبق منا يف تقريب داللة الرواية عىل املختار، وعدم 
تنبيههـم لالزم الذي ذكرناه أوالً مع ذكرهم لنظـريه يف بيان القولني اآلخرين، وعدم 
إشـارة األكثـر للخـالف املذكور بـني هذين القولـني، وإنام اقترصوا عـىل قول واحد 

نسبوه للمشهور يف قبال قولني آخرين:
األول: ما عن الراوندي من أن املعيار فيها عىل أكثر احليض دون عادة املرأة.

الثـاين: مـا يف املراسـم من أن الوسـط مـا بني اخلمسـة والسـبعة. والزمهام أن 
احليض قد خيلو عن اآلخر، بل والوسط أيضاً، نظري ما تقدم.

هذا، ويظهر اإلشـكال مما تقدم من ظهور النص يف كون موضوع التقسـيم هو 
احليض الذي يقع فيه الوطء، حيث ال جمال ملالحظته يف أكثر احليض، كام يشكل الثاين 
ـ مضافاً إىل نظري ذلك ـ بأن تعيني الوسط بذلك ال يتم حتى لو كان موضوع التقسيم 

أمراً غري احليض الذي يقع فيه الوطء.
نعم، ذكر يف كشـف اللثام أنه موافق لرواية حنان بن سـدير: «قلت: ألي علة 
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أعطيت النفسـاء ثامنية عـرش يوماً ومل تعط أقل منها وال أكثـر؟ قال: ألن احليض أقله 
ثالثة أيام وأوسـطه مخسـة أيـام وأكثره عـرشة أيـام، فأعطيت أقل احليض وأوسـطه 

وأكثره»(١)، وملا تضمن التحيض بسبعة أيام. 
وكأن مراده باألخري مرسـلة يونس الطويلة املتضمنة حتيض مسـتمرة الدم مع 
عدم العادة والتمييز بالسبعة. لكنها ـ كام تر ـ ال تدل عىل أن السبعة منتهى الوسط، 
بـل وال الوسـط، كام ال تدل رواية حنان عىل أن اخلمسـة أول الوسـط. عىل أن ظاهر 
األوسـط يف رواية حنان مـا يقابل األقل واألكثر، ال ما يقابـل األول واآلخر، كام هو 

املراد به يف املقام. فالحظ.
الثامـن: الظاهـر تعدد الكفارة بتعـدد الوطء، من دون فرق بـني ختلل التكفري 
وعدمـه، وال بني كـون الوطء املتعـدد يف أزمنة ختتلـف فيها الكفارة وكونـه يف أزمنة 
ال ختتلـف فيهـا، بـأن يكون يف ثلـث واحد. وبـه رصح يف الدروس وجامـع املقاصد 

والروض واملسالك وحمكي البيان وفوائد الرشايع. 
ألصالـة عـدم التداخل الراجعة إىل ظهور دليل السـببية يف كون كل فرد سـبباً 
لتكليـف مسـتقل، املسـتلزم لكون ما جيب بكل فـرد مبايناً ملا جيـب باآلخر، ال حمض 
الطبيعـة املتحقـق بالفرد الواحد. إذ االكتفاء بـه إن كان لتأثري الفرد األول ال غري فهو 
خمالف إلطالق السـبب، وإن كان الشرتاك األفراد يف تأثري تكليف واحد، بأن يستند 
لـألول أصل وجـوده وللباقي تأكده، فهو خالف ظهور دليـل الرشطية يف كون األثر 

هو التكليف املستقل، ال التأكد يف التكليف الواحد. 
وإن كان لالجتزاء بالواحد ومع تعدد التكليف لصدق املكلف به يف كل منهام 

ـ وهو الطبيعة ـ عليه. 
ففيـه: أنـه يمتنـع تعـدد التكليف مع وحـدة املكلف بـه، وهو حمـض الطبيعة 
الصادقـة بالفـرد الواحد، ألن التكليف كسـائر اإلضافات التي يتوقـف تعددها عىل 

(١) راجع الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض حديث:٧ وهامشه يف الطبعة احلديثة.



تعـدد أطرافهـا، بل البد مع تعدده مـن تعدد املكلف به، بأن يكـون املكلف به يف كل 
منها فرد من الطبيعة مباين للفرد املكلف به يف اآلخر.

وهبـذا خيرج عن إطـالق الواجب املقتـيض لالجتزاء بـرصف الطبيعة ولو مع 
تعـدد السـبب، حيـث ال ينعقد مع الظهـور املذكور لدليل السـببية. كـام خيرج به عن 
أصالـة الرباءة، حلكومته عليها. ومنه يظهـر ضعف ما ذكره مجاعة من األصحاب من 
احلكـم بعـدم التكرر مطلقاً أو يف اجلملة، ألصالة الرباءة، وال سـيام مع االعرتاف بأن 

مقتىض العموم التكرار، كام يف طهارة املبسوط.
ودعـو: أن مقتىض اإلطالق كون السـبب هو الطبيعـة الصادقة عىل الواحد 
واملتعدد، ففي ظرف التعدد ليس السبب إال واحداً يقتيض مسبباً واحداً، ال متعدداً كي 
يلزم تعدد املسـبب. ولذا ال جيب تعدد الكفارة مع تعدد األكل يف هنار شـهر رمضان. 
مدفوعـة: بأنه ال جمـال لذلك يف األفـراد التدرجيية، ألن الطبيعـة حيث كانت 
تصدق عىل الفرد األول فاملسـبب الواحد يسـتند إليه، وحينئذٍ فالفرد الثاين إن مل يكن 
سـبباً فهو خالف إطالق السـببية، النطباق الطبيعة عليه، وإن كان سبباً فحيث يمتنع 
استناد املسبب السابق عليه إليه، المتناع تقدم املعلول عىل علته واحلكم عىل موضوعه 
فالبد أن يكون أثره تأكيد املسـبب األول أو فرداً آخر مسـتقالً مبايناً له، وقد سـبق ان 

الثاين هو ظاهر دليل السببية دون األول. 
نعم، قد يتجه ذلك يف األفراد الدفعيةـ  التي متتنع يف املقام، وإن كانت املناسبات 
. بل لعله مقتىض اإلطالق أيضاً  االرتكازية تشـهد غالباً بكون كل منها سـبباً مسـتقالً
ألن صـدق الطبيعـة عـىل املجمـوع يف ظـرف التعدد ال ينـايف صدقها عـىل كل واحد 
أيضـاً، وتعـدد السـبب وإن مل يلزم بلحـاظ األول، إال أنه يلزم بلحـاظ الثاين، فيتعني 
العمل عليه. إال أن يراد من السبب الوجود الذي خيرق به العدم، حيث ال يصدق مع 

التدرج إال عىل األول، وبدونه إال عىل املجموع. 
لكنه خمالف إلطالق السبب الظاهر يف إرادة الطبيعة منه، التي تصدق عىل كل 
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فرد. وال سيام مع ارتكاز تبعية الكفارة للحرمة واملعصية، وال إشكال يف تعدد احلرمة 
تبعـاً لتعدد األفـراد. كيف والزم التداخل عدم تعدد الكفارة مـع تعدد املرأة أو تعدد 

احليض. وال يظن التزام أحد به.
وإنـام ال تتعـدد الكفـارة بتعـدد األكل يف هنار شـهر رمضان ألن املسـتفاد من 
دليلها كون سـببها اإلفطار غري القابل للتعدد يف النهار الواحد واملستند للفرد األول، 
ال األكل بنفسـه الذي هو قابل للتعدد. ولذا تتعدد مع تعدد اإلفطار لتعدد اليوم ولو 
مـع احتـاد جنس املفطر، وال تتعدد مـع وحدة اإلفطار لوحدة اليـوم ولو مع اختالف 
اجلنـس املفطر. وتعددها مع تعـدد اجلامع يف اليوم الواحد لو تـم للنصوص اخلاصة. 
ومنه يظهر أنه ال جمال جلعل كفارة املقام وكفارة األكل يف هنار شـهر رمضان من باب 

واحد يف عدم التكرار، كام يظهر من الرسائر، أو يف التكرار، كام يظهر من الروض.
هـذا، ويف مجلة من كتب العالمـة واملدارك وحمكي الذكر واملوجز وكشـف 
االلتبـاس والتنقيـح االقتصـار يف لـزوم الكفارة عىل مـا إذا كان الـوطء الالحق بعد 
التكفـري عن السـابق، أو كان الـوطء املتعدد يف أزمنـة ختتلف فيها الكفـارة، واقترص 
يف نكاح املبسـوط عـىل األول، ويف الرشايع واملعترب عىل الثاين. لكن اسـتبعد شـيخنا 

األعظمP اخلالف يف لزوم التكرار يف الفرض األول. 
ولعلـه لذا احتمل يف كشـف اللثام كون مراد الرسائـر من إطالق عدم التكرار 
مـا إذا مل يتخلل التكفري، وإن كان ذلك غري مناسـب لقيـاس املقام بالتكفري لألكل يف 

هنار شهر رمضان.
وكيف كان، فالوجه يف لزوم التكرار مع ختلل التكفري إطالق دليل السببية بعد 
ما سـبق من أن السبب هو الطبيعة ال خصوص الوجود الذي خيرق به العدم، والذي 

خيتص بالفرد األول. 
ولعـل الفرق بينه وبني صورة عدم التكفري أنه يف صورة عدم التكفري إنام جيتزأ 
بالواحـد لدعو أنه يكفي يف تأثري السـبب الالحق تأكيده للتكليف السـابق الذي مل 



، أو دعو: أن تعدد التكليف  يسقط باالمتثال بعد من دون أن يوجب تكليفاً مستقالً
يمكـن مـع وحدة املكلف بهـ  وهو الطبيعة الصادقـة بالفرد الواحدـ  وال يتوقف عىل 

تعدده. وإن سبق بطالن الثانية وخمالفة األوىل لظاهر دليل السببية.
وأمـا الوجـه يف تعـدد الكفـارة مع كون الـوطء املتعـدد يف أزمنـة ختتلف فيها 
الكفـارة فهو مـا ذكره غري واحد من أنه مع اختالف سـبب التكليف باختالف قيوده 
واختـالف املكلف بـه باختالف قدره فمقتىض إطالق دليل السـببية يف كل منها تأثري 

كل سبب ملسببه. 
وهو إنام يتم بناء عىل كون وجه التداخل مع كون األزمنة ال ختتلف فيها الكفارة 
محل إطالق السـبب عىل الطبيعة الصادقة عىل الفرد الواحد واألفراد املتعددة، أو عىل 
الوجـود األول الـذي خيرق به العدم، حيث ال جمال هلام مع كـون األزمنة ختتلف فيها 
الكفارة، ألن الطبيعة املقيدة بأحد األزمنة ختتص بأفرادها وال خيرق عدمها غريمها. 

أمـا لـو كان وجه التداخل مع كون األزمنة ال ختتلـف فيها الكفارة دعو: أنه 
يكفـي يف تأثري السـبب الالحق تأكيده للتكليف السـابق، أو دعـو: أنه يمكن تعدد 
التكليف مع وحدة املكلف به، وهو الطبيعة الصادقة بالفرد الواحد، فيتعني التداخل 
مع كون األزمنة ختتلف فيها الكفارة أيضاً باالجتزاء باألكثر، ألنه حيث كان متضمناً 
لألقـل فسـبب التكليف باألقل املتأخـر حدوثاً يقتيض تأكد وجوبـه الثابت يف ضمن 
وجـوب األكثر سـابقاً، أو وجوبـاً آخر متعلقاً بـرصف وجوده ولـو يف ضمن األكثر 

الذي يمتثل به التكليف السابق. 
ومنه يظهر أن اجلمع يف عدم التداخل بني كلتا الصورتني ال يناسـب ختصيصه 
هبام، بل البد إما من ختصيص عدم التداخل بإحدامها أو تعميم عدم التداخل لغريمها، 

. لتنايف دلييل التفصيلني. فتأمل جيداً
ثـم إنـه بنـاء عىل ما ذكرنـا من عـدم التداخل مع تكـرار الوطء ففي املسـالك 
والـروض أنـه يصدق التكرار باإلدخـال بعد النزع وإن كان يف وقـت واحد، وظاهر 
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. وكأنه إلخـراج الفرض املذكور. ولعله  اجلواهـر أنـه البد فيه من صدق التعدد عرفاً
لغفلة العرف عن التعدد يف مثل ذلك، لكثرة االبتالء به مع قصد الوطء الواحد، حتى 
كأنه من شـؤونه وحاالتـه، فلو كان كافياً يف لـزوم تعدد الكفارة لناسـب التنبيه عليه 
يف النصـوص، فعـدم التنبيه عليه فيها يوجب انرصافهـا عنه، وليس هو كصورة تعدد 

املجلس ونحوها مما يغفل عن التعدد فيها، كي يستغنى عن التنبيه. 
وال سـيام مـع أن الـوطء واإلدخال ونحومهـا مل تؤخذ يف موضـوع الكفارة يف 
النصـوص، وإنـام هي بني ما مل يتعرض فيه لتحديد موضوعهـ  كرواية داود بن فرقدـ  
وما تضمن أخذ عنوان إتيان املرأة ومواقعتها والوقوع عليها، ويشـكل صدق املتعدد 

فيها يف الفرض.
كام ال ينبغي اإلشـكال يف عدم تعدد الكفارة باسـتمرار اإلدخال وإن طال، بل 
وإن حـدث يف وقـت وبقي آلخر ختتلف فيـه الكفارة، إذ املعيار يف تعدد السـبب عىل 

تعدد احلدوث. خالفاً ملا يف الذكر ويأيت منه نظريه يف النفساء.
التاسـع: الظاهـر عدم اإلشـكال يف أن احليض لو فجأ يف أثنـاء اإلدخال لزوم 
التخلـص وحيرم االسـتمرار فيـه، كام رصح به غـري واحد. لألمر باالعتـزال يف اآلية 
الرشيفـة وبعـض النصـوص(١)، وإطالق حتديد مـا حيل للرجل مـن احلائض يف مجلة 
مـن النصوص بأنه ما عـدا الفرج(٢)، وقضاء املناسـبات االرتكازية بعـدم الفرق بني 

.احلدوث والبقاء، وال سيام مع التعليل يف اآلية باألذ
وقـد رصح يف املنتهـى بوجوب الكفـارة لو تعمد يف االسـتمرار، كام رصح به 
يف العـروة الوثقـى وأقـره عىل ذلك مجلة من حمشـيها، وقد يظهر مـن الروض، حيث 
قـال بعد بيـان حرمة الوطء: «ولو اتفق احليض يف أثناء الوطء وجب التخلص منه يف 

احلال، فإن استدام فكاملبتدئ». 

(١) الوسائل باب:٢٤ من أبواب احليض حديث:٢.
(٢) راجع الوسائل باب:٢٥ من أبواب احليض.



واسـتدل له سـيدنا املصنفP بإطـالق الدليل. وهو ال خيلو عن إشـكال، 
لتحديـد موضوع الكفارة يف النصوص بإتيان املـرأة ومواقعتها والوقوع عليها، وهي 

قارصة أو منرصفة عن االستمرار. 
ودعـو: أنـه يكفـي يف التعميـم ظهـور تفـرع الكفـارة عـىل احلرمـة الثابتـة 
يف الفـرض. مدفوعـة بأنـه ال جمـال للبناء عىل ذلـك كلية، حيث ال إشـكال يف حرمة 
االستمرار يف الوطء احلادث بعد احليض من دون أن يوجب تعدد الكفارة، كام سبق. 

. فتأمل جيداً
العارش: ذكر يف العروة الوثقى أنه لو خرج حيضها من غري الفرج حرم وطؤها 
يف الفـرج، وال جيـب اجتنـاب موضع الدم، وأقـره عىل ذلك مجلة من حمشـيها، وقال 
سيدنا املصنفP: «ملا عرفت من النصوص الدالة عىل حلية ما عدا القبل فإطالقها 
حمكـم. وموضـع الدم يف مرسـل ابن بكري(١) يراد بـه الفرج، فهو مـرآة إليه، ال عنوان 
ملوضـوع احلكـم. فالتوقـف فيه ـ كـام يف نجـاة العباد ـ تـورع عن الفتـو، وإال فهو 
ضعيـف». وما ذكره قريـب حتى لو فرض عدم وضوح محل موضع الدم يف املرسـل 
عىل الفرج، ألن ضعف سنده مانع من اخلروج به عن ظاهر األدلة األخر من الكتاب 

والسنة املستفيضة.
هـذا، وقد رصح فيها كحواشـيها املذكورة أيضاً بوجـوب الكفارة بالوطء يف 
. واسـتدل له سـيدنا املصنـفP بأن الكفـارة تابعة للحرمـة وجوداً  الفـرج حينئذٍ
. وهو ال خيلو عن إشـكال. واألوىل االسـتدالل بإطالق إتيان املرأة ومواقعتها  وعدماً

والوقوع عليها يف نصوص الكفارة. فالحظ.
احلادي عرش: رصح يف العروة الوثقى بعدم سـقوط الكفارة بالعجز عنها، بل 
متـى تيرست وجبت، وأقره عىل ذلك مجلة من حمشـيها، ومـال إليه يف اجلواهر. وقال 
سـيدنا املصنفP: «كام هو ظاهر كلامهتم، حيث أطلقـوا وجوهبا بالوطء. لكن يف 

(١) الوسائل باب:٢٥ من أبواب احليض حديث:٥.
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ذيل رواية داود: أهنا يكفي عنها الصدقة عىل مسكني، ومع العجز عنه يسقط، ويكفي 
حينئذٍ االستغفار. إال أنه لضعفه وعدم اجلابر له ال جمال لالعتامد عليه».

ويشـكل بـأن اعتامدهم عليها يف مقـدار الكفارة ـ بناء عـىل وجوهبا ـ يكفي يف 
جربها من جهة السند. 

نعـم، لـو ثبت إعراضهـم عنها يف هذا احلكـم كان موهناً هلا مـن جهة الداللة 
أو اجلهـة. لكنـه غري ثابت، لقـرب أن يكون عدم تعرض مجلة مـن األصحاب لذلك 
لعدم اهتاممهم بفروع املسـألة التي أمهلوا مجلة منها، أو الكتفائهم بام يذكرونه يف باب 

الكفارات. 
وال سيام مع ترصيح العالمة يف املنتهى بالسقوط مع العجز سواءً قيل بالوجوب 
أم باالسـتحباب، ومع ترصيح الشيخ يف النهاية بعد ذكر استحباب الكفارة بأن من مل 
يتمكن فليس عليه يشء وليستغفر اهللا وال يعود، وذكره لرواية داود يف باب الكفارات 
من التهذيب بنحو قد يظهر منه التعويل عليها، وجعله هلا يف االسـتبصار شـاهداً عىل 
محـل موثـق احللبي املتقـدم ـ املتضمن الصدقة عىل مسـكني بقدر شـبعه ـ عىل صورة 
تعذر الكفارة، وإن محله يف التهذيب عىل تعذر ما إذا كان بقدر الكفارة، الذي هو بعيد 

. ولعله لذا عمل هبا يف املقام يف جامع املقاصد. جداً
عـىل أن الدليـل ال خيتـص بروايـة داود، بـل يدل أيضـاً عىل بدلية االسـتغفار 
صحيـح أيب بصـري عن أيب عبـد اهللاA: «قال: كل من عجز عـن الكفارة التي جتب 
عليـه مـن صوم أو عتـق أو صدقـة يف يمني أو نـذر أو قتل أو غري ذلـك مما جيب عىل 
صاحبه فيه الكفارة فاالسـتغفار له كفارة ما خال يمني الظهار، فإنه إذا مل جيد ما يكفر 
بـه حـرم [حرمت] عليه أن جيامعها وفرق بينهام إال أن ترىض املرأة أن يكون معها وال 

جيامعها»(١).
معتضداً بموثق زرارة عن أيب جعفرA: «سـألته عن يشء من كفارة اليمني 

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب الكفارات حديث:١.



فقال: يصوم ثالثة أيام. قلت: إن ضعف عن الصوم وعجز؟ قال: يتصدق عىل عرشة 
مسـاكني. قلـت: إن عجز عن ذلك؟ قال: يسـتغفر اهللا وال يعد، فإنـه أفضل الكفارة 
وأقصاه وأدناه(*)، فليسـتغفر اهللا ويظهر توبة وندامـة»(١)، لظهور ذيله يف عموم بدلية 

االستغفار، وإن اختص مورده بكفارة اليمني.
ومؤيـداً بخـرب عـيل ابن جعفر: «سـألته عن رجـل نكح امرأته وهـو صائم يف 
رمضـان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شـهرين متتابعني، 

فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً، فإن مل جيد فليستغفر اهللا»(٢). 
ويف املسـالك بعد ذكر مراتب الكفارة: «وأما االسـتغفار بعد العجز عن مجيع 
ذلك فهو بدل مشـهور بـني األصحاب وخمتص هبم، وال خيتـص عندهم بكفارة، بل 
جيـزي يف مجيع الكفارات عند العجز عن خصاهلـا إال الظهار، فقد تقدم اخلالف فيه» 
وادعى يف املدارك يف كفارة الصوم أنه مقطوع به يف كالم األصحاب، بل ظاهرهم أنه 
موضع وفاق، واستظهر سيدنا املصنفP فيها عدم اخلالف فيه، مستدلني بصحيح 

أيب بصري املتضمن للعموم وغريه.
هذا، ومقتىض إطالق بدلية االسـتغفار يف النصوص عدم وجوب الكفارة مع 
جتـدد القـدرة بعده، كام هو احلـال يف بقية أبـدال الكفارة االضطراريـة التي تضمنتها 
النصوص املتقدمة وغريها، كام يظهر من جامع املقاصد، ويظهر من اجلواهر امليل إليه.
ودعو: أنه بتجدد القدرة ينكشف عدم حتقق موضوع البدلية، الختصاصها 

بالعجز املستمر، كام هو مقتىض كون البدلية اضطرارية. 
مدفوعة بأنه ـ مع توقفه عىل عدم وجوب املبادرة للكفارة يف اجلملة، إذ لو قيل 
بوجوهبا يصدق االضطرار بالعجز غري املستمر ـ خمالف لظاهر األدلة جداً للغفلة عن 
(*) ال يبعـد كـون املـراد بكونه أقىص تأخره عن سـائر مراتب الكفـارة وبكونه أدنى أنه ايـرس أفراد الكفارة 

وأسهلها.(منه عفي عنه)
(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب الكفارات حديث:٦.

(٢) الوسائل باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:٩.
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وجـوب التدارك بعد فعـل البدل، فعدم التنبيه فيها له ظاهـر يف اإلجزاء، بل االلتزام 
بخروج العجز غري املستمر عن موضوع االستثناء لكفارة الظهار يف صحيح أيب بصري 

لعدم حتقق موضوع البدلية معه مما ال يظن بأحد التزامه. 
مضافاً إىل ما نبه له سـيدنا املصنفP من ندرة العجز املسـتمر عن الصدقة 
بالقليل التي هي الكفارة يف كثري من املوارد منها الصدقة عىل مسـكني واحد يف املقام 

عند تعذر الدينار ونصفه وربعه، فيبعد اختصاص النصوص به.
لكن يف صحيح إسحاق بن عامر عن أيب عبد اهللاA: «قال: الظهار إذا عجز 
صاحبـه عن الكفارة فليسـتغفر ربـه وينوي أن ال يعود قبل أن يواقـع ثم ليواقع، وقد 
أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إىل ما يكفر يوماً من األيام فليكفر...»(١). 
ومـورده وإن كان الظهـار إال أنـه احتمـل يف الدروس واملسـالك تعميمـه لغريه من 
الكفارات، بل هو الذي قربه سيدنا املصنفP قال: «كام يساعده االرتكاز العريف، 
وال سـيام مـع البناء عـىل وجوبه [يعني االسـتغفار] مع فعـل الكفارة، كـام يظهر من 
بعض نصوص قصة األعرايب الذي واقع أهله يف شهر رمضان(٢). وعىل هذا فاملسقط 

للكفارة عدم الوجدان ال فعل االستغفار ألنه بدل. فالحظ».
وهو كام تر، إذ ال جمال للتعدي عن الظهار بعد الترصيح يف صحيح أيب بصري 
باسـتثنائه من عمـوم البدلية فإنه وإن كان معارضاً بصحيح إسـحاق وقد جيمع بينهام 
بالكراهـة يف الظهار، أو يكون مسـتثنى من بدلية االسـتغفار وحده، فـال ينايف بدليته 
فيـه بضميمة نية عدم العود للظهار، إال أنـه كاف يف قوة احتامل خصوصية الظهار يف 

وجوب التدارك بعد القدرة املانع من التعدي لغريه. 

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب الكفارات حديث:٤.
(٢) وهو صحيح مجيل بن دراج عن أيب عبداهللا(ع): (أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، 
فقـال: إن رجـالً أتى النبي(ص) فقال: هلكت يا رسـول اهللا، فقال: وما لك؟ قال: النار يا رسـول اهللا. 
قال: ومالك؟ قال: وقعت عىل أهيل. قال: تصدق واستغفر [ربك]...). الوسائل باب:٨ من أبواب ما 

يمسك عنه الصائم حديث:٢. (منه عفي عنه)  



ومناسـبته لالرتـكاز العريف غري ظاهرة بنحو معتد به، وال سـيام مع سـوقه يف 
مسـاق االبدال االضطراريـة يف موثق زرارة ورواية داود بن فرقـد. وما ورد يف قصة 
األعرايب ظاهر يف االستغفار لتكفري الذنب دفعاً للهكلة والنار التي فزع منها السائل، 
ال االسـتغفار الواجب بـدالً عن الكفارة التـي تضمنتها نصوص املقـام. وما يف ذيل 
كالمه من عدم مسـقطية االسـتغفار وعدم بدليته، وإنام املسـقط عدم الوجدان ما دام 
باقيـاً، خروج عن مفاد النصوص الذي هو كالرصيـح منها. فالبناء عىل عدم وجوب 

 . الكفارة بتجدد القدرة عليها يف املقام وغريه قريب جداً
نعم، حيث تضمنت رواية داود بدلية االسـتغفار بعد العجز عن الصدقة عىل 
مسـكني واحد فالـالزم البناء عىل ذلك بعـد فرض حجيتها بعمـل األصحاب هبا يف 

مقدار الكفارة الواجبة. فالحظ.
هذا، ولو بني عىل سقوط الكفارة بالعجز ففي اجلواهر أن املعيار فيه عىل العجز 
عند تعلق الكفارة، ال العجز املتجدد، ملكان شغل الذمة به سابقاً وهو الذي استظهره 
يف جامـع املقاصد بـدواً معلالً بذلـك. وعليه جر بعض املعارصيـنP يف فتواه. 
ويشـكل بأن شـغل الذمة به سـابقاً ال يمنع من البناء عىل سقوطه إلطالق النصوص 

املتقدمة ولذا احتمل يف جامع املقاصد العموم بعد االستظهار املتقدم. 
نعم، لو غض النظر عنها فقد يدعى أن مقتىض األصل عدم السقوط مع جتدد 
العجز، السـتصحاب انشـغال الذمة هبـا تكليفاً أو وضعاً، بخالف مـا لو كان العجز 
مـن أول األمر، حيـث يكون مقتىض األصل براءة الذمة بعد جتدد القدرة، للشـك يف 

حدوث االنشغال.
لكنـه يندفـع بأن مقتىض إطـالق دليل السـببية ثبوت الكفارة بتحقق السـبب 
حتـى مع سـبق العجز حينه، إمـا لكوهنا من سـنخ الدين الذي يمكن انشـغال الذمة 
بـه مـع العجز عن وفائـه أو لكوهنا من سـنخ التكليف الذي ينكشـف بتجدد القدرة 
قابليـة املكلف له مـن أول األمر بنحو الواجب املعلق، فيدخـل حتت اإلطالق ملا هو 
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املعلـوم مـن أن العجز املوقت ال يمنع من دخول املكلف حتت إطالق التكليف، وإال 
خلـرج عـن اإلطالق بالعجز من غري جهـة املال، كتعذر الوصول للمسـكني ونحوه، 
وال يظـن منهم البناء عليـه يف املقام وغريه. بل المتنع ألجل ذلك االسـتصحاب مع 
العجز الطارئ بعد انشـغال الذمة بالكفارة، للعلم بسقوطه حينه، فيستصحب عدمه 

بعد جتدد القدرة، فال يتجه التفصيل، وليس بناؤهم عىل ذلك يف غري املقام.
ثـم إن عدم الوجـدان يف النصوص وغريها وإن كان ظاهراً يف العجز من جهة 
املـال، ال مـن بقية اجلهات ـ كعدم وجـدان الفقري أو تعذر الوصول إليه ـ كام يناسـبه 
اختصـاص التعبـري بذلك يف الكفـارات املالية والتعبري يف غريها بعدم االسـتطاعة أو 
بالعجـز، إال أن ظاهر التعبري بالعجز عن الكفارة يف صحيح أيب بصري وبعدم وجدان 
السـبيل إىل يشء مـن الكفارة يف رواية داود إرادة مطلـق التعذر، وال يبعد العمل عىل 

ذلك وإلغاء خصوصية العجز املايل يف موارد التعبري بعدم الوجدان.
وأمـا معيـار عـدم الوجـدان املـايل فقـد تضمنـه صحيـح إسـحاق بـن عـامر 
عن أيب إبراهيمA: «سألته عن كفارة اليمني يف قوله: «فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام» 
ما حدّ من مل جيد؟ وإن الرجل ليسأل يف كفه وهو جيد. فقال: إذا مل يكن عنده فضل عن 
قـوت عياله فهو ممن ال جيـد»(١)، والظاهر أن املراد به الفضل عن قوت العيال بلحاظ 
السنة، ألن ذلك هو املنرصف، وال سيام بلحاظ ما ورد يف مستحق الزكاة وغريه، وإال 
فلـو أريـد به مطلق الفضل عنه ولـو بلحاظ اليوم أو ما دونه صـدق الوجدان يف حق 
من يسأل بكفه كثرياً، وهو الذي يظهر من السائل املفروغية عن عدم االكتفاء به ومن 

اإلمامA إقراره عليه. 
وهـو وإن كان خمتصـاً بكفارة اليمني إال أن التعدي لسـائر مـوارد اعتبار عدم 
. واألمر حمتاج إىل مزيـد تتبع وتأمل يف النصوص  الوجـدان يف الكفـارات قريب جداً

وكلامت األصحاب. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب الكفارات حديث:١.



الثـاين عـرش: املدار يف مقـدار الكفارة واقعـاً عىل املوضوع الواقعـي من حيثية 
املـرأة وأهنـا زوجة أو أمـة، وحيثية زمان احليض من األول والوسـط واآلخر، ال عىل 
مـا اعتقـده الرجل حني الوطء، كام رصح بذلك يف اجلملة يف اجلواهر وحمكي كشـف 
الغطـاء وغريمها، عمالً بظاهر النص والفتو. ومل يتضح تبعية مقدار الكفارة لشـدة 
املعصيـة والتمرد، كي حيتمل إناطته بعلم العايص بأمهيتها، وليس هو كأصل الكفارة 
املتفرعة ارتكازاً عىل التمرد واملعصية، ولذا تسقط بدوهنام للجهل وغريه عىل ما سبق.
كـام أن الظاهـر أن من وطأ باعتقاد احليض خطأ فـال كفارة عليه، كام هو ظاهر 
األصحـاب ورصيـح العـروة الوثقـى وأقره مجلـة من حمشـيها. ألن مناسـبة الكفارة 
للمعصية والتمرد إنام تكون قرينة عىل اختصاص موضوعها ـ وهو الوطء يف احليض 
ـ هبام، ال عىل أهنام متام املوضوع، بحيث يكفي فيها التجري من دون حرمة واقعية، فإنه 

حمتاج إىل مؤنة دليل، وليس البناء عليه يف غري املقام من موارد الكفارات وغريها.
الثالث عرش: قال يف املنتهى يف فروع مسألة كفارة وطء احلائض: «الثاين عرش: 
جيب االمتناع من الوطء وقت االشتباه، كام يف حالة استمرار الدم، ألن اجتناب حالة 
احليـض واجب، والوطء حالة الطهر مبـاح، فيحتاط بتغليب احلرام، ألن الباب باب 

الفروج»، وقريب منه ما يف الذكر يف املتحرية. 
وال خيفى أن حرمة الوطء مع االشتباه إنام تتجه إذا كانت مقتىض أمارة معتربةـ  
كام يف أيام العادةـ  أو أصل معتربـ  كام يف وقت االستظهارـ  أو علم إمجايل منجز يف حق 
الرجل، ويف غري ذلك تكون السعة مقتىض األمارة ـ كالعادة التي هي أمارة الطهر بعد 
أيامهاـ  أو األصل االحرازيـ  كاستصحاب الطهرـ  أو غري االحرازي، كأصل الرباءة. 
ودعو: انقالب األصل يف الفروجـ  لو متتـ  خمتصة بام إذا كان احتامل احلرمة 
من جهة الشك يف الزوجية أو ملك اليمني، دون مثل الشك يف احليض أو اليمني عىل 
ترك الوطء أو نحومها من الطوارئ. عىل أن ذلك ليس بنحو يمنع من الرجوع ملقتىض 
األمارة أو األصل اإلحرازي أو التعبدي املقتيض للسعة، بل خيتص باملنع من الرجوع 

لألصل العميل املحض، كالرباءة.
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هـذا، وأما مسـتمرة الدم فحيث رشعت هلا وظائف خاصـة جاز االقتصار يف 
حرمـة الوطء عىل مقتضاها هلا وللزوج، لظهـور ترشيعها يف حتديد احليض هبا ظاهراً 
بلحـاظ مجيع األحكام، بل بعض نصوص الرجوع للعادة رصيح يف جواز وطئها بعد 
مضيها مطلقاً أو بعد االستظهار، وال وجه مع ذلك لوجوب االحتياط. وقد تقدم من 

التذكرة يف التحيض بالعدد ومن املنتهى فيه ويف الناسية ما يناسب ذلك. فراجع. 
ثـم إنه لو تم وجـوب االحتياط فالظاهـر عدم وجوب الكفـارة بمخالفته إذا 
مل يعلم إمجاالً بتحقق سـببها، للشـك يف التكليف هبا من دون منجز، نظري ما يذكر يف 

مالقي أحد أطراف الشبهة املحصورة. 
نعم، لو انكشـف حتقق سببها بعد ذلك انكشـف وجوهبا، وال يسقطها اجلهل 

باحليض بعد أن مل يكن معذراً، نظري ما تقدم يف اجلهل باحلكم عن تقصري.
الرابع عرش: قال يف اجلواهر: «ال إشـكال عندهم، بل ال خالف يف قبول قول 
املـرأة يف احليـض إن مل تكن متهمـة، بل أطلق بعضهم وجوب القبـول من غري تقييد، 
كـام أنه رصح آخر بذلك حتى مع ظن الزوج الكـذب»، ونفى اخلالف فيه مع التهمة 
يف الرياض. ويقتضيه صحيح زرارة: «سـمعت أبا جعفرA يقول: العدة واحليض 
إىل النسـاء»(١)، ونحوه صحيحه اآلخـر، وزاد فيه: «إذا ادعت صدقت»(٢)، وصحيح 
ميـرس: «قلـت أليب عبد اهللاA: ألقـى املرأة بالفالة التي ليس فيهـا أحد، فأقول هلا: 
ألـك زوج؟ فتقـول: ال فأتزوجها؟ قال: نعـم، هي املصدقة عىل نفسـها»(٣) حيث ال 

يبعد عموم التعليل فيه للحيض ونحوه.
وأما االستدالل بقوله تعاىل: (وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن)(٤) 
بدعـو: إنـه لوال وجوب القبول للغـي حتريم الكتامن. فهو ال خيلو عن إشـكال، إذ 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٧ من أبواب احليض حديث:٢، ١.
(٣) الوسائل باب:٢٥ من أبواب النكاح وأولياء العقد حديث:٢.

(٤) البقرة: ٢٢٨.



لومتـت املالزمـة فالظاهر ممـا خلـق اهللا يف أرحامهن خصوص احلمل، كـام فرس به يف 
مرسـلة العيـايش عن أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «قـال: يعني: ال حيل هلا أن تكتم 
احلمل إذا طلقت وهي حبىل والزوج ال يعلم باحلمل، فال حيل هلا أن تكتم محلها»(١). 
نعـم، يف جممـع البيـان: «وقيـل أراد احليـض واحلبـل... وهـو املـروي عـن 
الصادقA قال: قد فوض اهللا إىل النسـاء ثالثة أشـياء احليض والطهر واحلمل»(٢). 

إال أن إرساله مانع من االعتامد عليه.
ومثلـه يف اإلشـكال االسـتدالل بخـرب حممـد بـن عبـد اهللا األشـعري: «قلت 
للرضـاA: الرجل يتزوج باملرأة فيقع يف قلبه أن هلا زوجاً، فقال: وما عليه؟ أرأيت 
لو سـأهلا البينة كان جيد من يشـهد أن ليس هلا زوج؟!»(٣)، بدعو: أن مقتىض عموم 

التعليل قبول قوهلا يف كل ما ال يتيرس إقامة البينة فيه، ومنه احليض. 
الندفاعـه بعدم وضوح سـوق الذيل للتعليل الذي يـدور احلكم مداره، لعدم 
مناسـبة الرتكيب اللفظي له، بل ملجرد رفع الوحشـة من احلكم وتقريبه للذهن ببيان 
احلاجـة له وفائدته. ولو سـلم فليس هو تعليالً حلجية قوهلا، بـل لعدم احلاجة للبينة، 

ولعله الستصحاب عدم كوهنا ذات زوج، فال ينفع فيام نحن فيه. فالعمدة ما تقدم.
مضافاً إىل سرية العقالء االرتكازية عىل تصديق اإلنسان يف شوؤن نفسه بمالك 

تصديقه عىل ما حتت يده. ولعله إليه يشري ما تقدم يف صحيح ميرس.
هذا، ويف التذكرة وظاهر التهذيب واالسـتبصار واملدارك ختصيص قبول قول 
املرأة يف احليض بام إذا مل تكن متهمة. وكأنه الختصاص ما تضمن قبول قول صاحب 
 Aان أمري املؤمنني» :H اليد بذلك، كام تقدم، وملوثق السكوين عن جعفر عن أبيه
قال يف امرأة ادعت أهنا حاضت يف شـهر واحد ثالث حيض. فقال: كلفوا نسـوة من 
بطانتهـا أن حيضهـا كان فيـام مـىض عىل مـا ادعت، فإن شـهدن صدقـت، وإال فهي 

(١) تفسري العيايش ج١: ١١٥. والوسائل باب:٩ من أبواب العدد حديث:١١.
(٢) الوسائل باب:٢٤ من أبواب العدد حديث:٢.
(٣) الوسائل باب:١٠ من أبواب املتعة حديث:٥.
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كاذبـة»(١)، حيـث مجع الشـيخ بينـه وبني بعض ما سـبق بحملـه عىل صـورة التهمة. 
ويف صحيح محاد عن أيب عبد اهللاA: «يف رجل طلق امرأته ثالثاً فبانت منه، 
فـإراد مراجعتهـا فقال هلا: إين أريـد مراجعتك فتزوجي زوجاً غـريي. فقالت له: قد 
تزوجـت زوجـاً غريك وحللت لك نفـيس أيصدق قوهلا ويراجعهـا؟ وكيف يصنع؟ 
قـال: إن كانت املرأة ثقـة صدقت يف قوهلا»(٢)، فإن مقتـىض مفهومه عدم حجية قوهلا 

لو مل تكن ثقة.
لكـن قصور مـا دل عىل حجية قول صاحب اليد عن صـورة التهمة ال يقتيض 
االختصاص بعد إطالق النصوص. واملوثق خمتص بالدعو اخلارجة عن املتعارف، 
كـام يف املسـتند، بل الظاهـر أن دعو الثالث حيض يف الشـهر الواحـد للتوصل إىل 
دعـو اخلروج عن العدة، فالبناء عىل تعميمه ملطلق الدعو اخلارجة عن املتعارف، 

فضالً عن بقية موارد التهمة، ال خيلو عن إشكال، بل منع. 
والصحيح خمتص بمورده. مع أن مقتضاه اعتبار كون املرأة ثقة، ال جمرد كوهنا 
غري متهمة، والظاهر عدم بنائهم عىل ذلك. ولذا اختار عموم احلجية للصورة املذكورة 
يف املسـتند، وهو مقتىض ما يف العروة الوثقى وأقره مجلة من حمشـيها من االقتصار يف 

عدم تصديقها عىل العلم بالكذب.
هـذا، وقد تنظـر يف الروض يف حجية دعواها احليض مع ظـن الكذب، رداً ملا 
يف الذكـر وحمكي هناية األحـكام من وجوب االجتناب معه. فـإن كان مراده الظن 
املصاحب للتهمة ـ كام هو مورد تنظر جامع املقاصد ـ جر فيه ما سبق لعدم وضوح 
خصوصيـة الظـن من بني صور التهمـة وان كان مراده مطلق الظن كان أشـكل، ألن 

الظاهر عدم كفايته يف اخلروج حتى عن قول صاحب اليد.
نعم، يظهر من الذكر أن وجوب االجتناب مع ظن الكذب ليس حلجية قوهلا، 

(١) الوسائل باب:٤٧ من أبواب احليض حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:١١ من أبواب أقسام الطالق وأحكامه حديث:١.



 :Aبـل لالحتياط، قـال: «ألنه إقدام عىل ما ال يؤمن قبحه. ونبه عليه قول الصادق
من أتى الطامث خطأ عىص اهللا». ويظهر حاله مما تقدم يف الفرع السـابق. وكأن مراده 
باحلديث خرب ليث املتقدم يف أدلة الكفارة. لكنه سبق أنه حممول عىل املعصية الواقعية، 
أو عىل أن املراد باخلطأ اخلطيئة، وإال فحمل اخلطأ عىل الرتدد واشتباه احلال مل يعهد يف 

االستعامالت، وال تشهد به قرينة.
ثم إن الظاهر عدم اإلشكال يف قبول قوهلا يف الطهر لو كان مقتىض االستصحاب 
احليض، ألن إطالق القبول يف احليض ظاهر يف القبول يف وجوده وعدمه ولو بضميمة 
عدم خصوصية الوجود عرفاً، بل هو مقتىض عموم التعليل يف صحيح ميرس وماسبق 

من سرية العقالء. 
نعـم، يف عموم القبول لصورة التهمـة أو ظن الكذب ما تقدم. ومن بنى هناك 

العمل بقوهلا لالحتياط يلزمه هنا عدم العمل به لذلك.
وممـا ذكرنـا يعلم قبول قوهلا يف زمـان الوطء باإلضافـة إىل احليض وأنه يف أي 
ثلث منه، كام قربه يف العروة الوثقى وأقره مجلة من حمشيها، ألن اجلمود عىل صحيحي 
زرارة إن مل يناسـب التعميم أمكن البناء عليه بضميمة ماسـبق.بل ملا كان مرجع ذلك 

إىل تعيينها لزماين حدوث احليض وارتفاعه رجع إىل قبول قوهلا يف احليض والطهر، 
نعـم، لـو مل يرجع لذلك بـل متحض يف تعيني زمان الوطء فـال دليل عىل قبول 
قوهلا فيه، كام لو علم بأن احليض يف متام االسـبوع األول من الشـهر وتردد الوطء بني 
الثاين والرابع منه، لقصور مجيع ما سبق عنه حتى سرية العقالء، لعدم كون الوطء من 
شـؤهنا فقط، بل مشـرتكاً بينها وبني الزوج الذي خيتص بحكمه. فالبد يف التعيني من 

طريق آخر وبدونه يكون مقتىض األصل االقتصار عىل األقل. فالحظ.
األمر اخلامس عرش: رصح مجلة من األصحاب بمشاركة النفساء للحائض يف 
حكم الكفارة. وكأنه لعموم االشـرتاك بينهـام يف األحكام، املدعى يف كلامهتم، عىل ما 

يأيت الكالم فيه يف حمله إن شاء اهللا تعاىل. 

فروع كفارة وطء احلائض........................................................................... ٦٧
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وقد فرع عىل ذلك يف الذكر أنه حيث قد يقرص زمان النفاس فقد يسـتوعب 
الوطء الواحد زمانني أو ثالثة ختتلف بحسبها الكفارة، فتتعدد الكفارة، وهو املحكي 
عـن مجاعة بناء عىل تعدد الكفارة بتعـدد الوطء. وتردد فيه يف الروض وحمكي البيان، 
بل ظاهر جامع املقاصد وغريه املنع منه، لعدم صدق التعدد عرفاً، وهو حمله، لكن كان 

. وقد سبق نظريه يف آخر الفرع الثامن. املناسب هلم منع صدق التعدد حقيقة أيضاً
 .Mاإلمجاع عليه من أصحابنا (١) بال إشكال فيه بيننا، وقد استفاضت دعو
وتقتضيه النصوص الكثرية، كصحيح احللبي: «قلت أليب عبد اهللاA: الرجل يطلق 

امرأته وهي حائض. قال: الطالق عىل غري السنة باطل»(١).
هـذا، ويف املعترب والتذكرة واملنتهى وحمكي التحرير إمجاع علامء اإلسـالم عىل 

حتريمه وأن اخلالف بيننا وبينهم يف وقوعه. 
وقد استدل للتحريم يف املنتهى بقوله تعاىل: (يا أهيا الذين آمنوا إذا طلقتم النساء 
فطلقوهـن لعدهتـن...)(٢)، إلمجــاع املفرسين عىل أن املراد به الطـالق يف غري احليض. 
ويشـكل بـأن األمـر املذكور ملا مل يكـن للوجوب فكـام يمكن أن يكـون لبيان 
الطالق اجلائز يمكن أن يكون لبيان الطالق الصحيح الذي يرتتب عليه األثر، بل لعل 
الثاين أظهر يف املاهيات ذات األجزاء والرشائط القابلة لالتصاف بالصحة والفسـاد. 
ومثله االستدالل بام تضمن خمالفة الطالق حال احليض للسنة، ألن السنة قابلة 
 . للوجهني أيضاً، وال سيام مع مقابلته بالبدعة الظاهرة يف حرمة ما خالف السنة ترشيعاً
وأما اإلمجاع ففي هنوضه بإثبات احلرمة التكليفية إشـكال، لقرب كون منشـئه 
املفروغيـة عن عدم مرشوعية الطالق املذكـور بالنحو القابل للوجهني واملردد بينهام. 

ومن هنا يشكل إثبات احلرمة التكليفية الذاتية. 
(١) الوسائل باب:٨ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:٣.

(٢) الطالق:١.

(مسألة ١٨): ال يصح طالق احلائض(١)



نعـم، ال ريـب يف احلرمـة الترشيعية، وقد سـبق يف مسـألة حرمـة العبادة عىل 
احلائض الكالم يف الثمرة بينهام.

(١) بال إشكال أيضاً، بل يف اجلواهر أنه ال خالف فيه بيننا، بل إمجاعنا بقسميه 
عليـه. ويقتضيـه مجلـة من النصـوص، كصحيح زرارة: «سـألت أبـا جعفرA عن 
الظهار. فقال: هو من كل ذي حمرم...قلت فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل المرأته 

وهي طاهر من غري مجاع: أنت عيلّ كظهر أمي...»(١).
(٢) وال يعترب يف طالق غري املدخول هبا عدم احليض بال خالف أجده فيه، بل 

اإلمجاع بقسميه عليه، كذا يف اجلواهر. 
ويقتضيه النصـوص الكثرية املتضمنة عدها من اخلمس الاليت يطلقن عىل كل 
حـال، كصحيـح احللبـي عن أيب عبـد اهللاA: «قال: ال بأس بطـالق مخس عىل كل 
حـال: الغائب زوجهـا، والتي مل حتض، والتي مل يدخل هبا زوجها، واحلبىل، والتي قد 

يئست من املحيض»(٢). 
والنسـبة بينها وبني ما دل عىل مانعية احليض وإن كانت هي العموم من وجه، 
إذ كـام يمكن يف احلائـض أن تكون مدخوالً هبا يمكن يف غري املدخول هبا أن ال تكون 
حائضاً، فيتنافيان يف احلائض غري املدخول هبا، إال أن هذه النصوص حاكمة عىل أدلة 
رشوط املطلقة وموانعها حكومة عرفية، لظهورها يف النظر إىل تلك الرشوط واملوانع 

وإلغائها يف اخلمس املذكورات. 
بل لو محلت هذه النصوص عىل خصوص صورة حتقق مجيع الرشوط وارتفاع 
مجيـع املوانع لـزم إلغاء خصوصية اخلمـس املذكورات، ولو محلـت عىل صورة حتقق 
بعضها كان بال مرجح عريف، ألن ألسنة أدلتها بنحو واحد، فيتعني العمل بعموم هذه 

و ظهارها(١) إذا كانت مدخوالً هبا(٢)

(١) الوسائل باب:٢ من كتاب الظهار حديث:٢.
(٢) الوسائل باب:٢٥ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:٣.

٦٩ ............................................................................ طالق احلائض وظهارها



٧٠............................................................... مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥

النصوص وتقديمه عىل أدلة الرشوط واملوانع املذكورة.
وأمـا الظهار فظاهر املتن وقوعه حال احليـض مع عدم الدخول، بنحو عبارته 
عرب يف العروة الوثقى. وهو ال يناسـب ما يأيت يف كتاب الظهار من اعتبار الدخول يف 

صحته، كام عن الصدوق ومجاعة من املتأخرين. 
ولـو بنـي عىل عـدم اعتباره وجـواز ظهار غري املدخـول هبا ـ كام عـن مجاعة ـ 
فلـم أعثـر عـىل مـن رصح بعـدم مانعيـة احليـض مـن ظهارهـا خروجاً عـن إطالق 
مانعيتـه منـه يف النـص والفتـو. كام مل أعثر عىل مـا يدل عليه عدا مرسـل ابن فضال 
عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: ال يكون الظهـار إال عىل مثل موضع الطـالق»(١)، بناء 
عـىل ظهور االسـتثناء فيـه يف وقوعـه يف موضع صحة الطـالق بنحو القضيـة الكلية
 ال بنحـو القضية املهملة يف مقابل عدم وقوعه أصالً يف غري موضعه، كام لعله األظهر 

أو املتيقن، فال ينهض باالستدالل. 
اللهـم إال أن يكـون قرينة عرفية عىل تنزيل إطالق ما تضمن اشـرتاطه ببعض 

رشوط الطالق ـ كالطهر ـ عىل أنه عىل نحو اشرتاطها يف الطالق. فتأمل. 
نعـم، إرسـاله مانع مـن التعويل عليـه يف اخلروج عن إطالق اعتبـار الطهر يف 
الظهـار إال أن يسـتفاد ممـا يأيت منهم يف الغائـب املفروغية عن مفـاده ولو بنحو يكفي 
يف انجباره.هـذا وقد يكون املـراد من املتن إحلاق الظهار بالـطـالق يف مانعية احليض 
منه، دون االسـتثناء، كام قد يظهر من سـيدنا املصنفP أنه فهمه من عبارة العروة 

الوثقى، حيث مل يرش لالستدالل عليه يف الظهار. فالحظ.
(١) لصـدق الدخـول بذلك، فتخرج عن مورد النص والفتو باسـتثناء غري 
املدخـول هبا. وال جمال لقياسـه عىل ما سـبق يف الغسـل من قصور األدلـة عن إثبات 
وجوبه بالوطء يف الدبر،الختالف ألسنة األدلة يف املقامني، وعدم ثبوت التالزم بينهام.

 ،(١) ولو دبراً

(١) الوسائل باب:٢ من كتاب الظهار حديث:٣.



. للنصوص الكثرية،  (١) فيصح طالق الغائب عنها زوجها وإن كانت حائضاً
كخـرب أيب بصـري: «قلت أليب عبـد اهللاA: الرجل يطلق امرأته وهـو غائب، فيعلم 
. قال: جيـوز»(١) وغريه مما تضمن عدها من اخلمس الاليت  أنـه يوم طلقها كانت طامثاً

يطلقن عىل كل حال(٢)، وقد تقدم بعضها، وما تضمن حدّ الغيبة(٣) وغريها. 
نعم، اختلفوا يف حدّ الغيبة بام ال جمال إلطالة الكالم فيه هنا، بل يوكل إىل حمله 

من كتاب الطالق.
وأما ظهار من غاب عنها زوجها ففي الرشايع وظاهر النافع والقواعد واللمعة 
أنـه يقـع مع احليض، ويف اجلواهر بعد ذكر مجلة أحكام هو منها: «بال خالف أجده يف 
يشء مـن ذلك بيننا، بل إمجاعنا بقسـميه عليه». وكأنه السـتفادهتم مـن دليل رشطية 
الطهر يف الظهار أنه عىل نحو رشطيته يف الطالق ولو بضميمة مرسل ابن فضال، عىل 

ما تقدم بيانه منا يف غري املدخول هبا.
(٢) كـام يف اإلرشـاد يف الطالق، ويف الرياض يف الظهـار. ولعل مرادمها ما يف 

الروضة واجلواهر والعروة الوثقى، وهو ما إذا تيرس للغائب االطالع عىل حاهلا. 
قال سيدنا املصنفP: «الختصاص أدلة استثناء الغائب بمن ال يتمكن من 
العلـم، ولو بمالحظة صحيح ابن احلجـاج اآليت، فريجع يف املتمكن منه إىل عموم ما 
دل عـىل اعتبـار الطهر». لكن مل يتضح الوجه يف اختصاص أدلة اسـتثناء الغائب بمن 
ال يتمكـن من العلم بعد عدم اإلشـارة إليه يف نصوصه، بل قد ال يناسـب حتديد مدة 
الغيبـة يف بعضها. وغاية ما يدعى هـو انرصافها ملن ال يعلم فعالً وإن كان متمكناً من 

 . العلم، ملناسبة الغيبة له جداً

(١)  ويف حكمه(٢)، وكان زوجها حارضاً

(١) الوسائل باب:٢٦ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:٦.
(٢) راجع الوسائل باب:٢٥ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه. 

(٣) راجع الوسائل باب:٢٦ من أبو بمقدمات الطالق ورشائطه.

٧١ ............................................................................ طالق احلائض وظهارها
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نعـم، ال يبعد كون غلبـة تعذر العلم عىل الغائب خصوصـاً يف تلك العصور، 
حكمة يف رفع الرشط املذكور ال أنه علة يدور مدارها.

وأما صحيح ابن احلجاج فهو ما رواه عن أيب احلسـنA: «عن رجل تزوج 
امرأة رساً من أهلها [أهله. فقيه] وهي يف منزل أهلها [أهله. فقيه] وقد أراد أن يطلقها 
وليـس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثـت وال يعلم بطهرها إذا طهرت. قال: فقال: 
هـذا مثـل الغائب عن أهلـه يطلق باألهلـة والشـهور...»(١)، ومن الظاهـر أن تنزيل 
احلارض الذي يتعذر عليه معرفة حال زوجته منزلة الغائب ال يدل عىل التعذر يف حق 
. بل قد يكون عىل خالفه أدل، لظهوره يف خصوصية الغائب يف احلكم ـ  الغائب أيضاً
كام هو ظاهر مجيع نصوص املقامـ  وأن ثبوته يف احلارض الذي يتعذر عليه العلم لتنزيله 
منزلته، ال أن موضوع احلكم مطلق من يتعذر عليه العلم من دون خصوصية للغائب. 
ومن هنا كان ما ذكرهP يف غاية اإلشـكال. ولعله ملا ذكرنا محل يف الروض 
حضور الزوج عىل كونه عند الزوجة، ال ما يقابل السـفر، ومحل ما يف حكم احلضور 
عـىل قربه منها، بحيث يمكنه اسـتعالم حاهلا. وإن كان احلمـل املذكور خمالف لظاهر 

 . كلامهتم جداً
نعـم، محـل يف املسـالك من بحكـم احلارض عـىل الغائـب دون املدة املسـوغة 

للطالق. وهو قريب يف نفسه لوال ما عرفت من بعضهم من إرادة املعنى األول. 
وكيف كان، فقد كان األوىل لسيدنا املصنفP التنبيه عىل ما نبه له يف النهاية 
والرشايع وغريمها من إحلاق احلارض الذي يتعذر عليه العلم بالغائب، عمالً بصحيح 

ابن احلجاج.
هذا،  وأما إحلاق الظهار بالطالق يف ذلك فهو يبتني عىل ما تقدم يف الغائب.

(١) بناء عىل ما سبق من اجتامع احليض مع احلمل.

 (١) إال أن تكون حامالً

(١) الوسائل باب: ٢٨ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:١.



(١) أما يف الطالق فهو بال إشكال ظاهر وقد تظافرت به كلامهتم، ويف اجلواهر: 
«بـال خـالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسـميه عليه». ويقتضيه النصـوص الكثرية التي 

عدهتا من اخلمس الاليت يطلقن عىل كل حال(١)، وقد تقدم بعضها. 
وأما يف الظهار فهو املرصح به يف الروضة وكشـف اللثام. والعمدة فيه ما سبق 
يف ظهـار الغائـب عنها زوجها مـن ابتنائه عىل اسـتفادهتم من دليـل رشطية الطهر يف 
الظهـار أنـه عىل نحـو رشطيته يف الطـالق. ولعله لذا قـال يف الروضة مسـتدركاً عىل 
إطـالق اللمعة مانعية احليض: «وكان عليه أن ينبـه عليه. ولعله أمهله لظهور أن هذه 

رشائط الطالق».
(٢) عمالً بإطالق الدليل الظاهر يف أن املدار عىل الواقع، ال عىل اعتقاد املطلق. 

وكذا احلال يف الظهار.
بقي يف املقام أمران:

األول: تقـدم يف الفـرع الثالـث عـرش من فـروع كفـارة الوطء إلـزام بعضهم 
باالحتيـاط مـع اشـتباه احليض ولـو كان السـتمرار الدم. وقـد ذكرنا أنـه مع وجود 
الوظيفـة الرشعية لتعيني احليض بأمـارة أو أصل جيب الرجوع إليها يف التعيني، فيبني 
عـىل حيضية مـا تقتيض حيضيته وطهرية ما تقتيض طهريته، لظهور دليل جعلها يف أنه 

لتحديد احليض ظاهراً بلحاظ مجيع األحكام. 
وقـد يدعـى أن الزم ذلك فيـام إذا كانت الوظيفة مبنية عـىل التخيري بني األقل 
واألكثـر ـ كالتحيض بالعدد واالسـتظهار، بنـاء عىل املختار فيهام ـ عـدم التعبد بكل 
من احليض والطهر قبل االختيار، فال يرتتب حكم أحدمها عىل العمل الصادر حينئذٍ 
كالـوطء والطـالق، بل يكـون مراعى باالختيار، فـإذا اختارت أحـد األمرين ترتب 

(١).  وإذا طلقها عىل أهنا حائـض فبانت طاهرة صح،  فـال بـأس به حينئـذٍ
وإن عكس فسد(٢).

(١) راجع الوسائل باب:٢٥ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه.

٧٣ ............................................................................ طالق احلائض وظهارها
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حكمـه مـن أول األمر، ولو مل خترت تسـاحماً أو لتعذر االختيار هلـاـ  بجنون أو موت أو
 نحومهـا ـ فحيـث ال حيـرز موضوع أحـد احلكمني يلـزم الرجوع يف نفـس احلكمني 
لألصل، كأصالة الرباءة من وجوب الكفارة، وأصالة عدم ترتب األثر عىل الطالق.

لكن ذلك لو تم يقتيض جواز الرجوع لألصل يف نفس احلكمني من أول األمر 
أيضاً، فيبنى عىل جواز الوطء املسـتلزم لعدم وجوب الكفارة، وعىل عدم ترتب األثر 
عـىل الطالق. غايته أنـه يرفع اليد عن مقتضاه باختيار ما خيالفـه، فإن اختارت الطهر 
يبنـى عىل صحة الطالق من أول األمـر، وإن اختارت احليض يبنى عىل حرمة الوطء 
، كام ال كفارة عليه لذلك.  حني وقوعه، وإن مل يعاقب عليه، لعدم املنجز حلرمته حينئذٍ
مـع أنه مبني عىل عدم جريان اسـتصحاب احليض قبـل االختيار، لظهور أدلة 
الوظيفـة يف الردع عنه، وإال كان الالزم التعبـد بحكم احليض مع عدم اختيار األقل، 

فإذا تعقبه اختيار الطهر ثبت حكمه ظاهراً وكان رافعاً حلكم استصحاب احليض. 
وحينئـذٍ ففـي مرشوعية االختيار هلا بلحاظ الزمان السـابق عليه بحيث يرشع 
ملسـتمرة الدم مثالً يف اليوم التاسـع اختيار التحيض بالسبعة، ليكون موجباً النقالب 
احلكم عام اقتضاه إشكال، وإن كان هو مقتىض اإلطالق. كيف والزمه جواز العدول 

 . . فتأمل جيداً ، ألنه مقتىض اإلطالق أيضاً عام اختارته أوالً
وكيـف كان، فقـد سـبق جريـان اسـتصحاب احليـض يف مـورد االسـتظهار 
والتحيض بالعدد، غايته أنه جيوز رفع اليد عنه باختيار الطهر يف مورد التخيري. فراجع 
التنبيه الرابع من تنبيهات الكالم يف وجوب االسـتظهار، والكالم يف القول الثاين من 

األقوال املخالفة للمختار يف التحيض بالعدد.
األمـر الثـاين: ال خيفى أن ما كان من األحكام املتقدمة قـد أخذ يف أدلته عنوان 
احلائـض فاألصل فيـه االقتصار عىل حالة احلكـم باحليضية، خلروج الـدم أو لتخلل 
النقـاء بني الدميني ـ بناء عىل إحلاقـه باحليض ـ وال يرتتب مع احلكم بعدمها وإن بقي 
احلـدث، لعدم الغسـل. وال خمرج عن ذلـك يف الطالق والظهار، بل ظاهر املسـالك 



أنـه اتفاقـي. كـام أنه الذي دلت عليه النصوص اخلاصة يف حرمة الوطءـ  عىل ما سـبقـ  
ويتفرع عليه الكفارة، ملا سبق من اختصاصها بالوطء املحرم. ومن هنا كان العمل يف 

األحكام املذكورة عىل ذلك.
كام أنه ال إشكال يف توقف صحة الصالة والطواف الواجب عىل الغسل، ألخذ 
الطهارة رشطاً فيهام.وأما الصوم ففيه خالف منشؤه بعض النصوص اخلاصة(١) يوكل 

إىل حمله من كتاب الصوم. 
وأما احلرمة الذاتية ـ التي سـبق منا البناء عليها يف الصالة ـ فنصوصها الواردة 
يف احلائض وإن اختصت بحال احليض، إال أنه تقدم ظهور بعض النصوص يف احلرمة 
مع مطلق احلدث، فيتعني ألجله البناء عىل أن غايتها الغسل. وكذا حرمة مس القرآن 
الرشيـف، العتبـار الطهـارة من احلدث األصغـر يف جوازه فضالً عـن األكرب. ومثله 
مس اسمه تعاىل، ألن االستدالل املتقدم عىل حرمته ـ لو تم ـ يناسب كون املعيار فيها 

احلدث، كاجلنب.
وأما حتريم دخول املسـاجد ـ عىل التفصيل املتقـدم يف اجلنب ـ وقراءة العزائم 
فظاهر املسالك عدم اخلالف يف إناطته باحلدث، دون خصوصية حالة احليض. وكأنه 
ألن املستفاد من سوق احلائض مساق اجلنب يف نصوصه أن املعيار فيه احلدث، كام هو 

املناسب الرتكاز ابتنائه عىل احرتام املساجد والعزائم باجتناب املحدث هلا. 
بل هو الظاهر مما يف صحيح زرارة وحممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «قلنا 
له: احلائض واجلنب يدخالن املسجد أم ال؟قـال:احلائض واجلنب ال يدخالن املسجد 
إال جمتازين، إن اهللا تبارك وتعاىل يقول: وال جنباً إال عابري سبيل حتى تغتسلوا...»(٢)، 
فإن االكتفاء يف االسـتدالل عىل حكم احلائض واجلنب معاً باآلية الرشيفة الواردة يف 
اجلنـب ظاهـر يف املفروغية عن كـون موضوع احلكم هو اجلهة املشـرتكة بينهام، وهي 
احلـدث. ويؤيـده ما يف مرفوع أيب محـزة(٣) من أمر من يفجؤها احليض يف املسـجدين 

(١) الوسائل باب:٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث:١.
(٢) ، (٣) الوسائل باب:١٥ من أبواب اجلنابة حديث:١٠، ٣.
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الرشيفني بالتيمم واخلروج، لوضوح أن التيمم إنام يوجب ختفيف احلدث، وال دخل 
بحالة احليض مع قطع النظر عنه. 

. وما عـن بعضهم من تقوية  ومـن هنا كانـت إناطة اجلواز بالغسـل قريبة جداً
عدم وجوب الغسـل يف غري حمله ظاهراً، وال سـيام يف دخول املسـاجد. فالحظ. واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
(١) كام هو مقتىض الرشطية لو أريد بالوجوب ما يساق الالبدية. ولو أريد منه 
الوجوب الغريي ـ بناء عىل ثبوت األمر الغريي ـ كان مرشوطاً بوجوب املرشوط، إذ 
. كام أنه لو مل يكن رشطاً يف صحة العمل، بل كان  مع اسـتحبابه يكون مسـتحباً غريياً
العمل حمرماً بدونه ـ كمس الكتاب الرشيف ـ أو مكروهاً فال جمال للبناء عىل وجوب 

الغسل أو استحبابه غريياً بسببه. 
 ، نعم، لو وجب الفعل املذكور أو اضطر إليه كان الغسل الزماً أو راجحاً عقالً
حمافظة عىل غرض الشارع من دون أمر رشعي به. وهو احلال أيضاً لو وجب املرشوط 
بالغسـل أو اسـتحب نفسـياً، بناء عىل ما هو الظاهـر من عدم األمر الغـريي املولوي 
باملقدمة. وقد تقدم منا يف املسـألة السابعة والتسعني من مباحث الوضوء أنه كاميكفي 
يف التقرب املعترب يف الطهارات قصدإحد الغايات الواجبة أو املستحبة املرشوطة هبا 

كذلك يكفي قصد استباحة ما حيرم أو يكره بدوهنا، سواءً وجب أم ال. فراجع.
هذا، والظاهر عدم وجوب غسل احليض نفسياً، كام هو احلال يف سائر األغسال، 
وهو املعروف بني األصحاب الظاهر من مجلة من كلامهتم املفروغية عنه، بل يف جامع 
املقاصد: «ال خالف يف أن غري اجلنابة ال جيب لنفسه» وادعى يف الروض اإلمجاع عىل 
، إلطالق األمر به، ويف املدارك:  أن وجوبـه غريي. لكـن يف املنتهى أن للنظر فيه جماالً
أن قوتـه ظاهـرة. ويظهر ضعفه مما تقدم يف أول الفصل السـابع من مباحث الوضوء.

(مسـألة١٩): جيب الغسل من حدث احليض لكل مرشوط بالطهارة 
من احلدث األكرب(١). 



(١) الظاهر عدم اإلشكال فيه، الستفادته مما تضمن استحباب الوضوء للكون 
عىل الطهارة باألولوية العرفية، أو ألن أسباب احلدث األكرب نواقض للوضوء. مضافاً 
إىل عموم ما تضمن األمر بالطهارة الذي تقدم التعرض له عند االستدالل عىل استحباب 
الوضوء للكون عىل الطهارة يف الفصل السـابع واملسـألة املائة مـن مباحث الوضوء.

هذا، وأما اسـتحبابه لنفسـه مع قطع النظر عن الكون عـىل الطهارة فال طريق 
إلثباتـه، ألن مـا تضمـن األمـر به ملـا كان ظاهراً أو رصحيـاً يف الوجـوب فهو حممول 
عـىل األمر به غريياً أو إرشـاداً ملقدميته للواجب أو لبيـان رشطيته. ولورود ما ظاهره 
اسـتحبابه فهو منرصف لألمر به ألجل ترتب الطهارة عليه، نظري ما تقدم يف الوضوء 

للكون عىل الطهارة. فراجع.
(٢) الظاهـر عـدم اإلشـكال فيـه، حيـث رصح به مجاعـة كثـرية، ويظهر من 
غـري واحـد املفروغيـة عنه، ويف املـدارك: «هـذا مذهب العلـامء كافة»، وقال سـيدنا 

.« املصنفP: «وعن كثري دعو اإلمجاع عليه رصحياً وظاهراً
ويقتضيـه موثـق احللبي عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: غسـل اجلنابة واحليض 
واحد. وسـألت أبا عبد اهللاA عن احلائض عليها غسـل مثل غسـل اجلنب؟ قال: 
نعـم»(١)، وموثق أيب بصري عنهA: «سـألته أعليها غسـل مثل غسـل اجلنب؟ قال: 

نعم. يعني احلائض»(٢)، فإن مقتىض إطالق املامثلة املساواة يف الكيفية.
وأمـا تضمن أن غسـل اجلنابة واحليـض واحد ـ كصدر موثـق احللبي وموثقه 
اآلخـر(٣) وغريمهـاـ  فهـو كـام حيتمـل إرادة الوحدة يف الكيفيـة حيتمـل إرادة الوحدة 
يف العـدد لبيـان تداخل الغسـلني. بل لعل الثاين أظهر، وال سـيام مـع ورود املضمون 
املذكور يف صحيح عبد اهللا بن سـنان عنهA: «سـألته عـن املرأة حتيض وهي جنب 

ويستحب للكون عىل الطهارة(١). وهو كغسل اجلنابة يف الكيفية(٢)،

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب اجلنابة حديث:٦ ، ٧.
(٣) الوسائل باب:٢٣ من أبواب احليض حديث:١.

٧٧ ................................................................................. كيفية غسل احليض
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هل عليها غسل اجلنابة؟ قال: غسل اجلنابة واحليض واحد»(١). 
نعم، التداخل مناسـب الحتـاد الكيفية، بل عدم التعـرض يف نصوصه لكيفية 
الغسـل املجزي عن الغسـلني أو األغسـال ظاهر يف املفروغية عن احتاد األغسـال يف 

الكيفية. ولعله لذا استدل بعضهم بالنصوص املذكورة وبجميع نصوص التداخل.
نعم، ال جمال ملا يظهر من الوسـائل من االسـتدالل بمعتربة الفضل بن شاذان 

عن الرضاA: «قال: وغسل اجلنابة فريضة وغسل احليض مثله»(٢). 
الندفاعـه: بـأن املتيقن منـه إرادة املامثلة يف كونه فريضة، ال مـا يعم الكيفية أو 

خيتص هبا. 
وأضعف منه االستدالل بموثق عامر عن أيب عبد اهللاA: «سألته عن التيمم 
عن الوضوء ومن اجلنابة ومن احليض للنساء سواء؟ فقال: نعم»(٣). لوضوح ان احتاد 
كيفية التيمم الذي هو بدل عن هذه األغسال ال يستلزم احتاد كيفيتها. فالعمدة ما سبق.
هـذا، وأمـا قول العالمـة يف املنتهى: «جيب يف الغسـل الرتتيـب. وهو مذهب 
علامئنـا أمجـع». فالظاهر عـدم منافاته ملـا تقدم، وأن مـراده وجوب الغسـل مع كون 
الغسـل تدرجييـاً ال بنحو يمنع من االرمتاس الثابت يف غسـل اجلنابة بال إشـكال، كام 
هو مقتىض اسـتدالله بام تضمن أن غسـل اجلنابة واحليض واحد بدعو: أن الوحدة 
تقتيض اعتبار رشائط غسـل اجلنابة، وترصحيه بعد ذلك باحتاد الغسـلني يف األحكام، 

جرياً عىل مقتىض الوحدة التي تضمنتها النصوص.
نعـم، يف النهايـة: «وتسـتعمل يف غسـل احليـض تسـعة أرطال من املـاء، وإن 
زادت عىل ذلك كان أفضل، وإن كان دون التسـعة أرطال أو كان مثل الدهن يف حال 

الرضورة مل يكن به بأس، وأجزأها عن الغسل». 
وقـد يسـتفاد منه إن إجـزاء ما دون التسـعة خمتص بحال الـرضورة، فيخالف 

(١) الوسائل باب:٤٣ من أبواب اجلنابة حديث:٩.
(٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٣ من أبواب احليض حديث:٤ ، ٢.



غسـل اجلنابـة. لكنه غري ظاهر، لقـرب كون الرضورة قيداً خلصـوص ما يكون بمثل 
الدهن ـ كام ذكره يف غسـل اجلنابة أيضاً ـ ألنه املناسـب لتخصيصه بالذكر من بني ما 
يكـون دون التسـعة أرطال. عىل أن الظاهر أن التقييـد بالرضورة ليس لعدم االجتزاء 
باملقدار املذكور اختياراً، بل ألنه ال ينبغي اختياره مع إمكان اإلسباغ بالتسعة أرطال، 
كام يناسبه مقابلته بني الرضورة واإلسباغ يف غسل اجلنابة، حيث قال: «وأقل ما جيزيه 
من املاء للغسل ما يكون كالدهن للبدن، وهذا يكون عند الرضورة. واإلسباغ يكون 
بتسـعة أرطال من ماء، وإن اسـتعمل أكثر من ذلك جاز». وغاية ما يستفاد منه الفرق 
بني غسـل اجلنابة وغسل احليض باسـتحباب الزيادة عىل التسعة أرطال يف الثاين دون 
األول، حيث نص عىل جواز الزيادة فيه دون أفضليتها. لكن هذا ال ينايف ما تضمن أن 
غسـل احليض مثل غسـل اجلنابة، ألن ذلك إنام يقتيض استحباب إيقاع غسل احليض 

بالصاع كغسل اجلنابة، وال ينايف أفضلية إيقاعه باألكثر. 
وكيف كان، فيدل عىل االسـتحباب املذكور رواية حممد بن الفضيل: «سـألت 
أبـا احلسـنA عن احلائض كـم يكفيها من املـاء؟ قال: فـرق»(١)، حيث حكي عن 
أيب عبيدة أن الفرق ثالثة أصوع بال خالف. بل قد يدل عليه ما تضمن إيقاعه بتسـعة 
أرطال بحملها عىل الرطل املدين، فتكون صاعاً ونصفاً، ال عىل العراقي لتكون صاعاً 

كغسل اجلنابة. وقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك يف مستحبات غسل اجلنابة.
 بقي يشء، وهو أنه قال يف جامع املقاصد: «ولو ختلل احلدث يف أثنائه فقوالن 
مبنيـان عـىل اخلالف يف غسـل اجلنابـة. ويمكن اجلزم بعـدم اإلعادة هنا، كـام قطع به 

املصنف يف التذكرة وجزم به يف النهاية». 
وال خيفى أن بناء اخلالف هنا عىل اخلالف يف غسـل اجلنابة ـ مع عدم مناسـبته 
ملا حكاه عن التذكرة وهناية األحكام من عدم االنتقاض هنا مع اختيار انتقاض غسل 
اجلنابة فيهامـ  ال يتضح وجهه بعد الفرق بني الغسلني باإلمجاع عىل إجزاء غسل اجلنابة 

(١) الوسائل باب:٢ من أبواب احليض حديث:٣.
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عن الوضوء واخلالف يف إجزاء غسل احليض عنه.
بـل الالزم النظر يف وجه االنتقاض يف غسـل اجلنابة. فـإن كان هو عموم قوله 
تعاىل: (وإن كنتم جنباً فاطهروا)(١)، بالتقريب املتقدم هناك، فمن الظاهر اختصاصه 

بغسل اجلنابة، وال يعم غريه حتى لو قيل بإجزائه عن الوضوء. 
وإن كان هـو رواية عرض املجالس للصـدوق(٢) املتقدمة هناك فال يبعد البناء 
عىل التعميم، ألن املخاطب فيها وإن كان هو الرجل الذي ال يبتيل بأغسال الدماء، إال 
أن إطالق الغسـل فيها شـامل لغري غسل اجلنابة مما جيب عىل الرجل، وهو غسل مس 

امليت، الذي هو كغسل احليض يف اخلالف املذكور.
وإن كان هـو دعو مالزمة ذلك إلجزائه عن الوضوء، كان الالزم البناء عىل 
، وإن قيل بعدم إجزائه عنه فإن بني  ذلك يف غسـل احليض، لو قيل بإجزائه عنه أيضـاً
عىل أن الغسـل ينفـرد برفع احلدث األكرب والوضوء ينفرد برفـع احلدث األصغر لزم 
البناء عىل عدم انتقاض غسـل احليض باحلدث األصغر، لعدم دخله به، وإن بني عىل 
اشـرتاكهام يف رفـع احلدثـني بمجموعهام كان غسـل احليض كغسـل اجلنابـة يف اجلهة 
املوجبـة لالنتقاض، ألنـه يكون مؤثراً يف رفـع احلدث األصغـر يف اجلملة، كام يكون 

احلدث املتخلل له ناقضاً له يف اجلملة.
وما حكاه يف جامع املقاصد عن الذكر من تعليل عدم االنتقاض باالشرتاك 
: ملا ذكرنـا من أنه  املذكـور، يف غـري حملـه جـداً ـ كام نبـه لـه يف جامـع املقاصـد ـ أوالً

باالنتقاض أنسب.
: ألن االشرتاك املذكور بعيد يف نفسه، عىل ما أوضحناه يف مبحث تداخل  وثانياً

األغسال من املسألة الثالثة والسبعني من مباحث الوضوء. فراجع.
لكـن ال يبعـد كـون مـراد الذكر التعليـل بأن الوضـوء هو الدخيـل يف رفع 

(١) املائدة:٦.
(٢) الوسائل باب:٣٩ من أبواب اجلنابة حديث:٤.



احلدث األصغر فال موجب لبطالن الغسـل به. قال: «لو ختلل احلدث الغسل املكمل 
بالوضوء أمكن [القول.ظ] باملساواة يف طرد اخلالف وأولوية االجتزاء بالوضوء هنا، 
ألن لـه مدخـالً يف إكامل الرفع أو االسـتباحة. وبه قطع الفاضـل يف النهاية مع حكمه 
» إىل  باإلعادة يف غسـل اجلنابة» حيث ال يبعد رجوع الضمري يف قوله: «ألن له مدخالً

الوضوء دون الغسل.
هـذا، وربـام يدعـى أن مقتـىض مـا دل عىل أن غسـل احليـض كغسـل اجلنابة 
مشـاركته لـه يف االنتقـاض بتخلل احلدث األصغـر لو قيل به فيه. وبـه يوجه ما تقدم 
مـن جامـع املقاصدمن بنـاء احلكم هنا عىل اخلـالف هناك.لكنه يشـكل بأن منرصف 

املامثلةخصوص الكيفية دون سائر األحكام. 
اللهم إال أن يقال: انتقاض الغسـل باحلدث األصغر املتخلل بني أجزائه ليس 
من أحكامه الالحقة له يف فرض وجوده وترتب األثر عليه نظري إجزائه عن الوضوء، 
بـل هـو راجـع إىل اعتبار عدم ختلـل احلدث األصغـر يف ترتب األثر عليـه، فهو نظري 

املواالة لو قيل باعتبارها راجع إىل الكيفية املعتربة يف التأثري، فيشمل إطالق املامثلة. 
نعـم، لو كان انتقاضه تابعاً لرافعيته للحـدث األصغر فال موضوع لالنتقاض 
يف غسـل احليض بناء عىل عدم دخله يف رفعه وانفراد الوضوء برفعه، ويلزم رفع اليد 

عن إطالق املامثلة يف ذلك.
ولعل ذلك هو مراد سيدنا املصنفP وإن كانت عبارته ال تفي به.

(١) بنـاء عـىل وجوب الرتتيب يف غسـل اجلنابـة غري االرمتايس. أمـا بناء عىل 
عدمه فاملتعني عدم وجوبه يف غسل احليض، إلطالق أدلة املامثلة املتقدمة، وخلصوص 
بعض النصوص الواردة يف غسل املرأة الذي كان غسل احليض من أظهر أفراده، وقد 
تقدمت عند الكالم يف وجوب الرتتيب. وما سـبق من املنتهى من دعو اإلمجاع عىل 

وجوب الرتتيب يف غسل احليض ليس بنحو يصلح لرفع اليد عام ذكرنا. 

مـن االرمتاس والرتتيب(١). نعم املشـهور أنه ال جيزي عن الوضوء كغريه 
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وال سيام مع قرب ابتنائه عىل دعو اإلمجاع عليه يف غسل اجلنابة، واملفروض 
عدم التعويل عليها.

(١) فقـد رصح بعـدم إجزائهـا عن الوضـوء مجهور األصحـاب، كالصدوق 
والشـيخني وبنـي زهـرة ومحزة وإدريس وسـالر والفاضلـني والشـهيدين والكركي 
وغريهـم، ونسـبه يف املعترب وكشـف اللثام لألكثـر، ويف الروض واملـدارك واملفاتيح 
واحلدائق وحمكي املختلف للمشهور، ويف الرسائر للمحققني املحصلني األكثرين من 
ه الصدوق يف  أصحابنا، وعن الذكر أنه املشـهور شـهرة كادت تكون إمجاعـاً، وعدّ

األمايل من دين اإلمامية. 
خالفـاً ملـا حكاه يف املبسـوط والرسائر عن بعض أصحابنـا، وهو املحكي عن 
املرتـىض وابـن اجلنيد، وقد يسـتفاد من الكلينـي حيث ذكر الطائفتـني من النصوص 
بضميمـة ما ذكـره يف ديباجة الكايف من أنه مع تعارض النصـوص فالتخيري عند عدم 
املرجح، وجر عىل ذلك مجاعة من متأخري املتأخرين، كأصحاب املدارك واملفاتيح 

والوسائل واحلدائق وحكي عن مجاعة غريهم.
وقد يستدل عىل األول بأمور:

األول: اإلمجـاع املسـتفاد ممـا تقدم مـن األمايل مؤيداً بالشـهرة املذكـورة، قال 
يف اجلواهـر: «وفيهـا من ال يعمـل إال بالقطعيات ومـا هو كمتون األخبـار، كالنهاية 
. مع أنه علله يف الفقيه واهلداية  والفقيه واهلداية. وهو املنقول عن والد الصدوق أيضاً
مما [بام.ظ] ينبئ عن ذلك، حيث قال يف األول:... ألن الغسل سنة، والوضوء فرض، 
وال جتزئ سـنة عن فرض. ونحوه يف اهلداية، كاملنقول عن فقه موالنا الرضاA مع 

زيادة تأكيد لعدم اإلجزاء».
لكن كالم األمايل غري ظاهر يف اإلمجاع، بل مالحظة متامه تشهد بأن مراده بيان ما 
هو من دين اإلمامية بنظره الرشيف، وما يف صدر كالمه من ذكر اإلقرار يف بيان الدين 

من األغسال عدا غسل اجلنابة(١). وهو غالباً أحوط.



الظاهر يف كون املقر به رضورياً من دينهم البد من محله عىل خصوص أصول الدين أو 
مع الفرائض التي صدر هبا الكالم، دون خصوصياهتا وفروعها التي فرعها بعد ذلك 
والتـي ال ريب يف عـدم توقف الدين عىل اإلقرار هبا، وعـدم بلوغها مرتبة الرضورة. 
وأما الشـهرة فهي ال تصلح لتأييد اإلمجاع مع االطالع عىل اخلالف. واشتامهلا 
عـىل مـن ال يعمل إال بالقطعيات ـ لو تم ـ ومن يفتي بمتون األخبار إنام يكشـف عن 
 . وجود نص يف املسـألة، وليس هو مورداً لإلشكال، ال عن كون احلكم إمجاعياً قطعياً
وكذا ما أشري إليه يف الفقيه واهلداية من أنه ال جتزي سنة عن فريضة لو أريد به اإلشارة 

إىل مضمون نص ال جمرد قضية اجتهادية. 
عىل أنه ال يناسب ما تقدم من التداخل يف مجيع األغسال التي فيها السنة. بل لو 
تم فاالستدالل به ال يناسب ما يف األمايل واهلداية من أن غسل احليض فريضة كغسل 
اجلنابة، الذي هو مقتىض ذكره يف الكتاب املجيد يف آية اعتزال النساء يف املحيض، وما 

يف معتربة الفضل بن شاذان(١) املتقدمة يف كيفية غسل احليض. 
 Aنعم، قد ال يناسب ذلك ما يف خرب سعد بن أيب خلف: «سمعت أبا عبد اهللا
يقول: الغسـل يف أربعة عرش موطناً واحد فريضة والباقي سـنة»(٢). إال أن يكون عدم 

رشحه لألغسال املذكورة مانعاً من داللته عىل عدم كون غسل احليض فريضة. 
وكيف كان، فال جمال يف املقام لدعو اإلمجاع، بحيث يكون احلكم قطعياً، بل 
هـو تابع لالسـتفادة النظرية واالجتهاد يف مفاد النصـوص، ولذا جعله يف موضع من 

املبسوط األظهر من الروايات األحوط، مع االعرتاف فيه ويف غريه باخلالف فيه.
الثاين: إطالق ما دل عىل سببية أسباب احلدث األصغر للوضوء بضميمة عدم 

الفصل بني ما لو قارن سبب الغسل أحدها وما لو مل يقارنه. 
وفيـه: أنه ليس بأوىل من االسـتدالل عىل إجزاء الغسـل عـن الوضوء بظهور 

(١) الوسائل باب:٢٣ من أبواب احليض حديث:٤.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب اجلنابة حديث:١١.
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نصوص أغسـال األحداث الكـرب يف كوهنا رافعة لتلك األحـداث بتاممها وموجبة 
للطهارة التامة منها من دون حاجة للوضوء، إذ بضميمة عدم الفصل املذكور يستفاد 

عدم احلاجة للوضوء فيام لو حصل سبب احلدث األصغر. 
بل الثاين هو األوىل، ألن املسـتفاد من جمموع األدلة ـ ولو بضميمة عدم الفصل 
املذكورـ  أن أسباب احلدث األكرب نواقض للوضوء،أو حيث كانت النواقض تتداخل 
 يف الرافع، فإجزاء الغسل عن الوضوءـ  كام هو ظاهر نصوص أغسال األحداث الكرب
بالبيان املتقدم ـ ليس لعدم كون سبب احلدث األصغر موجباً للوضوء، لينايف إطالق 
دليل سببيته له، بل لقيام الغسل مقام الوضوء يف رافعيته للحدث املسبب عنه. فالحظ.
الثالـث: النصـوص اخلاصـة، ففـي صحيـح ابـن أيب عمـري عـن رجـل عـن

أيب عبـد اهللاA: «قـال: كل غسـل قبلـه وضوء إال غسـل اجلنابـة»(١) ويف صحيحه 
اآلخر عن محاد أو غريه عنهA: «يف كل غسل وضوء إال اجلنابة»(٢) ويعضدمها خرب 
عيل بن يقطني عن أيب احلسن األولA: «قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ 

[ثم.يب] واغتسل»(٣). 
وال يقـدح يف األولني اإلرسـال بعد كون املرسـل هلام ابن عمـريـ  عىل ما تقدم 
يف مبحـث حتديد الكر بالوزنـ  وال سـيام مع ظهـور اعتامد األصحاب عليهام. بل عن 
املختلـف والذكـر رواية الثاين عن محاد بعينه، فيكون مـن الصحيح املصطلح، وإن 
كان الظاهـر أنـه وهـم منهام، ملـا ذكره غري واحد مـن أن املوجود يف كتـب األخبار ما 

تقدم، كام هو احلال فيام يف التهذيب. فالعمدة ما ذكرنا.
عـن  مسـلم  بـن  حممـد  كصحيـح  النصـوص  مـن  بجملـة  معارضـة  لكنهـا 
أيب جعفرA: «قال: الغسل جيزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟!»(٤). 

وال جمال حلمل الالم فيه عىل العهد فرياد منه غسل اجلنابة، لعدم تقدمه يف الكالم. 
كـام الجمال ملا يف املنتهـى من عدم داللة الالم عىل االسـتغراق. ألهنا لو مل تدل 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٣٥ من أبواب اجلنابة حديث:١، ٢، ٣.
(٤) الوسائل باب:٣٣ من أبواب اجلنابة حديث:١.



عليـه وضعـاً فهي تدل عليه إطالقاً بعد عدم العهد. وال سـيام مع مناسـبة التعليل فيه 
للعموم، ألن ارتكازيته تقتيض عدم الفرق فيه بني األغسال. 

 Aومنـه يظهـر االسـتدالل بصحيح حكم بن حكيم: «سـألت أبـا عبد اهللا
عن غسـل اجلنابة... قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصالة، فضحك وقال: 

وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟!»(١).
وأرصح منهـام يف العموم موثق عامر: «سـئل أبو عبـد اهللاA عن الرجل إذا 
اغتسل من جنابته أو يوم مجعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: 
ال ليس عليه قبل وال بعد، قد أجزأه الغسل، واملرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض 
أو غري ذلك فليس عليها الوضوء ال قبل وال بعد، قد أجزأها الغسـل»(٢)، ويف مرسل 
محـاد عنهA: «يف الرجل يغتسـل للجمعـة أو غري ذلك أجيزيه مـن الوضوء؟ فقال 
أبـو عبـد اهللاA: وأي وضـوء أطهـر مـن الغسـل؟!»(٣)، ويف مكاتبة اهلمـداين إىل

أيب احلسن الثالثA يسأله عن الوضوء للصالة يف غسل اجلمعة «فكتب: ال وضوء 
للصالة يف غسل يوم اجلمعة وال غريه»(٤)، ويف مرسلة الكليني: «وروي أنه ليس يشء 

من الغسل فيه وضوء إال غسل يوم اجلمعة، فإن قبله وضوء»(٥).
ويـدل عـىل ذلـك أيضـاً نصوص األغسـال مـن األحداث، ملـا أرشنـا إليه يف 
الوجـه الثاين من ظهورها يف إزالتها لتامم آثار أسـباهبا، وال سـيام مـع تعقيبها بالصالة 
يف مثـل قولـهA يف صحيحة الصحاف: «فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسـل 
ولتصل»(٦)، ويف مرسـلة يونس الطويلة: «وإذا أدبرت فاغتسـيل وصيل... وإذا رأيت 
الطهر ولو سـاعة من هنار فاغتسـيل وصيل...»(٧)، ويف مرسلته األخر: «وإن انقطع 
الدم بعد ما رأته يوماً أو يومني اغتسـلت وصلت... فإذا حاضت املرأة وكان حيضها 

(١) الوسائل باب:٣٤ من أبواب اجلنابة حديث:٤.
(٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل باب:٣٣ من أبواب اجلنابة حديث:٣ ، ٤ ، ٢، ٧.

(٦) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٣.
(٧) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤.
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مخسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت»(١)، وغريها. 
وأظهـر منهـا مجلة من نصوص املسـتحاضة املتضمنة لذكـر الوضوء يف بعض 
الفروض واالقتصار عىل الغسـل يف مورد احلاجة إليه، ألن إمهال الوضوء مع الغسل 
مع ذكره منفرداً كالرصيح يف عدم احلاجة له مع الغسـل يف إزالة أثر السـبب املوجب 
له. غاية األمر أن هذه الطائفة ال تنهض ببيان االكتفاء بالغسـل يف فرض حتقق سـبب 
احلـدث األصغـر، لعدم النظر فيها إليـه، فالبد من تتميمه بعـدم الفصل، كام تقدم يف 

الوجه الثاين.
«سـألت عبيـدة:  أيب  معتـربة  يف  املذكـور  للمتمـم  حيتـاج  ال  قـد  نعـم،   
 أبـا عبـد اهللاA عن املرأة احلائض تر الطهر وهي يف السـفر وليـس معها من املاء 
مـا يكفيها لغسـلها وقد حـرضت الصالة. قـال: إذا كان معها بقدر ما تغسـل فرجها 
فتغسـله ثم تتيمم وتصـيل...»(٢)، لوضوح عدم انفكاك احلائـض يف مدة حيضها عن 
سـبب احلدث األصغـر فعدم التعرض فيـه للوضوء مع وجدان ما يكفـي له من املاء 
ولتكرار التيمم مع فقده كالرصيح يف كفاية التيمم الواحد لرفع أثري احليض وسبب 
. وربام ظهر بسـرب النصوص ألسـنة أخر تناسب ذلك. وبام ذكرنا  احلدث األصغر معاً

يتضح أنه ال جمال لطعن هذه النصوص بضعف السند، العتبار سند كثري منها. 
نعـم، ردهـا يف اجلواهر بإعراض األصحاب عنها، فـإن النصوص كلام كثرت 
وصحت ورصحت وكانت بمرآ من األصحاب ومسمع كان إعراضهم عنها أدعى 

لطرحها وعدم الركون إليها. 
لكـن مل يتضح كون بناء املشـهور عىل وجـوب الوضـوء إلعراضهم عن هذه 
النصـوص وهجرهـا باطالعهم عىل خلل مانـع من االعتامد عليها، بـل لعله للجمع 
بينها وبني النصوص األول بام يقتيض ذلك أو لرتجيح تلك النصوص عليها بموافقتها 
لالحتيـاط أو بغري ذلك، كام هو مقتىض تعـرض القدماء واملتأخرين للخالف ولوجه 

(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.

(٢) الوسائل باب:٢١ من أبواب احليض حديث:١.



الرتجيح أو اجلمع بني النصوص من دون إشارة إىل ما يوهن هذه النصوص يف نفسها 
من شذوذ أو نحوه. 

وهو املناسب ملا تقدم من املبسوط من أن عدم اإلجزاء هو األظهر من الروايات 
واألحوط، ومن الرسائر من نسبته للمحققني املحصلني املشعر بكونه مقتىض التحقيق 
والتحصيل بنظره ال مقتىض املفروغية والتسـامل. ومـن هنا ال جمال لدعو وهن هذه 

النصوص باهلجر، بل البد من النظر يف وجه اجلمع بينها وبني النصوص السابقة.
وقـد حاول غـري واحد ممن ذهب لعدم إجزاء الغسـل عـن الوضوء محل هذه 
النصوص عىل ما ال ينايف ذلك، إما ألنه خري من الطرح، أو ألنه مقتىض اجلمع العريف 
ولو بقرص النظر عىل بعضها دون بعض. فحملها يف التهذيب واالستبصار عىل ما إذا 

اجتمعت هذه األغسال مع غسل اجلنابة. 
لكنـه ـ كام تر ـ بعيـد جداً خمالف ملا هو كاملقطوع به منها من خصوصية هذه 
األغسـال يف اإلجزاء، وال سـيام بمالحظة التعليل املتقدم يف مجلة منها وغريه مما يظهر 

بالتأمل فيها. 
وأضعـف منـه ما يف املنتهى من إمكان محلها عىل بيان كامل األغسـال املذكورة 
فيام رشعت له من دون حاجة للوضوء، وإنام حيتاج للوضوء ألجل الصالة، فبغسـل 
احليض مثالً يرتفع حدثه وتبقى املرأة كغريها من املكلفني إذا أرادت الصالة جيب عليها 
الوضـوء. الندفاعه بأنه تكلف ال جمال حلمل النصوص عليه، لعدم مناسـبته للتعليل 
وال لظهـور ترتـب الصالة عىل الغسـل يف مجلة منهـا وال لظهور رافعية الغسـل لتامم 

احلدث احلاصل بأسباب احلدث األكرب، كام تقدم. عىل أنه أشبه باجلمع التربعي.
وأمـا ما يف املعترب من محلها عىل خصوص غسـل اجلنابـة، فهو خمالف لرصيح 
بعضهـا وللتعليـل يف آخر. وما يف اجلواهـر من تأييده بظهور بعـض النصوص يف أنه 
هـو الذي وقع اخلالف فيـه بيننا وبني العامة. كام تر لعدم صلـوح ذلك للتأييد بعد 
عـدم ظهور تلك النصوص يف انحصـار اخلالف بيننا وبينهم فيـه، وعدم القرينة عىل 
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اختصاص اإلجزاء عن الوضوء بمورد اخلالف املذكور.
نعم، قد يتوجه جعل نصوص عدم اإلجزاء قرينة عىل محل الطائفة األخرية من 
نصوص اإلجزاء ـ وهي نصوص األغسـال الظاهرة يف رافعيتها لتامم أثر احلدث ـ عىل 
جمرد لزوم الغسـل وإن مل يكن رافعاً لتامم أثر سـببه. وإن كان ذلك قد ال يناسـب كثرة 
. بل  النصـوص املذكورة،حيث يبعد جداً إمهال التنبيه عىل الوضوء فيها لو كان واجباً

لعله ال يمكن يف معتربة أيب عبيدة املتقدمة.
ولعله لضعف هذه التوجيهات وغريها مما أجيب به عن هذه النصوص اعتمد 
عليها من ذهب إىل إجزاء الغسل عن الوضوء وهو يف حمله بعد حجيتها يف نفسها وقوة 
داللتها. وال سيام مع ظهور تعليل اإلمامA احلكم يف اهتاممه بإثبات مضمونه ودفع 
الشبه عنه، بنحو قد يكشف عن خلل إمجايل يف النصوص الظاهرة يف وجوب الوضوء.
وقـد ذكـر غـري واحد أن تلـك النصـوص حممولة عـىل االسـتحباب مجعاً مع 
نصـوص اإلجزاء، كـام هو املتبع يف أمثـال املقام مما تضمن بعض أدلتـه ترشيع الفعل 
بنحو يظهر يف وجوبه مع ترصيح بعضها بعدم وجوبه، بل لعله يف املقام أظهر، وبوجه 

أبعد عن التنايف بني النصوص. 
وتوضيح ذلك أن ترشيع الوضوء مع الغسل..

تـارة: لكونـه مسـتقالً بأثـره يف قبال الغسـل، بحيث لـو كان واجبـاً لكان هو 
الرافع للحدث األصغر، وإن كان مستحباً لزم معه تأكد الطهارة كام يلزم مع الوضوء 

التجديدي . 
وأخر: لكونه من شؤون الغسل ولواحقه، بحيث لو كان واجباً لكان رشطاً 
فيـه، ولو كان مسـتحباً كان مـن آدابه املوجبة لكاملـه، كاملضمضة واالستنشـاق، مع 
انفـراد الغسـل بالتأثري، وإن كان الظاهـر املفروغية عن أن ترشيعه هبـذا الوجه يكون 

بنحو االستحباب، وأن وجوبه يبتني عىل الوجه األول.
هـذا، والظاهـر أن الثاين هو األنسـب بمجموع األدلة، أمـا نصوص اإلجزاء 



فألهنـا ظاهرة يف قيام الغسـل بأثره املعهود وهو رفع احلـدث األصغر بنحو يغني عنه 
فيه، وال تنايف مرشوعيته عىل أنه من آدابه املوجبة لكامله. 

وأمـا نصوص مرشوعية الوضوء فألن روايـة ابن أيب عمري الثانية قد تضمنت 
مرشوعية الوضوء يف الغسـل، ال معه، وهو يناسب كونه من لواحقه املعدودة كاجلزء 
منه، كام هو املناسب ملا يف روايته األوىلـ  وهو املنرصف من خرب ابن يقطنيـ  من األمر 
به قبله وملا تضمنته مجلة من أن الوضوء بعد الغسل بدعة، كموثق سليامن بن خالد أو 
صحيحه عن أيب جعفرA: «قال: الوضوء بعد الغسل بدعة»(١) وغريه، فإنه لو كان 
مستقالً بأثره ـ واجباً أو مستحباً ـ مل يظهر وجه تقديمه، بل قد يكون األنسب تأخريه، 
ملـا هو املتعـارف من إزالة األقـو قبل األضعـف، وألن تقديم الوضـوء معرض له 
لالنتقاض قبل ترتب غايته من الصالة وغريها، وال سـيام مع كثرة إيقاع الغسـل قبل 
الوقت، فتقديمه يناسـب كونه من شؤون الغسل كسائر مقدماته، التي ال موضوع هلا 

بعده، بل تكون بدعة، كام ال موضوع هلا مع االنتقال للتيمم بدالً عن الغسل.
نعم، قد ينايف الوجه املذكور صحيح حكيم املتقدم، لتضمنه اسـتنكار ما يقوله 
الناس من لزوم الوضوء قبل غسـل اجلنابة وتعليله بام يناسـب اإلجزاء، ال عدم كونه 
من مقدمات الغسـل، ومكاتبـة اهلمداين النافية للوضوء يف مجيع األغسـال، ال معها، 
وكذا مرسـلة الكليني املثبتة له قبل غسل اجلمعة والنافية له يف غريه، ال معه، ومرسلة 

حممد بن أمحد: «ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة»(٢).
اللهـم إال أن يدفـع ما ذكره يف الصحيح بأنه عدم مناسـبة لـزوم كون الوضوء 
قبـل الغسـل لكونه واجبـاً يف قباله ال ينايف جـري العامة عىل ذلـك، فاحتيج لردعهم 

بالتعليل املناسب لإلجزاء.
ويف املكاتبة بأن حرف اجلر وإن كان مناسـباً لكون الوضوء من آداب الغسـل 
ال يف قباله، إال أن قوله: «للصالة» ظاهر يف بيان غاية الوضوء ال نوعه، وهو يناسـب 

(١) الوسائل باب:٣٣ من أبواب اجلنابة حديث:٩.

(٢) الوسائل باب:٣٢ من أبواب اجلنابة حديث:٥.
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نفي رشطيته للصالة يف قبال الغسل، ال نفي مرشوعيته لتكميله. 
كـام أن مرسـلة الكليني ـ مـع أهنا قد تضمنـت التفصيل بوجـه ال قائل به ـ ال 
يبعـد كوهنا منقولة باملعنى، وقد غفل فيها عن الفرق بني مفاد (يف) ومفاد (مع). وأما 
مرسلة حممد بن أمحد فمن القريب كون الواو فيها عاطفة بني مجلتني، ال بني الظرفني، 
فهي ال تدل عىل عدم مرشوعية الوضوء ال قبل الغسـل وال بعده، بل عىل مرشوعيته 

قبله وعدم مرشوعيته بعده، فتناسب اجلمع املذكور. 
عىل أن ضعف املكاتبة واملرسلتني مانع من التعويل عليها يف اخلروج عام ذكرناه 

إذا اقتضاه اجلمع بني النصوص. 
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمل يف أن مقتىض اجلمع العريف بني الطائفتني هو البناء 
عىل االسـتحباب بأحد الوجهني املتقدمني، وإن كان الثاين هو األظهر بالنظر ملجموع 

النصوص.
وبذلـك ال تصل النوبـة للرتجيح بني الطائفتني، ليكـون مع نصوص اإلجزاء 
بسـبب خمالفتهـا للعامة، ملا يف احلدائـق من أن الظاهر أنه ال خـالف بينهم يف وجوب 
الوضوء. عىل أنه لو سلم استحكام التعارض ووصول النوبة للرتجيح فلم يتضح حتقق 
املرجح املذكور، ألن ظاهر املنقول عنهم عدم الفرق بني غسل اجلنابة وغريه يف حكم 
 . الوضوء وأن غسل احليض مشارك له فيه، فتكون نصوص التفصيل خمالفة هلم أيضاً
ومثله ترجيح نصوص اإلجزاء بالشهرة بسبب كثرة عددها. لإلشكال يف كفاية 
ذلك يف الرتجيح، بل الظاهر االقتصار فيه عىل ترجيح املشـهور عىل الشاذ النادر، ومل 

يتضح كون نصوص وجوب الوضوء من الشاذ النادر.
ونظـري ذلك يف الضعف دعو: أن الرتجيح لنصـوص وجوب الوضوء، إما 
لشهرة مضموهنا بني األصحاب، بل كاد يكون إمجاعاً ـ كام عن الذكر ـ أو ملوافقتها 
للكتاب، ألن مقتىض إطالق آية الوضوء وجوبه بحصول سببه ولو مع حصول سبب 

 . غسل غري اجلنابة أيضاً



الندفاعها بعدم كون الشـهرة الفتوائية من املرجحات، وعدم ثبوت اإلطالق 
يف اآليـة الرشيفـة بعـد معلومية عدم كـون املوضوع هـو القيام إىل الصـالة، بل ذكره 
فيها مبني عىل املفروغية عن حتقق املوضوع، وهو احلدث األصغر من دون إطالق له 

يشمل فرض مقارنته للحدث األكرب. 
بل بناء عىل أن املراد القيام من النوم فمقتىض التفصيل فيها بني صوريت اجلنابة 
وعدمهـا بلزوم الغسـل يف األوىل والوضوء يف الثانية كون املفـروض مع عدم اجلنابة 

انفراد حدث النوم وعدم مصاحبته ملا يوجب الغسل، فيقرص عن املقام. 
وبعبـارة أخر: ملا كان ظاهر اآلية الرشيفة بيان متام الوظيفة يف صوريت القيام 
من النوم كانت قارصة عن صورة اجتامع غري اجلنابة من األحداث الكرب مع النوم. 
وال جمـال لدعو: أن خروجه عن إطالقهـا إنام هو يف انحصار الوظيفة بالوضوء، ال 
يف أصل وجوبه ولو مع الغسـل. لبعد التفكيك املذكور، وال سـيام مع ذكر الغسـل يف 
اجلنب، حيث يبعد إمهاله يف غري اجلنب لو كان اإلطالق شامالً ملورد لزومه. فالحظ. 

واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
بقي يف املقام أمر، وهو أنه هل جيب تقديم الوضوء عىل الغسل أو جيوز تأخريه 

عنه؟ 
وجهـان رصح بـاألول يف الغنية، كام هو ظاهر الفقيه واهلداية واملقنعة والنهاية 
 واملراسم وما عن الصدوق األول واحللبيني والوحيد يف رشح املفاتيح، وعن الذكر
أنه األشـهر. ورصح بالثاين يف النهاية وموضع من املبسوط والوسيلة والرسائر ومجلة 
مـن كتـب الفاضلـني والشـهيدين وجامـع املقاصد وغريهـا، وقد يظهر مـن إطالق 
بعضهم ويف احلدائق أنه املشـهور، كام قد يظهر من املعترب نسبته لألكثر، بل يف الرسائر 
بعـد أن حكـى عن بعض كتب أصحابنا مـا ظاهره وجوب التقديـم: «فإن أراد جيب 

تقديم الوضوء عىل الغسل فغري صحيح بغري خالف». 
نعـم، رصح باسـتحباب تقديمـه يف النهاية واللمعـة. ولعله إليـه يرجع ما يف 
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موضـع آخـر من املبسـوط من قولـه: «ويلزمها تقديم الوضوء، ليسـوغ هلا اسـتباحة 
الصـالة... فـإن مل تتوض قبلـه فالبد منه بعـده»، وإال فمـن البعيد إرادتـه الوجوب 
التكليفي، بل هو ال يناسـب جعل غايته تسـويغ الصالة، وال معنى إلرادة الوجوب 

الرشطي مع الصحة لو خولف.
وكيـف كان، فيشـهد بـاألول روايـة ابن أيب عمـري األوىل، مـن دون فرق بني 
مباينتها للثانية ـ كام هو مقتىض األصل ـ واحتادمها مع االختالف بينهام يف املعنى، ألن 
الفرق بينهام عرفاً ليس بنحو التباين ليسقطا معاً عن احلجية، بل باإلمجال والتفصيل، 

ومعه يكون العمل عىل التفصيل الذي تضمنته األوىل. 
وال سـيام مع قرب إشـعار التعبري بـ«يف» يف الثانية يف كون الوضوء من شـؤون 
الغسـل املناسـبة لتقديمه ومع اعتضاده بخرب ابن يقطـني، ألن ظاهر األمر بيشء عند 
إرادة آخر تقديمه عليه. هذا لو كان العطف فيه بالواو ولو كان بـ(ثم) فاألمر أظهر.

مضافاً إىل ما تضمن أن الوضوء بعد الغسل بدعة.ودعو: أنه معارض بإطالق 
مـا تضمن وجوب الوضوء مع غسـل غري اجلنابة املقتيض جلواز تأخريه عن الغسـل، 
وكـام يمكـن محل اإلطالق املذكـور عىل الوضوء قبل الغسـل ألجل هـذه النصوص 
يمكن محل هذه النصوص عىل غسل اجلنابة ألجل اإلطالق املذكور، وبعد تساقطهام 
يكون املرجع إطالق ما تضمن سببية أسباب كل من احلدث األكرب واألصغر للغسل 
والوضوء املقتيض لعدم الرتتيب بينهام عند االجتامع، ويبنى عىل ذلك يف صورة انفراد 

 . سبب احلدث األكرب، لعدم الفصل املشار إليه آنفاً
: بانحصار دليل  مدفوعـةـ  بعـد تسـليم حجية عدم الفصـل يف املقـامـ  ..أوالً
اإلطالق املذكور برواية ابن أيب عمري، وهي إن بني عىل مباينتها لألوىل لزم تقييدها هبا 
وإن بني عىل احتادمها وأهنام رواية مضطربة سـقطتا معاً عن احلجية، وعىل كال احلالني 

ال يبقى إطالق ينهض بمعارضة إطالق ما تضمن بدعية الوضوء.
: بأنـه ال ينبغي التأمل يف تقديم ما تضمـن بدعية الوضوء عىل اإلطالق  وثانيـاً



املذكور، ألن األول أقو يف العموم لغسـل غـري اجلنابة الذي هو األكثر من الثاين يف 
العموم من حيثية حمل الوضوء، فيحمل الثاين عىل أصل ترشيع الوضوء من دون نظر 
ملحله، وال سيام بناء عىل عدم مرشوعية الوضوء مع غسل اجلنابة حتى قبله، حيث يلزم 
من محل ما تضمن بدعية الوضوء عىل غسل اجلنابة إلغاء خصوصية البعدية يف البدعية.
ودعـو: أن بناء املشـهور عىل جـواز تأخري الوضوء، بل نفـي اخلالف فيه يف 
الرسائر مانع من التعويل عىل ما دل عىل املنع منه وعىل وجوب التقديم وملزم بحمله 

عىل بيان جمرد لزوم الوضوء مع الغسل أو أفضلية التقديم. 
مدفوعـة بأن الشـهرة املتقدمة ليسـت بحد خيرج هبا عن ظاهـر النصوص، بل 
عن رصيح نصوص بدعية الوضوء بعد الغسل. ومحلها عىل البدعية مع قصد وجوب 
التأخري ال مطلقاً تكلف ال جمال له، وال سـيام مع ظهور اخلالف ممن تقدم. ومع قرب 
أن يكـون منشـأ ذهاب املشـهور لذلـك بناؤهم عىل اسـتقالل الوضوء بأثـره يف قبال 
الغسـل، بضميمة ما أرشنا إليه آنفاً من اسـتبعاد خصوصيـة التقديم مع ذلك، مع أن 
االسـتبعاد املذكـور لو تم ال يكون قرينة عىل رفع اليد عـن داللة النصوص عىل لزوم 
التقديم، بل عىل ما ذكرناه من كون الوضوء من مقدمات الغسـل من دون أن يسـتقل 

باألثر، ويكون ملزماً بالبناء عىل استحباب الوضوء.
وأما االستدالل عىل جواز التأخري بالرضوي: «وإذا اغتسلت لغري جنابة فابدأ 
بالوضوء ثم اغتسل، وال جيزيك الغسل عن الوضوء، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء 
فتوضأ وأعد الصالة»(١) بضميمة ما يف اجلواهر من القطع بعدم خصوصية النسـيان. 
فال جمال له بعد ما تكرر من عدم بلوغه مرتبة احلجية. وجمرد موافقة املشهور لهـ  لو تم 
ـ ال يكفي يف جربه مع عدم ظهور اعتامدهم عليه، كام تكرر يف نظائر املقام. وباجلملة: 
بناؤهم عىل جواز تأخري الوضوء ال يناسب اعتامدهم عىل النصوص املتقدمة يف أصل 

وجوبه، وهو كاشف عن اضطراهبم يف مفاد نصوص املقام.

(١) مستدرك الوسائل باب:٢٥ من أبواب أحكام اجلنابة حديث:١.
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ثـم إن ظاهر النصـوص كون تقديم الوضوء رشطـاً يف ترتب األثر، فال يصح 
الغسـل بدونـه، وهـو ظاهر من تقـدم عدا الوحيـد فحكـم بوجوبه تكليفـاً مع عدم 
الرشطيـة. ولعله ملا يف الرياض عن بعض مشـاخيه من نفي اخلـالف يف عدم الرشطية 
ولـذا جعله املتعـني يف الرياض عـىل القول بالوجـوب. ومل يتضح وجهـه بعد ظهور 

النص والفتو يف الرشطية. 
نعم، إنام يظهر أثر الفرق يف تقديم الغسل نسياناً، وإال فمع تقديمه عمداً يبطل 
عـىل القول بوجوب تقديم الوضوء تكليفاً، لتعذر التقرب به، لكونه مفوتاً للواجب، 
ـ  عىل القـول بالوجوبـ  صح  فـال وجـه ملـا يف الرياض من أنه لو أثـم بالتأخري عمداً

غسله ووجب عليه الوضوء.
هذا، وبناء عىل جواز تأخري الوضوء فقد اقترص أكثر من قال بذلك عىل التخيري 
بينه وبني التقديم منهم العالمة يف القواعد، ويف جامع املقاصد: «وقد يفهم من عبارة 
املصنف عدم جواز ختلل الوضوء الغسل. وليس بمراد». وكأنه ألن دليل جواز تأخري 
الوضوء ملا كان هو اإلطالق فهو يقتيض جواز إيقاعه يف أثنائه ـ كام يقتيض جواز إيقاع 
الغسل يف أثناء الوضوء، وإيقاع بعض كل منهام يف أثناء اآلخرـ  ومعه ال وجه للمنع منه.
 بل قال سـيدنا املصنفP: «بل لعله أوىل من التأخري، لسـالمته من شـبهة 
البدعة. بل لعله أوىل من التقديم أيضاً، ملخالفته ملرسـل نوادر احلكمة والوضوء قبل 

الغسل وبعده بدعة»(١).
 لكن ما ذكره أخرياً مبني عىل كون العطف يف املرسـل بني الظرفني، وقد تقدم 
يف ذيـل الـكالم يف اجلمع بـني النصوص قرب أن يكون بني مجلتـني. مضافاً إىل أنه لو 
تم فاملسـتفاد منه عدم مرشوعية الوضوء مع الغسـل مطلقـاً، ال يف خصوص تقديمه 
وتأخـريه. بل محـل دليل مرشوعية الوضوء مع الغسـل عىل اإلتيـان بأحدمها يف أثناء 
اآلخـر مقطوع بعدمه. عىل أن ال ريـب يف أن مراعاة لزوم التقديم للنصوص املتقدمة 

(١) الوسائل باب:٣٣ من أبواب اجلنابة حديث:٥.



أوىل من مراعاة عدم جوازه للمرسل املذكور.
ثم إنه تقدم يف مبحث تداخل األغسال وعدم وجوب الوضوء لو كان يف أحدها 
جنابـة أن لـزوم الوضوء لو تم ليس بنحـو يتوقف عليه ترتب األثر عىل الغسـل،فلو 
انفرد الغسـل ـ بناء عىل جواز تأخري الوضوء عنـه ـ كان رافعاً للحدث األكرب، وجاز 
ترتيب آثار الطهارة منه، كاملكث يف املسجد وغريه، وبه رصح بعضهم. فراجع وتأمل 

جيداً واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
(١) بال إشكال، ففي صحيح زرارة: «سألت أبا جعفرA عن قضاء احلائض 
الصـالة ثم تقيض الصيام. قال: ليس عليها أن تقيض الصالة، وعليها أن تقيض صوم 

شهر رمضان...»(١). 
وهـو املتيقن مـن معقد اإلمجاع عىل وجـوب قضاء الصوم املدعـى يف الرسائر 
والتذكرة والروض واملدارك وكشـف اللثام وحمكي هناية األحكام والذكر، وظاهر 
األولني أنه إمجاعي بني املسـلمني، كرصيح املعترب واملنتهى مسـتثنياً فيه اخلوارج. ويف 

 .« ... بل كاد يكون رضورياً اجلواهر: «إمجاعاً حمصالً ومنقوالً مستفيضاً
والنصوص به مسـتفيضة، بل قيل: اهنا متواترة(٢)، ويأيت بعضها، وظاهر مجلة 

منها كجملة من كلامهتم املفروغية عنه.
(٢) يعنـي: من أفـراد الصوم املوقت كصوم من نام عن صالة العشـاء لو قيل 
بوجوبـه. وال خيفى أن مقتىض إطالق معقد اإلمجاعات املتقدمة عدم الفرق بني صوم 
رمضـان وغـريه، كام هو مقتـىض إطالق غري واحـد من النصوص كصحيح احلسـن 
[احلسـني. خ ل] بن راشـد: «قلت أليب عبد اهللاA: احلائـض تقيض الصالة؟ قال: 

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب احليض حديث:٢.
(٢) راجع الوسائل باب: ٤١ من أبواب احليض.

(مسـألة٢٠): جيـب عليها قضـاء ما فاهتا من الصـوم يف رمضان(١) 
دون غريه(٢)، 
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ال، قلـت: تقـيض الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أيـن جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس 
إبليس...»(١). 

واالنـرصاف إىل صـوم رمضـان بدوي ال يعتـد به يف رفع اليـد عن اإلطالق. 
كاختصاص بعض النصوص ـ كالصحيح املتقدم ـ بصوم شهر رمضان، لعدم منافاته 

لإلطالق بعد كوهنام مثبتني.
كـام ال ينافيه ما تضمن تعليل الفرق بني الصوم والصالة بأن الصوم إنام هو يف 
السنة شهر، والصالة يف كل يوم وليلة(٢). ألن التعليل وإن اختص بصوم رمضان، إال 

 . أن ظاهر النص كونه حكمة ال علة يدور احلكم مدارها وجوداً وعدماً
عىل أن الظاهر إلغاء خصوصية الشهر يف التعليل، وأن املعيار فيه عدم استمرار 
الصـوم يف مقابل الصـالة التي جتب كل يوم، ألنه األنسـب بارتكازية التعليل وبام يف 
معتربة الفضل بن شـاذان من تعليل الفـرق بني الصالة والصوم بقولهA: «ومنها: 
أنـه ليـس من وقت جيـيء إال جتب عليها فيه صـالة جديدة يف يومهـا وليلتها، وليس 
الصـوم كذلك، ألنـه ليس كلام حدث عليهـا يوم وجب الصـوم، وكلام حدث وقت 
. الصالة وجبت عليها الصالة»(٣). مضافاً إىل عموم التعليل اآليت الذي تضمنته أيضاً
نعـم، الظاهر عـدم ورود اإلطالق لبيان خصوصيـة احليض يف وجوب قضاء 
الصوم الذي يرتك بسـببه، ليكون مقتضاه وجوب قضاء الصوم وإن مل يثبت من دليل 
آخر أن من شـأنه أن يقىض، بل لبيان عدم خصوصيته يف سـقوط قضاء الصوم الذي 

يرتك بسببه، كام هو احلال يف مسقطيته لقضاء الصالة. 
ومـن هنـا ال ينهض ببيـان لزوم قضـاء الصوم الـذي مل يثبت أن من شـأنه أن 
يقـىض، بل البد يف لزوم قضاء الصـوم الذي يرتك يف احليض من أن يثبت من اخلارج 
أن من شـأنه أن يقىض، وإن مل يكن صوم شـهر رمضان.وال يسعنا استقصاء مفاد أدلة 

أقسام الصوم الواجب واملستحب من هذه اجلهة.
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٤١ من أبواب احليض حديث:٣، ١٢، ٨.



(١) أمـا مع ضيق الوقت فألن احليض يكشـف عـن بطالن النذر، للعجز عن 
املنذور. وأما مع سـعته ـ كام لو نذرت صوم ثالثة أيام من العرشة األوىل من الشـهر، 
فلم تبادر للصوم حتى حاضت فيها ـ فلام ذكرناه آنفاً من عدم هنوض إطالق وجوب 

قضاء الصوم عىل احلائض بوجوبه فيام مل يثبت أن من شأنه أن يقىض. 
نعم، لو ثبت أن من شأن صوم النذر املعني أن يقىض مع العجز عن أدائه يف الوقت 
أو بدونـه يتجه قضاؤه لو فات بسـبب احليض. والنصـوص خمتلفة يف ذلك، والكالم 
فيـه موكول لكتـايب الصوم والنـذر. ومنه يظهـر أن املنذور يف وقت معـني ليس أوىل 
بوجوب القضاء من غريه من أفراد الصوم املوقت غري رمضان، كام قد يظهر من املتن.
(٢) فإهنـا املتيقـن ممـا دل عـىل عـدم وجوب قضـاء الصالة عـىل احلائض من 

اإلمجاعات املدعاة والنصوص املتقدمة، فإنه يشارك وجوب قضاء الصوم فيها.
هذا،  ويف جامع املقاصد: «عدم وجوب قضاء الصالة املوقتة موضع وفاق بني 

العلامء، وبه تواترت األخبار». 
لكـن معاقد اإلمجاعات والنصوص مل يؤخذ فيهـا عنوان التوقيت، وإنام يتعني 
أخـذه لتوقـف صـدق القضاء عليـه، مع ما هـو املعلوم مـن أن احليض ال يسـقط ما 
انشـغلت بـه الذمة، كقضـاء الصالة الفائتة قبـل احليض. كـام أن التعميم لكل صالة 

موقتة مبني عىل التمسك بإطالق معقد اإلمجاع والنصوص املذكورة. 
واالنـرصاف إىل اليومية بسـبب أنـس الذهن هبا بدوي ال يعتـد به يف رفع اليد 
عـن اإلطالق. كتعليل الفـرق بني الصوم والصالة بأن الصـالة جتب كل يوم ووقت 
بخالف الصوم. ملا سبق من أنه ظاهر يف بيان احلكمة ال العلة التي يدور احلكم مدارها 

 . وجوداً وعدماً
عىل أنه قد يكون املراد بالتعليل أن وجوب الصالة عليها كل يوم أو وقت علة 

حتـى املنـذور يف وقـت معـني عـىل األقـو(١). وال جيـب عليهـا قضـاء 
الصالة اليومية(٢)،
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لعـدم وجوب قضـاء كل ما يفوهتا من الصلوات، ال خصوص ما يكون من سـنخ ما 
جيـب عليها وهو اليومية، فيعمـم املقام، كالتعليل يف معتربة الفضـل بأن الصالة فيها 

عناء وتعب واشتغال باألركان، بخالف الصوم(١).
(١) ويف جامع املقاصد لعل األقرب وجوب القضاء فيه. وال يبعد كون مراده 
ـ كاملتن ـ ما إذا اسـتغرق احليض الوقت. وحينئذٍ يكفي يف وجه عدم وجوب القضاء 
عـدم انعقاد النذر بسـبب العجز عن املنـذور من دون حاجة إىل أدلـة املقام. ولو كان 
هنـاك عموم بالقضاء يف ذلـك كان مقتىض إطالق أدلة املقام نفي القضاء مع احليض. 
ودعـو: أن بني إطالق القضـاء يف ذلك لو تم وإطالق عـدم قضاء احلائض 

الصالة عموماً من وجه. 
مدفوعـة: بـأن ظهـور الثـاين يف خصوصية احليـض يف نفي القضـاء أقو من 
ظهـور األول يف خصوصيـة النذر يف وجوب القضاء. ولو سـلم عـدم الرتجيح فبعد 

تساقط اإلطالقني فمقتىض األصل الرباءة من وجوب القضاء.
ومنـه يظهر عدم وجوب القضاء لو مل يسـتغرق احليـض الوقت، كام لو نذرت 
صـالة ركعتني يوم اجلمعة فلم تبـادر هلام حتى حاضت فيه. فإنه حتى لو فرض ورود 
إطـالق يقتيض وجـوب القضاء يف ذلـك، إال أن مقتىض إطالق عـدم وجوب قضاء 

احلائض الصالة عدم وجوب القضاء فيه. 
اللهم إال أن يقال: إطالق عدم قضاء احلائض الصالة خمتص ـ كام سـيأيت ـ بام 
إذا انحرص سـبب الفوت باحليض، وال يشـمل ما لو كان هناك سـبب آخر مع إمكان 
األداء قبل طروء احليض أو بعده ومن هنا يتعني قصور اإلطالق املذكور عن مفروض 

الكالم، بل يتعني فيه الرجوع إلطالق وجوب القضاء لو تم.

وكذلـك املنـذورة يف وقت معـني(١). وجيـب عليها قضاء صـالة اآليات 

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب احليض حديث:٨.



، فيجب أداؤهـا بمقتىض إطالق  (١) ملا سـبق مـن عدم صدق القضـاء حينئذٍ
أدلتها، كام رصح به يف ركعتي الطواف يف القواعد والدروس وجامع املقاصد وحمكي 
كشـف االلتباس، وعن البيـان أن ركعتي الطواف تابعة للطـواف. ويقتضيه صحيح 
زرارة أو موثقـه: «سـألته عن امـرأة طافت بالبيت فحاضت قبـل أن تصيل الركعتني. 

فقال: ليس عليها إذا طهرت إال الركعتني»(١) وقريب منه حديث أيب املصباح(٢). 
نعـم، رصح يف جامـع املقاصـد بعـدم وجوب قضاء صـالة اآليـات، بناء منه 
عـىل اهنا موقتة، ثم قال: «والظاهـر أن الزلزلة ال جيب تداركها، كغريها، ألهنا موقتة» 

وحتقيق املبنى املذكور موكول إىل حمله من مبحث صالة اآليات.
بقـي يف املقـام أمـر أمهلـه سـيدنا املصنـف هنا وأشـار إليـه يف مبحـث قضاء 
الصلـوات، وهـو حكم الصالة التي حتيـض املرأة أو تطهر يف أثناء وقتها. واألنسـب 

التعرض له هنا. 
وينبغـي تقديم الكالم فيام تقتضيه القواعد العامـة قبل النظر يف مقتىض األدلة 

اخلاصة، فنقول بعد االستعانة باهللا تعاىل:
الظاهـر اختصـاص مـا دل عىل قضـاء احلائض الصـالة بام إذا انحرص سـبب 
الفـوت باحليض، دون ما إذا شـاركه سـبب آخـر كتأخري الصالة عـن أول الوقت أو 
غريه، ألن املستفاد منه ابتناء احلكم عىل اإلرفاق باحلائض لعجزها عن األداء، دون ما 

 .إذا مل تعجز عنه من حيثية احليض وإن عجزت عنه من حيثية أخر
وذلـك لـو مل يكن هو الظاهـر من النصوص بـدواً فال أقل من اسـتفادته منها 
بضميمـة مـا تضمـن وجـوب القضـاء واألداء مع طـروء احليـض أو الطهـر يف أثناء 
الوقـت، حيـث يبعد جداً ابتناؤهـا عىل تقييد دليل سـقوط القضاء، بـل الظاهر عدم 
منافاهتـا لـه، لكون املراد بـه ما ذكرنا، ولذا تقدم منا ذلك يف املنذورة مع سـعة الوقت 

وصالة الطواف ونحوها من الصلوات غري املوقتة(١).

(١) ، (٢) الوسائل باب:٨٨ من أبواب الطواف حديث:١، ٢.
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وعدم اسـتغراق احليض له. وعليه يكون املعيار يف سـقوط القضاء كون احليض بنحو 
يمنـع مـن التكليف بـاألداء، فلو مل يمنع منه مل يسـقط القضـاء، وإن مل يكلف باألداء 

للعجز من جهة أخر غري احليض، لعدم مسقطية العجز املذكور.
إذا عرفـت هذا، فالظاهر أنه يكفي يف عدم مانعية احليض من التكليف باألداء 
أن يتأخـر حدوثـه عن أول الوقـت بقدر أداء الصـالة، أو يرتفع قبل خـروج الوقت 
بقدر أدائها مع الطهارة احلدثية واخلبثية التي البد منها بسـببه وما يستلزمه الغسل من 
التسرت للصالة، دون بقية الرشوط، إلمكان هتيئتها حال احليض، كام يمكن هتيئة مجيع 

الرشوط حتى الطهارة يف الفرض االول قبل الوقت. 
ولـذا ال ينبغي اإلشـكال يف أهنا لو علمت باحلال وجـب عليها هتيئة الرشوط 
املذكورة بالنحو الذي تتمكن معه من فعل الصالة، عىل ما هو املقرر يف مجيع املقدمات 
املفوتة. فتعذر الصالة لعدم حصول الرشوط املذكورة بسبب غفلتها أو لتعذر هتيئتها 

ال يكون مستنداً للحيض، بل لسبب آخر ال يسقط القضاء.
وأمـا ما يف كشـف اللثام مـن خصوصية الطهـارة يف ذلـك، ألن لطهارة لكل 
صالة موقتة بوقتها ـ كام عن الشهيد أيضاً ـ وألن الصالة ال تصح بدون الطهارة عىل 
حال، وتصح بدون غريها من الرشوط عند االضطرار. قال: «نعم، لو أوجبنا التيمم 
لضيـق الوقت عـن الطهارة املائية أمكن هنا اعتبار مقـدار التيمم والصالة». فهو غري 
ظاهـر، الندفاع األول بعدم وضوح خصوصية الطهارة يف ذلك، بل إن بني عىل عدم 
وجـوب هتيئة املقدمات املفوتة قبل الوقت مل يفرق بني الطهارة وغريها، وإن بني عىل 

 . وجوبه ـ كام هو الظاهر ـ جر يف الطهارة أيضاً
وال ينافيه ما تضمن األمر هبا بدخول الوقت، ألن الظاهر كونه مقدمياً، فيلحقه 

حكم سائر املقدمات. ولعله يأيت يف بعض مسائل التيمم ما ينفع يف ذلك.
وأما الثاين فالزمه وجوب املبادرة لفاقد الرشط لو علم بضيق الوقت، يف املقام 
وغريه، كام لو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت ما ال يسع حتصيل الرشوط االختيارية، 



وال خيلو عن إشـكال، ألن املتيقن من دليل بدلية األبدال االضطرارية ما إذا تم مالك 
املبـدل االختيـاري، فبدلية البدل االضطـراري ختتص بمقـام األداء، دون مقام تعلق 
املـالك، فالبد يف البدلية من عـدم كون التعذر رافعاً ملالك املبـدل االختياري، كتعذر 
الطهارة اخلبثية لعدم املاء، أما التعذر من جهة احليض فلم يتضح بقاء مالك التكليف 
معـه، إذ ال إشـكال ظاهـراً يف عدم وجوب منع احليض أو تقليلـه مع عدم الرضر مع 

وضوح وجوب املحافظة عىل القدرة عىل التكليف التام املالك.
نعـم، بناء عـىل ما ذكرنا من وجوب هتيئة الرشوط قبـل الوقت ال يكون ضيق 
الوقت عن الرشوط الصاحلة ألن هتيأ قبله منافياً للقدرة عىل الواجب االختياري، وال 

مانعاً من متامية مالكه، فيتجه االنتقال مع التفريط فيها للبدل االضطراري. 
وكيف كان، فالظاهر االكتفاء بسعة الوقت للصالة التامة بنفسها دون رشوطها 
مـن غري فرق بني الطهارة وغريها. وحيث ظهر ما تقتضيه القواعد العامة يقع الكالم 

فيام ذكره األصحاب ويف نصوص املقام وهو يف مسألتني:
املسـألة األوىل: إذا طـرأ احليض يف أثناء الوقت فقد أطلق يف النهاية والوسـيلة 

وجوب القضاء عىل من مل تصل فيه. 
وقد يسـتدل له بصحيح عبد الرمحن بن احلجاج: «سألته عن املرأة تطمث بعد 
ما تزول الشمس ومل تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصالة؟ قال: نعم»(١)، وموثق 
يونس بن يعقوب عن أيب عبد اهللاA: «قال يف امرأة دخل عليها وقت الصالة وهي 

طاهر فأخرت الصالة حتى حاضت. قال: تقيض إذا طهرت»(٢).
لكـن مقتىض اجلمود عليهـام وإن كان هو االكتفاء يف وجـوب القضاء بمجرد 
عـدم املبـادرة للصـالة ولو مع عـدم إدراكهـا بتاممهـا، إال أن منرصفهام مـا إذا أمكن 

حتصيل الصالة باملبادرة إليها لسعة الوقت. 
ولعل ذلك هو مراد النهاية والوسـيلة، وال سـيام مع احلكم فيهام بعدم وجوب 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٨ من أبواب احليض حديث:٥ ، ٤.
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القضاء لو طهرت يف أثناء الوقت فتأهبت للغسـل وخرج الوقت، إذ لو كان حلدوث 
احليض خصوصية يف وجوب القضاء عىل خالف الطهر منه كان املناسب التأكيد عليها 
بعـد أن مل تكن ارتكازية. بل اإلنصاف أن ذكر التأخري يف املوثق موجب النرصافه إىل 
ما لو كان عدم الصالة يف الوقت مع القدرة عليها حلصول رشوطها أو لسـعة الوقت 

لتحصيلها، وال يشمل ما لو ضاق الوقت عنها لعدم حصول رشوطها.
نعـم، ملا مل يكن ظاهـراً يف انحصار وجوب القضاء بذلك، خصوصاً مع وقوع 
التعبري به يف كالم السائل، فال جمال للخروج به عام سبق من القاعدة املعتضد بإطالق 
الصحيـح مـن االكتفاء بميض وقـت أداء الصـالة ال غري، كام احتملـه يف حمكي هناية 
األحـكام. ولعلـه لذا اكتفـى يف اخلالف واملعترب بـإدراك أربع ركعات بعـد الظهر يف 
وجـوب قضاء صالتـه. وقد حيمل عليه ما تقـدم من النهاية والوسـيلة، كام قد حيمل 

عليه إطالق التمكن من أداء الصالة يف املبسوط واللمعة وعن غريمها.
وقـد حيمـل عىل ما إذا وسـعها مـع الطهارة، كام اعتـربه يف الرشايـع والتذكرة 
واملنتهـى والقواعـد والدروس واملدارك وحمكي التحريـر وغريها. كام ربام حيمل عىل 
ما إذا وسـعها مع مجيع رشوطها املفقـودة، لدعو: توقف التمكن منها عىل ذلك مع 
املنـع مـن خصوصية الطهارة ملا سـبق. ولذا اعتـرب ذلك يف جامع املقاصد واملسـالك 
والروض وحمكي الذكر واملوجز وفوائد الرشايع وكشف االلتباس وغريها. بل قد 
يظهر من جامع املقاصد تنزيل كالم من اقترص عىل الطهارة عىل أنه خرج خمرج املثال، 

وإن مراد الكل متام الرشوط وكيف كان، فيظهر ضعفه مما تقدم.
نعـم، لـو كانت الـرشوط حاصلـة يف أول الوقت فقد رصح غـري واحد منهم 
باالكتفـاء بقدر الصالة وحدها. وال ينبغي التأمل فيه، لفعلية القدرة عليها، وإن كان 

قد يظهر مما عن هناية األحكام من أن ذلك هو األقرب نوع تردد فيه.
هذا، واملعروف بني األصحاب عدم وجوب القضاء لو مل يسع الوقت الصالة 
بتاممهـا، كام نسـبه إليهم يف املـدارك، بل ادعـى يف اخلالف اإلمجاع عليـه. لكن ذهب 



املرتـىض يف مجلـة إىل وجـوب القضـاء لو اتسـع الوقـت ألكثرها، وهـو املحكي عن 
اإلسـكايف، وقد يناسـبه مـا يف الفقية واملقنع مـن التعبري بمضمون حديـث أيب الورد 
اآليت. وقـد يسـتدل له بموثق سـامعة: «سـألت أبا عبد اهللاA عن امـرأة صلت من 
الظهـر ركعتني ثم أهنا طمثت وهي جالسـة. فقال: تقوم من مكاهنا [مسـجدها] وال 
تقيض الركعتني»(١)، والصحيح عن أيب الورد: «سـألت أبا جعفرA عن املرأة التي 
تكون يف صالة الظهر وقد صلت ركعتني ثم تر الدم. قال: تقوم من مسـجدها وال 
تقـيض الركعتـني، وإن كانـت رأت الدم وهي يف صـالة املغرب وقـد صلت ركعتني 
فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من املغرب»(٢)، بحملهام 

عىل ما إذا صلت يف أول الوقت.
ويشـكل: بأنـه ال قرينـة عىل احلمـل املذكور، بل هـو بعيد يف نفسـه بعد كون 
الفـرض املذكور كالنـادر. وأبعد منه ما يف االسـتبصار واملختلف من اجلواب بحمل 
حديث أيب الورد عىل ما إذا فرطت يف املغرب دون الظهر. قال يف املختلف: «وإنام يتم 
 فإنه كام تر .« قضـاء الركعة بقضاء الباقي، ويكون إطـالق الركعة عىل الصالة جمازاً

تكلف خمالف للمقطوع به من احلديث. 
ومن هنا كان الظاهر شـموهلام ملا إذا اتسع الوقت وأهنام واردان لبيان التفصيل 
يف صحـة الصـالة وعدم بطالهنا بطـروء القاطع هلـا يف األثناء، الـذي تضمنته بعض 

النصوص فيمن نيس ركعة أو ركعتني(٣).
نعم، قد يظهر من احلكم فيهام بعدم قضاء الركعتني من دون تنبيه إىل استئناف 
الصالة املفروغية عن عدم وجوبه وحيث عرفت قوة عمومهام ملا إذا وسع الوقت متام 

الصالة كانا خمالفني ملا تقدم منا ومن األصحاب. 
ولعل فتو الصدوق ألنس ذهنه بعدم بطالن الصالة بطروّ القاطع يف األثناء، 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٨ من أبواب احليض حديث:٦ ، ٣.
(٣) راجع الوسائل باب:٣ من أبواب اخللل الواقع يف الصالة.
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حيث يظهر منه يف الفقيه البناء عىل ذلك يف السـهو، ولبنائه عىل عدم وجوب القضاء 
ولومع سـعة الوقت، حيث أطلق يف املقنع أن املرأة إذا طمثت بعد ما تزول الشـمس 
ومل تصـل الظهـر فليس عليها قضاء تلك الصالة، حيث يسـتفاد من جمموع كالمه أنه 
ال قضـاء عليهـا إن مل تصل أصـالً أو صلت ركعتني من الظهر، ألهنا بسـبب بطالهنام 
بحكم من مل تصل، بخالف ما لو صلت ركعتني من املغرب فإهنام ملا مل يبطال باحليض 

اليكون وجوب إمتام الصالة بالركعة منافياً لعدم وجوب القضاء عىل من مل تصل.
نعـم، ال يبعـد أن يكون مراده من إطالق عدم وجـوب القضاء يف فرض عدم 
صالهتـا ما إذا حاضت قبل خروج وقت الظهـر الفضييل ملوثق الفضل بن يونس عن 
أيب احلسـن األولA: قـال يف ذيلـه: «وإذا رأت املرأة الدم بعد مـا يميض من زوال 
الشـمس أربعـة إقـدام فلتمسـك عن الصـالة، فإذا طهـرت من الـدم فلتقض صالة 
الظهـر، ألن وقـت الظهـر دخـل عليها وهـي طاهر وخـرج عنها وقـت الظهر وهي 
طاهـر، فضيعـت صالة الظهر فوجـب عليها قضاؤهـا»(١)، وصحيـح أيب عبيدة عن 
أيب عبـد اهللاA قـال يف ذيلـه: «وإذا طهـرت يف وقت فأخرت الصـالة حتى يدخل 

وقت صالة أخر ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصالة التي فرطت فيها»(٢).
لظهورمهـا يف أن املعيـار يف القضاء عىل تضييع الصالة يف متام وقتها، ورصاحة 
األول يف أن املراد به الوقت الفضييل، بل لعله ظاهر الثاين أيضاً، فيصلحان قرينة عىل 
محل حديثي سـامعة وأيب الورد عىل الصالة يف أثناء الوقت املذكور. وألجل ذلك كله 
حيمـل إطالق حديثي ابن احلجاج ويونـس عىل احليض بعد خروج الوقت الفضييل ـ 
كـام هو غري بعيد عـن التعبري بالتأخري يف الثاين ـ أو عىل أصل مرشوعية القضاء وإن مل 
. وهبذا جيمع بني مجيع نصوص املسـألة بوجه عـريف قريب، كام خيرج عن  يكـن واجباً

مقتىض القاعدة املتقدمة.
لكن يشـكل التعويل عىل النصوص املذكورة بعـد ظهور إعراض األصحاب 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٨ من أبواب احليض حديث:١، ٢.



عنها، لشدة وضوح وجوب القضاء مع القدرة عىل الصالة، كام يف كشف اللثام حتى 
استظهر اإلمجاع عليه، ونسبه يف املدارك لألصحاب بل ظاهر التذكرة ورصيح شيخنا 
األعظمP اإلمجاع عليه. وال سـيام بعد اشـتامل حديث أيب الـورد عىل جواز تفريق 
الصالة الذي يصعب البناء عليه جداً وعدم رصاحة األخريين يف سـقوط القضاء مع 
احليـض قبل خروج الوقت الفضييل، كعدم رصاحة كالم الصدوق يف العمل هبا، فل

ا تنهض برفع اليد عام سبق من القاعدة وإطالق حديثي ابن احلجاج ويونس.
اللهم إال أن يقال: ال يقدح عدم رصاحة النصوص املذكورة بعد قوة ظهورها. 
واشتامل حديث أيب الورد عىل التفريق يف املغرب لو مل يمكن االلتزام به غري ضائر بعد 
كـون االسـتدالل بصـدره، وكفاية بقية النصـوص يف املطلوب. كـام أن عدم رصاحة 
كالم الصـدوق بالعمـل بالنصـوص عـىل الوجـه املذكور ال هيـم بعد كفايـة ظهوره
أو إشـعاره فيه يف عدم إحراز تسـامل األصحاب عىل بطالنه، وال سـيام مع ظهور حال 
الكلينـي يف البنـاء عليـه، حيث اقترص يف بـاب املرأة حتيض بعد الوقـت عىل أحاديث

أيب الورد والفضل وأيب عبيدة ومل يذكر حديثي ابن احلجاج ويونس. 
مضافـاً إىل مناسـبة احلكم لإلرفـاق باملرأة بعد صعوبة الصـالة يف أول الوقت 
احلقيقـي وصعوبـة حتديـد ما يسـع الصـالة منه، وعـدم كون املـرأة مضيعـة للصالة 
بالتأخري، خصوصاً باإلضافة إىل الصالة الثانية التي مل يدخل وقتها الفضييل لو فرض 
تأخر احليض بمقدار يسـع الصالتني، فإن عدم وجوب قضائها مناسـب الستحباب 
تأخريهـا جـداً، وملا يظهر مـن مجلة من نصوص املسـألة اآلتية من أن املـدار فيها عىل 
الوقـت الفضيـيل، ومنها صـدر موثق الفضل الـذي يظهر من قولـهA فيه يف مقام 
تقريـب احلكـم: «ومـا طرح اهللا عنها مـن الصالة وهـي يف الدم أكثـر» االهتامم برفع 

استبعاد احلكم ملخالفته للقاعدة. 
كام أن من القريب أن يكون منشـأ إعراض من سـبق عن ذلك شـدة استحكام 
مفـاد القاعدة يف أذهاهنـم ومطابقته لالحتياط. ومن هنا يصعب طرح هذه النصوص 

. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. جداً
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بقي يف املقام أمور..
األول: بناء عىل اعتبار سـعة الوقت للطهـارة يف وجوب القضاء فقد رصح يف 
كشـف اللثـام بأنه لو كان ضيق الوقت مسـوغاً للتيمم كفى سـعة الوقـت له. ويظهر 
اإلشـكال فيه مما سـبق يف بيان مقتىض القاعدة من أن مرشوعية اإلبدال االضطرارية 

فرع متامية مالك املبدل االختياري، وال جمال له يف املقام. 
وأمـا مـا يف اجلواهر وطهارة شـيخنا األعظمP مـن أن الظاهر اإلمجاع عىل 
خالفه. فال جمال له بعد خلو كالم مجع عن ذكر الطهارة، وعدم ظهور كالمهم يف أهنا 
لـو كانت معتربة لكان املعترب منها املائية بنحو يسـتفاد منه اإلمجـاع عىل عدم الفصل. 
عىل أنه ال تعويل عىل اإلمجاع يف هذه املسـألة ونحوها مما يظهر منهم اسـتفادة حكمه 

من القاعدة والنصوص. فالعمدة يف اإلشكال فيه ما ذكرنا.
ومنه يظهر اإلشكال فيام يف جامع املقاصد من البناء عىل االكتفاء بسعة الوقت 
للتيمـم ممـن وظيفتها التيمـم ملرض أو نحـوه. إذ فيه أن التيمم حيـث ال يرشع إال يف 
ظـرف متامية مالك الطهارة املائية فال جمال لـه يف املقام بعد كون احليض موجباً لتعذر 
الطهـارة املائيـة يف حقهـا. كام يتضـح بذلك أن املعيـار يف مقدار الصـالة عىل الصالة 
االختيارية التامة، دون االضطرارية. إال أن تزيد عليها يف الوقت فيلزم مراعاة وقتها، 

إذ مع النقص عنه تتعذر الصالة بسبب احليض، فيسقط القضاء. 
الثـاين: بنـاء عىل ما هو املعـروف من وجوب القضاء مع سـعة الوقت للصالة 
وحدهـا أو مـع رشوطها فاملعيـار يف الصالة عىل أقل املجزي، كـام يف التذكرة وجامع 
املقاصـد وحمكـي هناية األحـكام والذكر وغريها. إذ مع سـعة الوقـت هلا ال يكون 
احليض موجباً لتعذر الصالة فيجب قضاؤها، بمقتىض ما سـبق من القاعدة وإطالق 
حديثـي ابن احلجاج ويونس. وعليه يكفي سـعة الوقت للقرص يف موارد التخيري بينه 

وبني التامم، كام ذكره غري واحد.
الثالـث: ربـام يظهر مما يف مبحث احليض من التذكرة من إناطة القضاء بالقدرة 



عـىل الصـالة مع الطهارة وسـعة الوقـت هلا اعتبـار القدرة عىل الصـالة من غري جهة 
الوقت أيضاً، فلو تعذرت حلبس ونحوه مل جيب القضاء. ويشـكل بأن التعذر املذكور 

ملا مل يكن من جهة احليض فال دليل عىل سقوط القضاء معه.
ومن هنا ال يبعد كون مراده بالقدرة ما يساوق سعة الوقت ال أمراً آخر يف قباله، 

ويبتني مجعه معه عىل التأكيد، ولذا اقترص عىل سعة الوقت يف مبحث املواقيت.
الرابـع: لـو علمت املرأة بـأن احليض يفجؤهـا لزمها التعجيـل بالصالة أداء، 
لتضيق وقتها. كام أنه بناء عىل ما ذكرنا من أن املدار عىل سعة الوقت للصالة وحدها فلو 
علمت قبل الوقت بضيقه عام زاد عليها وجب عليها حتصيل الرشوط قبل الوقت، عىل 
ما سـبق. فلو مل حتصلها كانت آثمة ولزمها االنتقال للصالة االضطرارية، ألن العجز 
عن االختيارية حينئذٍ ال يسـتند إىل احليض، ليكون مانعاً من متامية مالكها، كام تقدم.
ولـو احتملت مفاجأة احليض فالظاهر لزوم االحتياط عليها بتعجيل الصالة، 
للـزوم إحـراز االمتثال وفراغ الذمـة، حيث ال يفرق فيه ارتـكازاً بني احتامل حصول 
. وإنام ال جيب التعجيـل إذا كان احتامل العجز  االمتثـال سـابقاً واحتامل جتـدده الحقاً
. وأوىل بذلك ما لو  منافياً ألصالة السالمة، دون مثل املقام، لعدم كون احليض مرضاً
ظهـرت أمـارات العجز، حيـث ال يعول معها حتى عىل أصالة السـالمة، كام تقدم يف 

مبحث الفور والرتاخي.
نعـم، لـو مل يكـن الحتـامل العجز مثري عـريف مل يبعـد البناء عىل عـدم وجوب 

. املبادرة، للسرية. فتأمل جيداً
هـذا كله بناء عىل وجوب القضاء بمجرد سـعة الوقـت للصالة وحدها أو مع 
رشوطهـا، أمـا بناء عىل عـدم وجوبه إال بمـيض الوقت الفضييل فحيـث كان مقتىض 
القاعـدة وجوب األداء، ومع عدمـه فالقضاء فداللة نصوص املقام عىل عدم وجوب 
القضاء مع عدم األداء ال يسـتلزم عدم وجوب األداء، بل يمكن وجوبه واقعاً وإن مل 

جيب القضاء بفوته إرفاقاً باملرأة. فيتعني البناء عىل ذلك، عمالً بالقاعدة. 
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بل التعبري بالتضييع والتفريط يف حديثي الفضل وأيب عبيدة ظاهر يف املفروغية 
عـن وجـوب األداء. كـام لعله املناسـب لألمر بقضـاء الركعة من املغـرب يف حديث
 أيب الورد، فإنه وإن أمكن أن يكون وجوب إمتام املغرب ملجرد الرشوع فيها وإن مل يكن 
واجباً إال أن األنسب تفرعه عىل وجوهبا بعد اختصاص السقوط بقضاء الصالة التامة. 
بل قد يدعى انرصاف نصوص سقوط القضاء إىل صورة عدم التفريط باألداء، 
لعـدم املنجز لوجـوب املبادرة، وقصورها عـن صورة تنجزه للعلـم بتعجيل احليض 

. أو مثري الحتامله، بل يرجع فيها للقاعدة املقتضية لوجوب االحتياط فتأمل جيداً
اخلامس: قال يف العروة الوثقى: «إذا شـكت يف سـعة الوقت وعدمها وجبت 
املبادرة» وأقره عىل ذلك مجلة من املحشـني. وقد يوجه بوجوب االحتياط مع الشـك 
يف القدرة. ويشكل بأنه يقرص عام لوكان التعذر رافعاً للمالك كام يف املقام، ملا سبق من 

رافعية احليض له. 
وأما االسـتدالل باسـتصحاب عدم احليض بناء عىل جريان االستصحاب يف 
األمر االستقبايل، فهو خمتص بام إذا كان الشك يف مقدار الوقت، دون ما إذا علم مقداره 
وشك يف كفايته للصالة، الختصاص االستصحاب بالشك يف االمتداد واالستمرار، 
.Pعـىل مـا أوضحناه يف مبحث جمهـويل التاريخ. وقد نبه ملا ذكرنا سـيدنا املصنف
السادس: ذكر يف مبحث املواقيت من القواعد استحباب القضاء لو قرص الوقت 
عـن الطهارة والصالة التامة، وذكر يف كشـف اللثام أنه مل جيده يف غريه. وما يف مفتاح 
الكرامـة من نسـبته جلامع املقاصد يف غري حملـه، إذ مل يذكره إال يف رشح مراد العالمة. 
وكيـف كان، فقد يوجـه بإطالق حديثي ابن احلجاج ويونـس بعد محلهام عىل 

أصل مرشوعية القضاء دون خصوص الوجوب، مجعاً بني األدلة. 
ويشكل بأن ذلك قد يتجه لو بني عىل العمل بام تضمن عدم القضاء مع احليض 
بعد خروج الوقت الفضييل، كام تقدم احتامله، أمابناء عىل عدم العمل به، فإن بني عىل 
عموم احلديثني ملا إذا مل يسـع الوقت الصالة لزم البناء عىل ظاهرمها، وهو الوجوب، 



واخلـروج به عن القاعدة، كام ذهب إليه يف اجلملة املرتىض واإلسـكايف، وإن بني عىل 
انرصافهام إىل ما تقتضيه القاعدة من سعة الوقت للصالة مل يبق وجه لالستحباب. 

إال أن يبتني عىل قاعدة التسـامح يف أدلة السنن بناء عىل شموهلا لفتو الفقيه، 
أو يريد االحتياط االسـتحبايب خروجاً عن شـبهة اخلالف. لكـن الزمه االقتصار فيه 

عىل مورد اخلالف، وهو ما إذا وسع الوقت أكثر الصالة.
املسألة الثانية: إذا طهرت من احليض أثناء الوقت فالكالم يقع يف أمور.

األول: إذا مل يسع الوقت الطهارة وركعة من الصالة مل جيب عليها األداء، فضالً 
عن القضاء، كام رصح به غري واحد، بل ظاهر التذكرة واملنتهى وجامع املقاصد وكشف 
اللثام اإلمجاع عليه. ويقتضه ـ مضافاً إىل النصوص اآلتية ـ القاعدة التي سبق ذكرها.
وظاهـر املعترب امليـل إىل وجوب القضـاء إذا أدركت من الوقت بقدر الغسـل 
والـرشوع يف الصـالة وإن مل تتـم ركعـة. والظاهر أنـه ال يبتني عىل اكتفائـه يف إدراك 
الوقت بام دون الركعة، حيث رصح باعتبار الركعة يف مبحث املواقيت، فال وجه لرده 
بـام يظهر من اخلـالف واملختلف من اإلمجاع عىل عدم وجـوب األداء مع عدم إدراك 
الركعة، بل هو مبنيـ  كام يظهر من كالمهـ  عىل استفادته من خصوص نصوص املقام. 
وكأنه إلطالق مجلة منها، كموثق عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللاA: «قال: 
إذا طهـرت املرأة قبل غروب الشـمس فلتصل الظهر والعـرص، وإن طهرت من آخر 
الليـل فلتصل املغرب والعشـاء»(١)، وخـرب منصور بن حازم عنـهA: «إذا طهرت 
احلائـض قبل العرص صلت الظهر والعرص، فإن طهـرت يف آخر وقت العرص صلت 

العرص»(٢) وغريمها. 
لكـن مقتـىض إطالقها االكتفـاء بإدراك يشء مـن الوقـت وإن مل يكف مقدار 
الغسل، وال وجه حلملها عىل خصوص ما يكفي الغسل والرشوع يف الصالة إال أدلة 
املواقيت والنصوص اآلتية وغريها مما سنشري إليه، وهي تقتيض لزوم إدراك الركعة.

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٩ من أبواب احليض حديث: ١٠، ٦.
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نعم، فصل يف النهاية يف وجوب القضاء بني التواين عن الغسل وعدمه ثم ذكر 
أن قضاء الظهرين جيب إذا طهرت قبل وقت العرص ويستحب إذا طهرت بعده، وأن 
قضاء العشـائني جيب إذا طهرت قبل نصف الليل ويستحب بعده، ثم قال: «ويلزمها 

قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس عىل كل حال». 
وقد يدعى ابتناء ما ذكره يف صالة الفجر عىل العمل بإطالق النصوص السابقة. 
لكن ال يبعد كون مراده عدم التفصيل يف قضاء الفجر بالوجوب واالستحباب ـ عىل 
نحو ما ذكره يف بقية الصلواتـ  وأنه ليس إال واجباً وإن كان مرشوطاً بام إذا وسع الوقت 
الطهـارة، عىل ما ذكـره يف صدر كالمه. وإال فالنصوص املذكـورة واردة يف الظهرين 
والعشـائني، دون صالة الفجر، فال وجه للعمل بإطالقها يف خصوص صالة الفجر.
مـع أهنا ال تنهض باإلطالق املذكور، لظهورهـا يف إرادة املبادرة للصالة أداء، 
إلدراك وقتها ـ وإن كان اضطرارياً ـ فتكون حمكومة ألدلة األوقات، ومنها ما تضمن 
توقف إدراكه عىل إدراك الركعة، وحممولة عىل ما إذا وسـع الوقت الطهارة مع ذلك، 

المتناع التكليف بالصالة مع العجز عنها، وللنصوص اآلتية.
وإن غـض النظر عن ذلك وادعي ظهورهـا يف بيان األمر بالصلوات املذكورة 
فيهـا مطلقـاً وإن كان قضـاء لعـدم إدراك وقتهـا، مـن دون نظر إىل وقـت اإلتيان هبا 
لـزم اخلروج عـن إطالقها بام تضمن عدم وجوب القضاء لومل يسـع الوقت الغسـل، 
كصحيـح عبيـد بن زرارة عن أيب عبـد اهللاA: «قال: أيام امرأة طهـرت وهي قادرة 
عـىل أن تغتسـل وقت صالة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صـالة أخر كان عليها 
قضـاء تلـك الصالة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر يف وقت صالة فقامت يف هتيئة 
ذلـك فجاز وقت صالة ودخل وقت صالة أخر فليس عليها قضاء وتصيل الصالة 
التـي دخل وقتها»(١)، وصحيح أيب عبيدة عنهA: «قـال: إذا رأت املرأة الطهر وقد 
دخل عليها وقت الصالة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صالة أخر كان عليها 

(١) الوسائل باب:٤٩ من أبواب احليض حديث: ١.



قضاء تلك الصالة التي فرطت فيها...»(١)، وقد تقدم متامه يف املسـألة األوىل، وموثق 
احللبي عنهA: «يف املرأة تقوم يف وقت الصالة فال تقيض طهرها حتى تفوهتا الصالة 
وخيـرج الوقت أتقيض الصـالة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانـت قضتها وإن كانت 

دائبة يف غسلها فال تقيض» (٢). 
فالبـد مـن محـل تلك النصـوص عىل بيـان الصالة التـي تقىض مـن دون نظر 
لـرشوط القضاء، أو عـىل صورة إدراك الغسـل. كام أنه حيث كان التعجيل بالغسـل 
ألداء الصـالة يف وقتها، وكان صدق التفريط مع التواين فيه لتفويت الصالة األدائية، 
كان الظاهـر منها إرادة سـعة الوقت للغسـل الذي حتصـل معه الصـالة األدائية، إما 

لوقوعها بتاممها يف الوقت، أو لوقوع ركعة منها فيه، عىل ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل. 
ومنه يظهر ضعف ما عن هناية األحكام من احتامل عدم اعتبار وقت للطهارة، 
بنـاء عـىل عدم اختصاصهـا بوقت. فإنهـ  مع منافاته للنصوص السـابقةـ  ال يناسـب 
القاعدة املتقدمة، لوضوح أن تعذر الطهارة قبل الطهر من احليض يستلزم كون تعذر 
الصالة بعده لضيق الوقت عن الطهارة مستنداً للحيض، وقد سبق أهنا تقتيض سقوط 

. القضاء حينئذٍ
ثم أن مقتىض إطالق قولهA يف صحيح عبيد: «فقامت يف هتيئة ذلك» اعتبار 
. كام أن مقتىض إطالق قولهA يف موثق احللبي:  سعة الوقت ملقدمات الغسل أيضاً
«إن كانـت توانت...» أن املدار يف الغسـل عىل املتعارف الـذي ال يصدق معه التواين 
عرفـاً، ال عـىل املبادرة احلقيقيـة الدقية وبذلك خيرج عن مقتـىض القاعدة املتقدمة من 
االقتصـار يف عدم وجوب القضاء عىل ضيق الوقت عن مطلق الغسـل، ولو باملبادرة 

احلقيقية املمكنة، دون مقدماته التي يمكن عادة هتيئتها قبل الطهر من احليض. 
كام أنه يسـتفاد من النصوص تبعاً اعتبار سعة الوقت ملا البد منه بني االغتسال 
والصـالة من لبس ثياهبا واالنتقال ملصالها ونحومهـا بالوجه املتعارف، لظهورها يف 

(١)، (٢) الوسائل باب: ٤٩ من أبواب احليض حديث: ٤، ٨.

إذا طهرت املرأة أثناء الوقت....................................................................... ١١١



............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ١١٢

اجلري عىل املتعارف، فلو مل يعترب لزم التنبيه عليه.
بـل قد يسـتفاد منهـا ومن ذكـر التفريـط يف صحيح عبيـد لزوم سـعة الوقت 
جلميـع الـرشوط مـن دون خصوصية للطهارة. وقـد جيعل ذلك هـو الوجه العتباره 
يف الـدروس وجامع املقاصد والروض والروضة واملسـالك واملدارك وحمكي املوجز 
وفوائد الرشايع وكشف االلتباس، بل احتمل يف مفتاح الكرامة كون اقتصار مجلة من 
األصحـاب عىل الطهارة جـار جمر املثال للتنبيه عىل اعتبـار إدراك مجيع الرشوط أو 

حممول عىل الغالب من حصوهلا.
لكنـه ال خيلـو عـن إشـكال، ألن الظاهـر مـن النصـوص إرادة هتيئة الغسـل 
والتفريط به والتواين فيه، ال هتيئة الصالة، ليعم مجيع رشوطها. ومل يظهر ممن بنى عىل 
 التعميم لبقية الرشوط استفادته منها، بل رصح بعضهم بأنه مقتىض القاعدة، لدعو
امتنـاع التكليف بام ال يطاق. ويظهر اندفاعه مما سـبق من لزوم هتيئة املقدمات املفوتة 

قبل الوقت. 
بـل منع سـيدنا املصنفP من كـون املقام من صغريـات املقدمات املفوتة، 
لفرض دخول الوقت قبل الطهر فيجب هتيئة املقدمات لفعلية وجوب ذهيا بعد فرض 
حتقق الطهر، واحتامل كون الطهر كالوقت رشطاً للوجوب بعيد. لكن مل يتضح الوجه 
يف اسـتبعاده بعـد ما سـبق منا واعـرتف به من رافعيـة احليض للمـالك، ملالزمة ذلك 

لكون الطهر رشطاً للوجوب، كام ال خيفى. فالعمدة ما ذكرنا.
هذا، والظاهر وجوب القضاء لو وسع الوقت الغسل، إال أنه ال يمكن السعي 
للغسل، لقصور النصوص عنه، وحيث ال يستند تعذر الصالة حينئذٍ للحيض وحده 
كان مقتـىض القاعدة املتقدمة وجوب القضـاء، ويأيت الكالم يف وجوب التيمم حينئذٍ 

إن شاء اهللا تعاىل.
الثـاين: إذا وسـع الوقـت الطهـارة والصالة التامـة وجب أداؤها بال إشـكال 
ظاهـر، وهو املتيقـن من معاقـد إمجاعاهتم ومن النصـوص اآلتية، ويظهـر مما يأيت يف 



إدراك الركعة املفروغية عنه، وإنام الكالم يف أن املعيار يف ذلك عىل الوقت االختياري 
أو االضطراري أو الفضييل.

فقـد ذكر يف التهذيب واالسـتبصار واملبسـوط أن املرأة إذا طهـرت بعد زوال 
الشمس قبل أن يميض منه أربعة أقدام وجب عليها قضاء الظهرين معاً، وإن طهرت 

بعد ذلك إىل مغيب الشمس وجب عليها قضاء العرص واستحب هلا قضاء الظهر. 
والظاهـر أن ما تقدم من النهاية من اسـتحباب قضـاء الصالتني إذا طهرت يف 
وقـت العـرص راجع إىل ذلـك، وال ينايف وجوب قضاء العرص. وقـد زاد عىل ذلك يف 
االستبصار واملبسوط والنهاية استحباب قضاء العشائني لو طهرت بعد نصف الليل. 
ويناسـبه ما عن اإلصباح واملهذب من اسـتحباب قضـاء الظهرين إذا أدركت 
مخس ركعات قبل مغيب الشمس والعشائني إذا أدركت أربعاً قبل الفجر. ومل يفصل 
يف املبسـوط يف قضـاء صالة الفجر، بـل أطلق وجوبه لو طهرت قبل طلوع الشـمس 

بمقدار ركعة، بل تقدم من النهاية الترصيح بالتعميم. فراجع.
وكيف كان، فيدل عىل عدم وجوب قضاء الظهر لو مل تدرك من وقتها الفضييل 
ما يسـعها مع الطهارة موثق يونس بن الفضل: «سـألت أبا احلسن األولA قلت: 
املـرأة تـر الطهر قبل غروب الشـمس كيف تصنـع بالصالة؟ قـال: إذا رأت الطهر 
بعدمـا يميض من زوال الشـمس أربعـة أقدام فال تصيل إال العـرص، ألن وقت الظهر 
دخل عليها وهي يف الدم وخرج عنها الوقت وهي يف الدم، فلم جيب عليها أن تصيل 
الظهـر، ومـا طرح اهللا عنها مـن الصالة وهي يف الـدم أكثر...»(١)، وقـد تقدم متامه يف 

املسألة األوىل. 
وموثق حممد بن مسـلم عن أحدمهاH: «قلت: املرأة تر الطهر عند الظهر 
فتشـتغل يف شـأهنا حتى يدخل وقت العرص. قال: تصيل العرص وحدها، فإن ضيعت 
فعليهـا صالتان...»(٢)، وما يف ذيـل موثق احللبي املتقدم: «وعن أبيه قال: كانت املرأة 

(١) ، (٢) الوسائل باب: ٤٩ من أبواب احليض حديث:٢، ٥.
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من أهيل [أهله. يب] تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس 
تصفـر بقـدر أنك لو رأيت إنسـاناً يصيل العرص تلك السـاعة قلت: قـد أفرط. فكان 
يأمرها أن تصيل العرص»(١)، وصحيح معمر(*): « سـألت أبا جعفرA عن احلائض 

تطهر عند العرص تصيل األوىل؟ قال: ال، إنام تصيل الصالة التي تطهر عندها»(٢).
وهبـذه النصوص ترفع اليد عن ظاهر ما تضمن قضاء الظهرين مع الطهر قبل 
مغيب الشـمس، كموثق عبد اهللا بن سـنان املتقدم يف األمر األول وغريه، فتحمل عىل 
التفصيل املذكور الذي قد يناسـبه خرب منصور بن حازم املتقدم، أو عىل االستحباب، 

كام لعله األظهر. 
، وهو مقدار  وأمـا محل الثالثة األخـرية عىل الوقت املختـص بالعرص وجوبـاً
أربع ركعات قبل مغيب الشمس، كام يظهر من بعضهم. فهو بعيد جداً، بل ال يناسب 
مـا يف موثق ابن مسـلم من فرض الطهـر عند الظهر، والتعبـري بدخول وقت العرص، 
ال بتضيقـه، ومـا يف موثق احللبي من فرض الطهر عند قرب الشـمس من االصفرار، 
ومـا يف صحيـح معمر من السـؤال عـن صـالة األوىل الظاهر يف املفروغية عن سـعة 
الوقت للصالتني. فال وجه لتكلف احلمل املذكور. وال سيام مع كفاية موثق الفضل، 

لرصاحته يف املطلوب.
ومثلـه دعو: ابتنـاء هذه النصوص عـىل اختصاص الظهـر بالوقت املذكور 
وجوبـاً، الـذي قد يظهر مـن بعض النصوص، وحيـث يلزم رفع اليـد عنه بنصوص 
اشـرتاك الصالتـني يف الوقت الذي هو املعروف بـني األصحاب، فال جمال للعمل هبا 

(١) الوسائل باب:٤٩ من أبواب احليض حديث: ٩.
(*) رواه عـن (معمـر بـن حييـى) الثقة يف التهذيب بسـنده عـن حممد بن حييى، ويف االسـتبصار بسـنده عن 
الكليني، وهو املوجود يف بعض نسخ الكايف ويف بعض نسخه األخر: (معمر بن عمر) املجهول، وهو 
املوجود يف الوسـائل، وحيث تسـقط نسـختا الكايف باملعارضة، ومثلها رواية االستبصار، ألهنا بمنزلتها 
 . قـد تضمنت النقل عن الكليني، تبقى نسـخة التهذيب حجة لعدم املعارض، ويكون احلديث صحيحاً

(منه عفي عنه).
(٢) الوسائل باب:٤٩ من أبواب احليض حديث:٣.



يف قضاء الصالة يف املقام. 
الندفاعهـا: بعـدم وضوح املالزمة بني األمرين. وال سـيام مـع التفكيك بينهام 
عند العامة، حيث كان املعروف بينهم اختصاص كل صالة بوقتها، واملشهور عندهم 
وجـوب قضـاء الصالتـني يف املقام، فتكـون نصوص املقـام خمالفة للمشـهور بينهم، 
ونصـوص االختصـاص موافقـة هلم، ومع ظهـور قولهA يف موثـق الفضل: «وما 
طرح اهللا عنها من الصالة وهي يف الدم أكثر» يف كونهA بصدد رفع استبعاد احلكم 
املذكور، املناسـب البتنائه عـىل خمالفة القاعدة، ولو كان مبتنيـاً عىل اختصاص الظهر 

بالوقت األول مل يكن خمالفاً للقاعدة.
ومـن هنـا يشـكل طـرح هـذه النصـوص مـع قـوة داللتهـا وكثرهتـا واعتبار 
أسـانيدها وعدم ظهور اإلعراض املوهن هلا بعد عمل من عرفت هبا، معتضداً بظهور 
حـال الكلينـيP يف االعتـامد عليها، حيـث اقترص يف الباب املناسـب عـىل حديثي
 الفضـل بـن يونـس ومعمـر اللذين مها مـن نصوص املقـام، وعىل حديثـي أيب عبيدة 
وعبيد بن زرارة املتقدمني يف األمر األول، واللذين يسهل محلهام عىل ما يناسب نصوص 
املقام، ومل يذكر شيئاً من نصوص قضاء الصالتني معاً التي تقدمت يف األمر األول. كام 

هو ظاهر حال الصدوق يف الفقيه واملقنع حيث أفتى بمضمون صحيح معمر.
وال سـيام مـع قرب كون منشـأ ذهـاب املشـهور إىل وجوب قضـاء الصالتني 
اسـتحكام القاعـدة يف مرتكزاهتـم، خصوصـاً مع موافقتهـا لالحتيـاط، واعتضادها 
بنصوص قضاء الصالتني املرجحة بنظرهم عىل النصوص املتقدمة، ملوافقتها للقاعدة، 
ولتخيـل ابتناء النصـوص املتقدمة عىل اختصاص كل صالة بوقتها الفضييل الذي هو 
خالف املعروف من مذهب اإلمامية، وحيث ظهر عدم متامية ذلك مل يتجه اإلعراض 

عن هذه النصوص.
هـذا، ولو تم ذلك فالظاهر أنه يكفي يف عـدم وجوب صالة الظهر الفراغ من 
الغسـل مـن دون تـوان بعد ميض األربعة أقدام وإن سـبق الطهر مـن الدم عىل ذلك، 
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للترصيـح بذلك يف موثق حممد بن مسـلم املؤيد أو املعتضد بام سـبق فيمن طهرت يف 
وقت صالة فانشـغلت بغسـلها حتى خرج وقتها. وبه ترفع اليد عن عموم املفهوم يف 

. موثق الفضل املقتيض لوجوهبا حينئذٍ
ثـم إن هذه النصوص خمتصـة بالظهر، ومل أعثر عىل ما يقتـيض التعميم لغريها 
مـن الصلوات لو طهرت املرأة بعـد خروج وقتها الفضييل، ومقتىض القاعدة وجوب 
قضائهـا، كإطـالق النصـوص املتقدمة، وظاهـر موثق احللبي املتضمـن األمر بصالة 
العرص قرب اصفرار الشمس، والذي هو وقت املفرط فيها، والذي ال يكون إال بعد 

خروج الوقت الفضييل هلا.
 ودعـو: أن النصـوص املتقدمـة يف الظهر قرينة عىل محـل الوقت يف صحيح 
عبيـد وصدر موثـق احللبي املتقدمني عـىل الوقت الفضييل، فيكـون مقتىض إطالقهام 

العموم يف عدم القضاء مع الطهر بعده لغري الظهر. 
مدفوعة بأن ذلك ليس بأوىل من إبقاء الصحيح واملوثق عىل ظهورمها يف وقت 

الوجوب وتقييدمها بالنصوص املتقدمة يف الظهر.
نعـم، قـد يسـتفاد مـن تعليل عـدم قضاء الظهـر يف موثـق الفضل بـن يونس 
بـأن وقـت الظهـر دخل عليها وهـي يف الدم وخـرج عنها الوقت وهـي يف الدم عدم 
خصوصيـة وقـت الظهر الفضيـيل يف ذلك، ألنه األنسـب بارتكازيـة التعليل، كام قد 
يشـعر بذلك أيضاً صحيح معمر، ألن السـؤال فيه وإن اختص بصالة الظهر، إال أن 
عـدم االكتفـاء يف جوابه بنفي القضاء فيها حتى أضيف إليـه قوله: «إنام تصيل الصالة 

التي تطهر عندها» مشعر بعدم اختصاص احلكم عندها، بل يعم غريها.
لكنـه ال خيلو عن إشـكال، إلمكان اختـالف نحو التوقيـت بالوقت الفضييل 
باختـالف الصلـوات ويكون لصالة الظهـر خصوصية يف كيفيـة التوقيت به تصحح 

نسبة الوقت إليها، دون غريها. 
مـع أنه لو تـم معارض بذيل موثق احللبي، لقوة ظهـوره يف وجوب العرص يف 



الوقـت املذكور، لعـدم اختصاص االسـتحباب هبا، وبظهور مجلة مـن النصوص مما 
تقـدم وغريه يف وجوب صالة العشـائني مع الطهر بعد نصف الليل الذي ال يناسـب 
اسـتحباب قضائهـام مع الطهر بعد خروج وقتهام الفضيـيل. وجعل ما تقدم قرينة عىل 
. وال سيام مع عدم ظهور قائل به، لظهور  محل مجيع ذلك عىل االستحباب صعب جداً
حال الشيخ وغريه يف االختصاص بالظهر. وال أقل من التوقف والرجوع للقاعدة يف 

. وجوب القضاء. فتأمل جيداً
هذا، وظاهر فتواهم بوجوب أو استحباب صالة الظهرين إذا طهرت وفرغت 
من غسلها يف وقت العرص إرادهتم تقديم الظهر. وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص، 
ألن املفروغيـة عن وجوب الرتتيب بني الصالتني تقتـيض انرصافها إليه حتى لو كان 

 . األمر بالظهر استحبابياً
لكـن يف صحيـح أيب مهام عن أيب احلسـنA: «يف احلائض إذا اغتسـلت يف 
وقـت العـرص تصـيل العرص ثم تصـيل الظهـر»(١). وقد محلـه يف االسـتبصار عىل من 
فرطت يف الظهر حتى ضاق وقت العرص. وعن املنتقى أنه استحسنه، واحتمل احلمل 

عىل التقية. 
ومـن الظاهر بعد احلمل املذكور، ألن ظاهر االغتسـال يف وقت العرص سـعة 
الوقـت ال تضيقه، بل فرض التفريط يف الظهر ال شـاهد لـه يف النص، بل عدم التنبيه 
عليه واالقتصار عىل بيان الغسـل وقت العرص ظاهر يف عدمه. وأما احلمل عىل التقية 

فهو ال يناسب املنقول عن العامة يف املقام من تقديم الظهر.
ومـن هنا يشـكل العمل بالصحيـح، ألنـه إن ابتنى عىل املشـهور من وجوب 
الصالتـني مـع إمكان أدائهام قبل مغيب الشـمس فالظاهر عدم اإلشـكال يف وجوب 
تقديـم الظهر عندهم كام هو ظاهـر النصوص املتقدمة اآلمـرة بالصالتني. وإن ابتنى 
عىل ما سـبق من اسـتحباب قضاء الظهر مع الطهر يف وقت ال يسـع أداءها قبل ميض 

(١) الوسائل باب:٤٩ من أبواب احليض حديث:١٤.
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أربعة أقدام، فوجوب تأخريها ـ كام هو ظاهر الصحيح ـ ال خيلو عن غرابة. 
بل ال يمكن البناء عليه بعد ظهور بناء األصحاب عىل تقديم الظهر، حيث يبعد 
جداً خطؤهم يف هذه املسـألة التي يشـيع االبتالء هبا بنحو تكـون فتواهم عىل خالف 
املجزي. وأما محله عىل استحباب تأخري الظهر فهو إنام يناسب املبنى املذكور يف فرض 
ضيـق وقت العرص الفضييل، وال شـاهد بحمله عىل ذلك. فهـو غريب املضمون يرد 

.Aعلمه إىل قائله
بقي الكالم يف صالة العشـائني مع الطهر قبل الفجر. وال خيفى أن ظاهر مجلة 
من النصوص وجوهبام كموثق عبد اهللا بن سـنان املتقدم يف األمر األول. فام تقدم من 
الشـيخ وغريه من البناء عىل اسـتحباهبام إن أريد به اسـتحباب كل منهـام، فالوجه فيه 
إن كان هو ما تقدم يف الظهر، لدعو اسـتفادة العموم لغريها، فمن الظاهر أنه لو تم 
فمقتضـاه االسـتحباب بخروج وقتهام الفضييل، مع أنـه رصح يف النهاية بوجوهبام إذا 

طهرت قبل نصف الليل. 
وإن كان هو أدلة توقيت العشـائني بام قبل ذلك ـ كنصف الليل ـ لدعو: أن 
مقتضـاه عدم وجوب القضاء مع اسـتيعاب الدم الوقت. ففيـه ـ مع أن أدلة التوقيت 
بذلـك معارضة بنصـوص تقتيض امتداد الوقـت للفجر، ولو لـذوي األعذار، ومتام 
الـكالم يف ذلـك يف مبحـث املواقيـتـ  أن التوقيـت ال يمنع من وجـوب القضاء مع 

استيعاب الدم الوقت، ال يف احليض وال يف غريه. 
غايـة األمر أن مقتىض األصـل الرباءة من وجوب القضـاء، بل هو يف احليض 
مقتـىض إطالق مـا تضمن عدم قضاء احلائض الصالة، ومـن الظاهر أهنام ال ينهضان 
برفـع اليد عن ظهور النصوص املتقدمـة يف الوجوب، بل هي تنهض بتقييد اإلطالق 

املذكور، وباحلكومة عىل أصالة الرباءة.
وأشـكل من ذلـك ما لو أريد به اسـتحباب اجلمـع بينهام مع وجوب العشـاء 
الراجـع السـتحباب املغرب فقـطـ  نظري ما تقدم يف الظهرينـ  كام يناسـبه ما ذكره يف 



املبسـوط يف مبحـث املواقيت من أن مـن حلق من ذوي األعذار مقـدار ركعة أو أربع 
ركعـات قبـل الفجـر وجب عليه صالة العشـاء، ثم قـال: «وإذا حلق مـا يصيل مخس 
ركعات صىل املغرب أيضاً معها استحباباً، وإنام يلزمه وجوباً إذا حلق قبل نصف الليل 
بمقـدار ما يصيل فيه أربـع ركعات، وقبل أن يميض مقدار ما يصيل ثالث ركعات من 

املغرب». 
وجه اإلشـكال: عدم ظهور وجه الفرق بني العشائني مع اشرتاكهام يف خروج 
الوقت الفضييل واألدائي االختياري، ويف نصوص املقام وغريها مما تضمن وجوهبام عىل 
من نيس أو نام وذكر أو انتبه قبل الفجر(١)، وعدم فوت صالة الليل حتى يطلع الفجر(٢).

ومن هنا كان الالزم البناء عىل وجوب الصالتني معاً عىل من طهرت يف الليل 
بنحـو تدركهـام فيه. ولعله لـذا قال يف اخلالف يف مسـائل األوقات: «مسـألة١٤: إذا 
أدرك بمقدار ما يصيل فيه مخس ركعات قبل املغرب لزمته الصالتان بال خالف، وإن 
حلـق أقـل من ذلك مل يلزمه الظهـر عندنا. وكذلك القول يف املغرب والعشـاء اآلخرة 

قبل طلوع الفجر».
نعـم، يف كوهنـام أدائيتـني أو قضائيتني كالم حملـه مبحث املواقيـت. وربام يأيت 

هناك ما ينفع يف املقام. فالحظ.
الثالـث: ذكرنـا عند الـكالم يف مفـاد القاعـدة أن مقتضاها عـدم االجتزاء يف 
وجوب الصالة بإدراك مقدار من الوقت يسـع الواجب االضطراري. والظاهر عدم 
اإلشـكال فيه باإلضافة إىل الطهارة هنا، وإن سـبق من كشـف اللثام االجتزاء بإدراك 
التيمم يف املسـألة األوىل، وسـبق منا توجيهه عىل املختار من االكتفاء يف تلك املسـألة 
بإدراك مقدار الصالة دون رشوطها، للفرق بني املسـألتني بالنصوص املتقدمة يف هذه 
املسـألة، الرصحية يف عدم وجوب الصالة إذا خرج وقتها لالنشـغال بالغسل من دون 

(١) الوسائل باب:٦٢ من أبواب املواقيت حديث:٣، ٤.
(٢) الوسائل باب:١٠ من أبواب املواقيت حديث:٩.
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توان، وبأن القاعدة تقتيض اعتبار سعة الوقت للغسل كام سبق، بخالف تلك املسألة. 
ومـا يف العـروة الوثقى مـن االحتياط االسـتحبايب بالتيمم يف املقـام ضعيف. 
وألجـل القاعـدة املذكورة يتجه عدم االكتفاء بمقدار التيمـم حتى ملن وظيفته التيمم 
مـن غـري جهة ضيق الوقـت، خالفاً ملا يظهر مـن العروة الوثقى هنـا. ويتضح وجهه 

بمالحظة ما ذكرناه رداً ملا سبق من جامع املقاصد يف تلك املسألة. فتأمل.
كـام أن مسـاق كلامهتـم يف املقـام إرادة مقـدار الواجـب االختياري من سـائر 
اجلهـات، ألن ذلك هو املنسـاق مـن النصوص املتقدمـة، لظهورهـا يف إرادة الصالة 
املعهودة، بسـبب عـدم التنبيه فيها عـىل إرادة ما دوهنا مع كونه مغفـوالً عنه. بل لعله 
أوىل مما أرشنا إليه يف األمر األول من ظهورها يف لزوم سعة الوقت باإلضافة إىل بعض 

الرشوط التي يتعارف رصف الوقت هلا بني الغسل والصالة.
هذا، وقد رصح مجهور األصحاب باالجتزاء يف إدراك الوقت يف املقام بإدراك 
ركعـة، بل ادعـى اإلمجاع عليه يف اخلالف واملدارك، ونفى اخلالف فيه يف التذكرة. بل 
 ظاهـر مجلة من عباراهتم يف بـاب املواقيت املفروغية عن أن املقام من صغريات كرب
إدراك الوقـت بـإدراك ركعة التي ادعى اإلمجاع عليهـا يف كلامهتم، ووردت هبا بعض 

النصوص. 
وأمـا ما يف باب أحكام السـهو من الفقيه من أن مـن فاته الظهران ثم ذكر وقد 
بقـي مـن الوقت قدر ما يصيل إحدامهـا بدأ بالعرص، وإن بقي منه قدر ما يصيل سـت 
ركعـات بـدأ بالظهـر، حيث قد يظهـر منه لـزوم إدراك ركعتني. فهوـ  مـع خلوه عن 

الدليل ـ خالف يف الكرب املذكورة من دون خصوصية للمقام.
نعـم، عن الرسائر: أهنا إذا طهرت قبل غروب الشـمس يف وقت متسـع لفعل 
الطهـارة والصالتني وجب عليها أداؤمها، ويف الوسـيلة: أهنـا إذا طهرت وتوانت يف 
االغتسـال والصـالة وجـب عليها القضـاء. وإن مل يمكنهـا ذلك مل جيب. واسـتظهر 
بعضهـم منهـام اعتبار إدراك متام الصـالة يف الوقت، وعدم االجتزاء بـإدراك الركعة. 



وال خيلو عن إشكال، ألهنام بصدد بيان وجوب الصالة مع اتساع الوقت هلا وإمكاهنا 
فيه، ال بصدد حتديد االتساع املحقق لإلمكان، بل هو موكول للكالم يف األوقات.

وكيف كان، فقد اسـتدلوا عىل ذلك بام تسـاملوا عليه ظاهـراً تبعاً للنصوص(١) 
مـن أن من أدرك من الوقت ركعـة فقد أدرك الوقت. وكأنه لدعو: حكومته عىل ما 
تضمن عدم قضاء احلائض الصالة بعد تنزيله ـ كام سـبق ـ عىل الصالة التي تتعذر يف 
وقتها بسبب احليض، ألنه حيكم بتوسيع الوقت ملا يساوي الركعة، فال تتعذر الصالة 

بسبب احليض يف الفرض، ليسقط قضاؤها. 
لكنـه إنام يتم لو عم التنزيل املذكور حال االختيار، حيث يسـتلزم متامية مالك 
الوقـت بإدراك الركعـة فتجب بعد عدم مانعية احليض منها. أمـا إذا كان اضطرارياً ـ 
كام لعله ظاهرهمـ  فيشكل بام تقدم من أن املتيقن من أدلة األبدال االضطرارية بدليتها 
يف مقـام األداء واالمتثال، دون مقام اجلعل واملـالك، وحيث كان احليض رافعاً ملالك 
الصالة املتعذرة يف وقتها بسـببه، فال تنهض أدلـة التنزيل املذكور بإثبات قيام الصالة 
املـدرك هبا ركعة مـن الوقت مقام الصالة التـي تتم يف الوقـت يف واجديتها للمالك، 

ليجب أداؤها، فضالً عن قضائها. 
وحتقيـق أن التنزيل املذكور اختياري أو اضطـراري موكول ملبحث األوقات، 
كتحديـد منتهى الركعة، وكالكالم يف كون الصالة أدائية أو قضائية، وغري ذلك مما ال 
جمـال إلطالة الكالم فيه هنا، لعدم خصوصية احليـض فيه، وألن الكالم فيه إنام يتجه 

بعد حتقيق الكرب املذكورة.
هذا، ويظهر مما تقدم من فروع املسألة األوىل جريان بعضها يف هذه املسألة، فال 
ينبغـي إطالـة الكالم فيها هنا. وإنام نقترص عىل الكالم فيام يف التذكرة واملنتهى وحمكي 
هنايـة األحكام من اسـتحباب القضـاء لو طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ال يسـع 
الركعـة، وحـكاه يف مفتاح الكرامة عن التهذيب واالسـتبصار والنهاية، ومل أجد فيها 

(١) راجع الوسائل باب:٣٠ من أبواب املواقيت.

إذا طهرت املرأة أثناء الوقت....................................................................... ١٢١
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إال ما تقدم من اسـتحباب قضاء الظهر لو طهرت قبل مغيب الشـمس والعشائني إذا 
طهرت قبل طلوع الفجر.

والظاهـر أنـه خيتص بإمـكان إدراك إداء الصالة قبل مغيب الشـمس أوطلوع 
الفجر،كحكمه بوجوب صالة العرصإذا طهرت قبل مغيب الشمس.

وكيـف كان، فقد اسـتدل له يف مفتاح الكرامة بإطـالق ماتضمن األمر بصالة 
الظهرين إذاطهرت قبل مغيب الشمس والعشائني قبل طلوع الفجـر، كموثق عبد اهللا بن 

سنان وغريه مما تقدم يف األمر األول. 
ويشـكل بأنـه إن بني عىل اختصـاص النصوص املذكورة ـ انرصافـاً أو بقرينة 
خارجية ـ بصورة إدراك الصالة يف الوقت فال جمال السـتفادة استحباب القضاء منها 
مـع عدم اإلدراك، وإن بني عىل عمومهـا لصورة عدم اإلدراك لزم البناء عىل وجوب 

القضاء، خروجاً عن مقتىض القاعدة املتقدمة، ال استحبابه. 
ودعـو: أنه إنـام يبنى عىل عدم الوجوب مع عـدم اإلدراك للنصوص النافية 
للقضـاء لو انشـغلت بالغسـل مـن دون توان حتى خـرج الوقت. مدفوعـة بأن تلك 
النصوص كام تصلح للقرينية عىل محل هذه النصوص عىل االستحباب يف صورة عدم 

اإلدراك تصلح للقرينية عىل محلها عىل صورة اإلدراك، بل لعل الثاين أقرب.
 :A(١) كـام هو ظاهـر التهذيب واالسـتبصار. ملوثق عامر عـن أيب عبد اهللا
«سألته عن املرأة يواقعها زوجها ثم حتيض قبل أن تغتسل. قال: إن شاءت ان تغتسل 
فعلت، وإن مل تفعل فليس عليها يشء، فإذا طهرت اغتسـلت غسـالً واحداً للحيض 
واجلنابة»(١). مضافاً إىل إطالق أدلة األغسـال املقتضية لرافعيتها ألحداثها مطلقاً وإن 
اجتمعـت مـع غريها من دون أن يرتفع بالغسـل ـ كـام يف املقام ـ ولـذا كان ظاهرهم 

(مسـألة ٢١): الظاهـر أهنـا تصـح طهارهتـا من احلـدث األكرب غري 
احليض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن اجلنابة صح(١).

(١) الوسائل باب:٤٣ من أبواب اجلنابة حديث:٧.



املفروغيـة عنه مع عدم تداخل األغسـال الذي قال بـه بعضهم يف بعض املوارد. ومنه 
يظهر عموم املرشوعية لغسل غري اجلنابة.

بـل يظهر من التهذيب واالسـتبصار قوة احتامل اسـتحباب غسـل اجلنابة هلا، 
ملوثق سـامعة عن أيب عبد اهللا وأيب احلسنH: «قاال: يف الرجل جيامع املرأة فتحيض 
قبل أن تغتسل من اجلنابة. قال: غسل اجلنابة عليها واجب»(١)، بدعو: أنه بعد تعذر 
محلـه عىل الوجوب للنصوص الكثرية الدالة عىل االجتزاء بغسـل واحد(٢) حيمل عىل 

االستحباب.
نعـم، احتمل أيضـاً محله عىل بيـان كيفية الغسـل الواجب عليها وأنه كغسـل 
اجلنابة، أو عىل إجزاء غسـل اجلنابة بعد الطهر من احليض عن غسـله. كام حيتمل محله 
عـىل بقـاء حدث اجلنابة وعدم اندكاكـه باحليض، وأن زواله مرشوط بالغسـل وإن مل 

يستحب التعجيل به.
 لكـن احلمـل عـىل االسـتحباب أقـرب، خصوصـاً مـن احلملـني األولـني. 
وال سيام مع اعتضاده بإطالق األمر بالطهارة، الذي يقرب ارتكازاً محله عىل استحباب 
الطهـارة مـن كل حـدث بنحو االنحالل، ال خصـوص الطهارة مـن مجيع األحداث 
بنحو املجموعية. ولذا ال يظن منهم التوقف يف ذلك يف غري احلائض مع عدم تداخل 
األغسـال الذي قال بـه بعضهم يف بعض املـوارد، فيتعني البناء عليـه يف احلائض بعد 

. ثبوت مرشوعية غسل اجلنابة هلا، ملا تقدم، ومن هنا كان االستحباب قريباً جداً
هـذا، وقـد رصح يف التذكرة وحمكي املنتهى والتحرير بأنه ال يصح هلا الغسـل 
للجنابـة قبـل انقطـاع الدم، وقد يرجع إليه ما يف املبسـوط والرسائر مـن أهنا ال يصح 
منها الغسل والوضوء عىل وجه يرفعان احلدث، وما يف النافع واملعترب من أنه ال يرتفع 
هلـا حـدث، مدعياً عليـه يف الثاين اإلمجاع، بل قـد يرجع إليه مـا يف الرشايع والقواعد 

(١) الوسائل باب:٤٣ من أبواب اجلنابة حديث:٨.
(٢) راجع الوسائل باب:٤٣ من أبواب اجلنابة وغريها.

١٢٣ .................................................................. غسل احلائض من احلدث األكرب
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مـن أهنا لـو تطهرت مل يرتفع حدثها، ويف املدارك أنه جممـع عليه بني األصحاب، ويف 
الـدروس أنه ال يرتفع حدثها بوضوء وال غسـل، بل نسـبه يف اجلواهر إىل ظاهر مجلة 
من األصحاب ظهوراً يكاد يكون كالرصيح من بعضهم، بل اسـتظهر االتفاق عليه. 

بل عن املنتهى دعو اإلمجاع رصحياً عليه.
لكنه ال خيلو عن إشكال، لقرب كون مراد مجع منهم استمرار حدثها باستمرار 
احليـض وأهنا ال ختلو عنه بالغسـل أو الوضوء، مـن دون نظر إىل غري حدث احليض. 
ولعلـه الظاهر مما تقدم من الرشايع والقواعـد والدروس، بل قد حيمل عليه بعض ما 

تقدم من غريها. 
ومـن هنـا ال جمال لالسـتدالل باالمجـاع املدعـي يف كالم من تقـدم من قرب 
ابتنـاء دعواه عىل ارادة ذلك ومن هنا ال جمال للتعويل عليه بعد ما سـبق من التهذيب 
واالسـتبصار. ومثله االسـتدالل عليه بـام يف املعترب من أن الطهـارة ضد احليض، فال 
تتحقـق مع وجـوده. لوضوح أنه إنام يكون وجهاً السـتمرار حدثها حال احليض، ال 

لعدم ارتفاع غري حدث احليض عنها.
نعم، قد يسـتدل عليه بصحيح الكاهيل عن أيب عبد اهللاA: «سألته عن املرأة 
جيامعها زوجها فتحيض وهي يف املغتسـل تغتسـل أو ال تغتسـل؟ قال: قد جاءها ما 
يفسـد الصـالة فال تغتسـل»(١). لكن يقـرب وروده لبيـان دفع توهم وجوب غسـل 

اجلنابة، بل ذلك هو املناسب للتعليل. وال أقل من محله عىل ذلك بقرينة ما سبق. 
 :Aوأضعف منه االسـتدالل بحديث سـعيد بن يسـار: «قلت أليب عبد اهللا
املرأة تر الدم وهي جنب أتغتسل عن اجلنابة أوغسل اجلنابة واحليض واحد؟ فقال: 

قد أتاها ما هو أعظم من ذلك»(٢). 
لوضـوح أنه مل يتضمن النهي عن الغسـل، والتعليل فيـه إنام ينهض ببيان عدم 
وجوب التعجيل به. ومثله االسـتدالل بصحيح عبد اهللا بن سـنان عنهA: «سـألته 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٢٢ من أبواب احليض حديث: ١، ٢.



عـن املـرأة حتيض وهي جنـب هل عليها غسـل اجلنابة؟ قال: غسـل اجلنابة واحليض 
 .(٢)« واحد»(١)، ويف موثق أيب بصري: «جتعله غسالً واحداً

الندفاعـه باحتـامل كـون املقصـود هبام بيـان تداخل الغسـلني بعـد الطهر من 
احليض، للمفروغية عن عدم وجوب التعجيل به قبله، من دون أن يتضمنا الردع عن 
التعجيل به، كام هو ظاهر موثق حجاج اخلشاب: «سألت أبا عبد اهللاA: عن رجل 
وقع عىل امرأته فطمثت بعد ما فرغ أجتعله غسالً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرتني؟ 

قال: جتعله غسالً واحداً عند طهرها»(٣). 
وباجلملـة: هـذه النصـوص بـني ما هـو ظاهـر أو حممـول عىل عـدم وجوب 
التعجيل بغسـل اجلنابـة، وما هو ظاهراً او حمتمل لبيـان التداخل يف فرض تأخريه إىل 
الطهـر من احليض،فـال جمال للخروج هبا عن إطالقات األغسـال، فضالً عن موثقي 

عامر وسامعة.
«سـألت  مسـلم:  بـن  حممـد  بصحيـح  االسـتدالل  ذلـك  مـن  وأضعـف 
أبا عبد اهللاA عن احلائض تطهر يوم اجلمعة وتذكر اهللا. قال: أما الطهر فال، ولكنها 

توضأ يف وقت الصالة ثم تستقبل القبلة وتذكر اهللا»(٤). 
الندفاعـه بأنه إن ابتنى عـىل دعو ظهوره يف عدم مرشوعية الغسـل هلا. فهو 
خمتص ـ لو تم ـ بغسل اجلمعة، وال جمال للتعدي لغريه، خصوصاً مع رصاحة ما يأيت 

يف مرشوعية غسل اإلحرام هلا. 
وإن ابتنـى عىل ظهوره يف عدم مطهرية الغسـل هلا فالظاهـر منه عدم مطهريته 
هلا من حدث احليض، ال من مطلق احلدث، ليدل يف نفسـه عىل عدم مرشوعية غسـل 

اجلنابة هلا، فضالً عن أن يرفع به اليد عن املوثقني.

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٤٣ من أبواب اجلنابة حديث:٩، ٥، ٦.
(٤) الوسائل باب:٢٢ من أبواب احليض حديث:٣.

١٢٥ .................................................................. غسل احلائض من احلدث األكرب
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(١) كام رصح به يف الرسائر واملعترب وغريمها، وقد يستفاد مما تقدم من املبسوط 
مـن تقييد الغسـل املمنوع منه بام إذا كان عىل وجـه يرفع احلدث، بل يف اجلواهر أنه ال 

ينبغي اإلشكال فيه. إلطالقات أدلتها. 
معتضـدة بخصوص النصـوص املتضمنة األمر بغسـلها لإلحـرام، كصحيح 
معاويـة بـن عامر: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن احلائـض حترم وهي حائـض. قال: 
نعم. تغتسـل وحتتيش وتصنع كام تصنع املحرمة وال تصيل»(١) وغريه.فام قد يظهر من 
املبسـوط من عدم مرشوعية غسـل اإلحرام هلا، حيث ذكر بدله وضوء الصالةـ  وهو 
املحكـي عن ظاهر اخلالف ـ يف غري حمله. وأشـكل منه مـا يف االقتصاد من أهنا تؤخر 

الصالة والغسل.
نعم، قد يستفاد من صحيح حممد بن مسلم املتقدم عدم مرشوعية غسل اجلمعة 
هلا. ومحله عىل جمرد عدم مطهرية الغسـل هلا مع مرشوعيته يف نفسه بعيد. كحمله عىل 
أن الوضوء ال يوجب هلا الطهارة ـ كام احتمله سـيدنا املصنفP ـ ألن خصوصية 
يوم اجلمعة يف السؤال تناسب كون املراد بالطهر غسله، دون الوضوء الذي ال خيتص 

به، كام هو املناسب لألمر بعد ذلك بالوضوء.
نعم، قد حيمل عىل بيان أن وظيفة الغسل املستحب ال تؤد أو ال تتوقف عىل 

غسله، بل عىل الوضوء، من دون أن ينايف استحباب الغسل يف نفسه.
هـذا، ولـو متت داللته عىل عدم مرشوعيه غسـل اجلمعة هلا فـال جمال للتعدي 
منه لغريه من األغسال املندوبة واخلروج به فيها عام عرفت من اإلطالق. وال سيام مع 

ورود نصوص مرشوعية غسل اإلحرام هلا.
نعم، يشكل التمسك بإطالق أدلة األغسال املستحبة لبعض الغاياتـ  كدخول 

 ،(١) وتصح منها األغسال املندوبة حينئذٍ

(١) الوسائل باب:٤٨ من أبواب اإلحرام حديث:٤.



مكة ـ بناء عىل انتقاضها باحلدث األصغر أو األكرب، لنظري ما يأيت يف الوضوء.
(١) حيـث ال إشـكال يف مرشوعيتـه هلـا للذكـر املسـتحب، كام سـيأيت. وأما 
مرشوعيته هلا يف سائر موارد استحبابه لغريها ـ كالوضوء للنوم ونحوه ـ فال خيلو عن 
إشـكال، لظهور أدلته يف اسـتحبابه بلحاظ ترتب الطهارة مـن احلدث األصغر عليه، 
ولـذا ال يكفي لـو انتقض، وال جمال لذلـك يف احلائض، السـتمرار حدثها وناقضيته 

للوضوء.
وجمرد مرشوعيته لتخفيف احلدث عند أداء وظيفة الذكر ـ كام يأيت ـ ال يستلزم 

مرشوعيته يف املوارد املذكورة لتخفيفه بعد قصور أدلة مرشوعيته فيها عن ذلك.
نعـم، يف صحيـح معاوية بن عـامر عن أيب عبـد اهللاA: «قـال: تتوضأ املرأة 
احلائـض إذا أرادت أن تـأكل، وإذا كان وقـت الصـالة توضـأت واسـتقبلت القبلـة 
وهللت وكربت وتلت القرآن وذكرت اهللا عزوجل»(١). وظاهره اسـتحباب الوضوء 
لألكل. ومحله عىل غسـل اليدين، كام تقدم يف الوضوء املستحب لكل أحد قبل األكل 
وبعـدهـ  يف ذيـل الكالم يف نواقض الوضوءـ  ال يناسـب السـياق، فال يبعد البناء عىل 

خصوصيتها يف استحباب الوضوء هلا قبل األكل.
(٢) هذا احلكم يف اجلملة من متفردات أصحابنا، كام عن الذكر. وذكر ذلك 
يف اخلالف والروض أيضاً بعد الترصيح بأنه اسـتحبايب، مدعياً عليه يف اخلالف إمجاع 

أصحابنا. 
لكن نسب القول باالستحباب لألكثر يف كشف اللثام وللمشهور يف املختلف 
وجامـع املقاصد واحلدائق وغريها. ونسـب القول بالوجوب لرسـالة عيل بن بابويه، 

وكذلك الوضوء(١)، 
(مسألة٢٢): يستحب هلا(٢)

(١) الوسائل باب:٤٠ من أبواب احليض حديث:٥.

استحباب الوضوء والذكر للحائض............................................................... ١٢٧
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وبه عرب ولده يف الفقيه، ويف اهلداية يف بيان أحكام احليض: «قال الصادقA: جيب 
عىل املرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صالة وجتلس مستقبلة القبلة وتذكر اهللا مقدار 
صالهتا كل يوم»(١)، كام قد ينسب للكليني، حيث جعل نصوص املسألة يف باب ما جيب 
عىل احلائض يف أوقات الصالة، وحتتمله عبارة النهاية، حيث قال: «فإذا حاضت املرأة 
فيجـب عليها أن تعتزل الصالة وتفطـر الصوم، وتتوضأ عند كل صالة وحتتيش...»، 
وإن أمكـن محلـه عـىل االسـتئناف، وإليـه مـال يف احلدائق وعـن األردبييل أنـه قواه. 
كل ذلـك لظاهر النصوص، كصحيح معاوية املتقـدم وصحيح زرارة عن أيب 
جعفـر [أيب عبـد اهللا.خ ل]A: «قـال: إذا كانـت املـرأة طامثاً فال حتل هلـا الصالة، 
وعليها أن تتوضأ وضوء الصالة عند وقت كل صالة ثم تقعد يف موضع طاهر فتذكر 
اهللا عزوجل وتسـبحه وهتللـه وحتمده كمقدار صالهتا ثم تفـرغ حلاجتها»(٢)، وغريه، 
خصوصاً مرسل اهلداية املتقدم ونحوه الرضوي(٣): «وجيب عليها عند حضور كل صالة 
أن تتوضأ وضوءالصالة وجتلس مسـتقبل القبلة وتذكـر اهللا بمقدارصالهتاكل يوم».
لكن يف املدارك: أن مقتىض اجلمع بني النصوص البناء عىل االستحباب، ملا يف 
صحيح زيد الشحام: «سمعت أبا عبد اهللاA يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند 
وقت كل صالة ثم تستقبل القبلة وتذكر اهللا مقدار ما كانت تصيل(٤) بدعو: ظهور: 

«ال ينبغي» يف االستحباب، وهو الظاهر من جامع املقاصد. 
لكنـه كـام تر، فإنه لـو تم فظهور النصـوص املتقدمة يف الوجـوب أقو منه 

. وتنزيله عليها أقرب عرفاً
فالعمـدة يف البناء عىل االسـتحباب أن عموم االبتالء باحلكـم مانع من خفائه 
. وال سـيام مـع اعتضاده بصحيح احللبي عنهA: «قال: وكن نسـاء  لـو كان وجوبياً

(١) مستدرك الوسائل باب:٢٩ من أبواب أحكام احليض حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٤٠ من أبواب احليض حديث:٢.

(٣) مستدرك الوسائل باب:٢٩ من أبواب أحكام احليض حديث:٢.
 (٤) الوسائل باب:٤٠ من أبواب احليض حديث:٣.



النبـي5 ال يقضـني الصالة إذا حضن، ولكن يتحشـني حني يدخـل وقت الصالة 
ويتوضـني ثـم جيلسـن قريباً من املسـجد فيذكـرن اهللا عزوجـل»(١)، وبام عـن دعائم 
اإلسـالم عن أيب جعفرA أنه قال: «إنا نأمر نسـاءنا احليض أن يتوضأن عند وقت 
كل صالة فيسـبغن الوضوء وحيتشـني بخرق ثم يسـتقبلن القبلة مـن غري أن يفرضن 

 .(٢)«... صالة فيسبحن ويكربن وهيللن وال يقربن مسجداً وال يقرأن قرآناً
لظهورمها يف أن ذلك مما يؤمر به خواص النسـاء وليس حكامً عاماً شـايعاً بني 
املسلمني. والبـد مـع ذلـك من محل النصوص املتقدمة عىل االستحباب. بل ال يبعد 

ألجله كونه مراد الصدوقني والكليني من الوجوب، لشيوع ذلك يف كالم القدماء.

(١) كام تقدم من النهاية. ويقتضيه صحيح احللبي وخرب الدعائم املتقدمان.
(٢) مل يذكـره يف الدروس مقدمة للذكر املسـتحب. ومل يتضـح الوجه فيه بعد 
ظهور النصوص والفتاو يف عدم تأدي الوظيفة بدونه. ومثله ما يظهر من الوسـيلة 

من استحباب كل من األمرين من دون ارتباطية بينهام.
(٣) كام يف العروة الوثقى وقد يسـتفاد من إطالق أو عموم كالم األصحاب، 

ومنه معقد إمجاع اخلالف.
ويقتضيـه عموم صحيـح زرارة املتقدم وإطـالق غـريه. وإن كان من القريب 
انرصافها إىل اليومية املوقتة باخلصوصيات الزمانية من أجزاء اليوم والليل، النرصاف 
التعبـري بالوقت وبدخوله يف النصوص إليها، دون خصوصية احلوادث، كالكسـوف 

واخلسوف ونحومها. وأما العموم للصلوات املستحبة فال يظن احتامله من أحد.
هـذا، وال يبعـد كـون املـراد من وقت الصـالة هوالوقـت الفضيـيل، لتعارف 

التحيش(١) والوضوء(٢) وقت كل صالة واجبة(٣)

(١) الوسائل باب:٤٠ من أبواب احليض حديث: ١.
(٢) مستدرك الوسائل باب:٢٩ من أبواب أحكام احليض حديث:٣.
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الصـالة فيه يف عـرص صدور النصوص. ولظهور نسـبته لكل صالة يف عدم اشـرتاك 
صالتني يف وقت واحد.

نعـم، ال يبعد كـون خصوصيته فضيلية يف هـذه الوظيفة، كـام يف الصالة التي 
هـي بدل عنها، فلو مل تأت هبا يف الوقت الفضييل رشعت يف غريه من الوقت األدائي. 
لكـن ال بنحـو يقتيض مجع الصالتـني بوضوء واحـد، خلروجه عن املتيقـن من العفو 
عن احلدث املسـتمر بسـبب احليـض بعد ظهـور النصوص يف اختصـاص كل صالة 
بوضوئهـا. كـام ال يبعد ألجل ذلك لـزوم تعقيب الصالة بالوضـوء بالنحو املتعارف 

وعدم الفصل بينهام.
(١) كـام رصح به مجهـور األصحاب، ومنه معقد إمجاع اخلـالف، ولعله املراد 
مـن إطالق املعتـرب واملنتهى وحمكي ختليص التلخيص، حيث نسـب يف األولني ذلك 
للشيخ الذي رصح باجللوس، كام أشري فيهام للخالف يف تعيني املصىلّ مكاناً للجلوس، 

واستدل يف الثاين بصحيحي زرارة والشحام مع تضمن األول له. 
وكيـف كان، فحيـث ذكر يف بعض النصـوص وأمهل يف بعضهـا كان مقتيض 
اجلمع بينها البناء عىل أفضلية اجللوس، ألن ذلك هو مقتىض اجلمع بني املطلق واملقيد 
يف املستحبات. وأما محل ما تضمن اجللوس عىل جمرد االجتزاء به ألنه األسهل فبعيد.
(٢) كـام تضمنـه صحيـح زرارة، وجيمع بينه وبـني إطالق غـريه باحلمل عىل 
األفضليـة. بل قـد يدعى أن توظيـف هذا الذكر بدل الصالة يناسـب كونـه مثلها يف 
اعتبار جتنب النجاسـة اخلبثية، ومرجعه إىل لزوم عدم نجاسـة املكان بنجاسة متعديه، 
فيكـون ذلـك هو املراد مـن النصوص املطلقـة، وعليه ينـزل اعتبار طهـارة املكان يف 

الصحيح. لكنه ال خيلو عن إشكال.
هـذا، وقـد قيد باجللـوس يف املصىل يف النهاية واملبسـوط واخلالف والوسـيلة 
والنافع والتذكرة والقواعد واإلرشـاد والـدروس واللمعة وحمكي اجلامع واإلصباح 

 واجللوس(١) يف مكان طاهر(٢) 



واملهـذب وهناية األحكام والتحرير والبيان، بل هو داخل يف معقد اإلمجاع املدعى يف 
اخلالف، وإليه يرجع ما يف الرسائر واملراسم من اجللوس يف حمراهبا.

نعـم، يف الـروض والروضة أنه خيتص بام إذا كان هلا مـكان معدّ للصالة، وإال 
فحيث شاءت. وقد يظهر من الروض أن ذلك من قيد باملصىل، ويف املقنعة: أهنا جتلس 
ناحيـة مـن مصالها. لكن مل يتضح الوجه يف مجيع ذلك بعد خلو النصوص عنه، ولذا 

اختار عدم التقييد بذلك يف املعترب واملنتهى وفاقاً إلطالق مجاعة.
اللهـم إال أن يسـتفاد ممـا يف صحيح احللبـي املتقدم من أهنن جيلسـن قريباً من 
املسـجد كـون املطلوب األويل هو اجللوس يف املصـىل، وأن تعذر ذلك إذا كان املصىل 

مسجداً أوجب التنزل للمكان القريب منه، ألنه كامليسور منه. 
وأمـا مـا احتملـه سـيدنا املصنـفP من كـون املراد باملسـجد فيـه املصىل، 
فيناسب ما تقدم من املقنعة ـ بناء عىل ان املراد به القرب من املصىل ال مكان منه ـ فهو 
بعيد جداً ألن خفاء الوجه يف امتناعها من اجللوس يف املصىل يؤكد ظهوره يف املسجد 
املعهود املفروغ عن حرمة اجللوس فيه. ومن ثم كان ما ذكرناه أقرب. مع اعتضاده ما 
يف اخلالف من دعو إمجاع الفرقة وأخبارهم. وإن كان يف هنوض ذلك باالسـتدالل 
إشكال. عىل أنه لو تم فهو ال ينهض بتقييد إطالق بقية النصوص، ملا سبق من اجلمع 

بني املطلق واملقيد يف املستحبات يقتيض اختالف مرتبة الفضل.
(١) كـام يف الفقيـه واملسـالك وظاهر الروض وعـن اإلصبـاح والنفلية. وقد 
حيمل عليه إطالق غريهم، الستدالهلم ببعض النصوص الذي تضمنته، وال سيام من 

اعترب اجللوس يف املصىل، لظهور حاله يف إرادة التشبه بحال الصالة. 
وكيف كان، فيقتضيه صحاح حممد بن مسـلم ومعاوية بن عامر وزيد الشـحام 
ومرسـل اهلدايـة وخرب الدعائم والرضـوي. وقد ينزل عليه إطـالق غريها، حيث ال 
يبعد كون اجلمع بينها بالتقييد ملناسـبته إلرادة التشـبه بحال الصالة أقرب من اجلمع 

مستقبلة القبلة(١)
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باختالف مراتب الفضل. فتأمل.
(١) كـذا أطلق مجلة مـن األصحاب. وهو معقد الشـهرة يف املختلف وجامع 
املقاصد وكشـف اللثـام واحلدائق، واإلمجاع يف اخلـالف. ويقتضيه إطالق صحيحي 
حممد بن مسـلم وزيد الشـحام ومرسـل اهلدايـة والرضوي وظاهـر صحيح احللبي. 
وأمـا ذكر التهليل يف صحيحـي معاوية بن عامر وزرارة والتكبري يف األول والتسـبيح 
والتحميـد يف الثـاين. فال يبعد ظهـوره يف عدم خصوصيتها، بل جمـرد كوهنا من أفراد 

الذكر لذكره معها فيهام.ولعل ذلك هو املراد من االقتصار عليها يف خرب الدعائم. 
كـام أنه ال يبعـد ذلك يف تالوة القـرآن التي تضمنها صحيـح معاوية بن عامر، 
إذ مـن البعيد جـداً إمهاهلا يف النصوص األخر لو كان هلا خصوصية يف االسـتحباب، 
خصوصاً صحيح احللبي املتضمن ما تفعله نسـاء النبـي5 حيث يبعد جداً تركهن 

هلا مع أوليتها أو إمهالهA لبياهنا مع فعلهن هلا.
نعم، الظاهر أن الصحيح املذكور صالح لتقييد ما تضمن كراهة قراءة احلائض 
القـرآن بغري املورد، ألنه أقرب من محله عىل جمـرد بيان تأدي الوظيفة هبا مع كراهتها. 
وال ينهـض خـرب الدعائم بمعارضته. كام ال خيفى. وإن كان جمموع ذلك صاحلاً للبناء 

عىل أولوية الذكر منها.
هذا، ويف املقنعة: «فتحمد اهللا وتكربه وهتلله وتسبحه» واقترص يف املراسم عىل 
التسـبيح، وعن النفلية أهنا جتلس مسـبحة باألربع مسـتغفرة مصليـة عىل النبي5. 
وكأن مرادهـم جمرد التمثيل بام هو مـن أفراد الذكر من دون خصوصية للمذكورات، 
كام يناسبه ما عن البيان: «وليكن الذكر تسبيحاً وهتليالً وحتميداً وشبهه». وإال كان ما 

ذكروه خالياً عن الوجه.
(٢) كـام يف العـروة الوثقـى. وكأنـه الشـتامهلا عىل مـا تضمنتـه النصوص مع 
خصوصيـة الرتتيب اخلاص املرشوع، كام أشـار إليه سـيدنا املصنـفP. وأما عدم 

ذاكرة هللا تعاىل(١). واألوىل هلا اختيار التسبيحات األربع(٢). 



تضمنه تالوة القرآن فهو ال ينايف ذلك بعد ما سبق من أن الظاهر كون الذكر أوىل منها.
نعم، عن القطب الراوندي يف لب اللباب: «ويف اخلرب: إذا استغفرت احلائض 
وقت الصالة سبعني مرة كتب اهللا هلا ألف ركعة وغفر هلا سبعني ذنباً ورفع هلا سبعني 
درجـة وأعطاهـا سـبعني نـوراً، وكتب هلا بـكل عرق يف جسـدها حجة وعمـرة»(١). 

واألوىل أداء الوظيفة بام يشتمل عىل ذلك.
هـذا، وقد رصح األصحـاب بكون الذكر بقدر الصالة، كـام تضمنه صحيحا 
زرارة وزيد الشـحام ومرسـل اهلدايـة والرضوي، وهو املنرصف مـن إطالق غريها، 
ملناسـبته لبدلية هـذه الوظيفة عن الصـالة، حيث يبعد معه االكتفـاء برصف الوجود 
. وال أقل مـن كونه موجباً ألولويـة اجلمع بالتقييد من اجلمـع باختالف مراتب  جـداً

الفضل. فالحظ.
بقي يف املقام أمور..

األول: قـال يف التذكـرة: «وال يرفـع هـذا الوضـوء حدثـاً وال يبيـح ما رشطه 
الطهارة» ونحوه عن التحرير وهناية األحكام وقريب منه يف املنتهى. 

ويشـكل بأن إطـالق الوضوء ينـرصف إىل الطبيعـة املعهودة املطهـرة. وجمرد 
استمرار حدثها ـ ولذا ال يباح به ما رشطه الطهارة ـ ال ينافيه، إلمكان ختفيف احلدث 
بـه وحصـول مرتبة من الطهارة، كام يف وضوء املسـلوس. وهو املناسـب لكون غايته 

الذكر املرشوع بدالً عن الصالة.
وأشكل من ذلك ما رتبه عليه يف املنتهى من أهنا لو توضأت بتخيل أهنا حائض 

فبانت طاهراً مل يرتتب عليه الطهارة، ألهنا مل تنو طهارة فلم يقع. 
إذ فيه: أنه يبتنيـ  مع ذلكـ  عىل اعتبار نية الطهارة يف صحة الوضوء، وقد تقدم 
يف مبحـث نية الوضـوء أنه ال يعترب فيه إال نيته والتقرب بـه، ومها حاصالن يف املقام.

نعم، لو مل يكن املرشوع يف حق احلائض وضوءاً، بل شبيهاً بالوضوء تعني عدم 
(١) مستدرك الوسائل باب:٢٩ من أبواب أحكام احليض حديث:٤.
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االجتزاء به بعد فرض عدم نية الوضوء به. لكن ال جمال لتنزيل نصوص املقام عليه.
وممـا ذكرنا يظهر أنه البـد يف أداء الذكر املوظف به من عدم ختلل أحد نواقض 
الوضوء بينهام، إلطالق دليل ناقضيتها. وما يف التذكرة من اإلشكال فيه يف غري حمله. 
بل لو فرض عدم كونه وضوءاً حقيقة مل يبعد ظهور نصوصه يف ترتب أحكام الوضوء 

عليه، ومنها االنتقاض بالنواقض املذكورة. 
وعـىل مـا ذكرنا يبتني ما أرشنا إليه آنفاً من قـرب لزوم تعقيب الوضوء بالذكر 
وعـدم الفصـل املعتد بـه بينهام ألن ارتكاز كـون الغرض منه ختفيـف احلدث، وجتدد 
احلـدث باسـتمرار احليـض املقتـيض النتقاضـه يوجب انـرصاف إطـالق النصوص 

للتعجيل اقتصاراً يف احلدث عىل ما البد منه، كام يذكر يف املسلوس واملستحاضة.
الثاين: قال يف املنتهى: «لو فقدت املاء هل تتيمم أم ال؟ الوجه: ال، ألهنا طهارة 
اضطراريـة وال رضورة هنـا. ولعدم تنـاول النص له»، وجر عىل ذلـك يف املقام يف 

جامع املقاصد وكشف اللثام واملدارك وحمكي التحرير. 
ويشـكل: بـأن التيمم وإن كان طهـارة اضطرارية إال أن املعيـار يف االضطرار 
املسـوغ لـه ليس عىل وجوب الطهارة، بل عىل مرشوعيتها مـع تعذر املائية منها، ومها 

حاصالن يف املقام. 
وأمـا عدم تنـاول النص له فإن أريد به نصوص املقام فهو غري ضائر بعد كوهنا 
حمكومـة ألدلـة بدلية التيمـم. وإن أريد به نصـوص بدلية التيمم فـال وجه لقصورها 
مـع إطـالق ما تضمن أنـه أحد الطهورين، وأنـه يكفيك الصعيد عرش سـنني(١)، فإن 
إطالقهام شـامل للمقام بناء عىل ما سـبق من طهورية الوضوء يف املقام بلحاظ ختفيفه 

. فالحظ. احلدث. بل إطالق الثاين شامل له حتى لو مل يكن طهوراً
ولعله لذا استشـكل يف حمكي هناية األحـكام يف عدم بدلية التيمم يف املقام، بل 
ظاهر املدارك وجود قول ببدليته. ولعله ملا يف جامع املقاصد، حيث قال يف بيان التيمم 

(١) راجع الوسائل باب:٢٣ من أبواب التيمم.



املندوب: «ال إشـكال يف اسـتحبابه إذا كان املبـدل رافعاً أو مبيحاً، إنام اإلشـكال فيام 
سو ذلك. واحلق أن ما ورد به النص أو ذكره من يوثق به من األصحاب ـ كالتيمم 

بدالً من وضوء احلائض للذكر يصار إليه، وما عداه فعىل املنع إال أن يثبت بدليل».
لكـن ظاهـره أن اسـتحبابه ليـس إلطـالق األدلة، بل لذكـر من يوثـق به من 
األصحاب به له. كام أن ظاهر الروض احتامل استحبابه ألولوية بدليته عن غري الرافع 

منه عن الرافع. ومها معاً كام تر ال ينهضان بإثبات املرشوعية.
نعـم، ظاهرمهـا املفروغية عن البدلية عـن الرافع، وقد عرفـت أن الوضوء يف 
املقـام رافـع بلحاظ ختفيفه من احلدث. بل ظاهر جامع املقاصـد ذلك يف املبيح أيضاً، 

والوضوء يف املقام مبيح، لتوقف الدخول يف الذكر املوظف عليه. 
وكيف كان، فالظاهر بدلية التيمم يف املقام، كام قواه يف اجلواهر.

الثالـث: ذكـر يف املنتهـى أن الغسـل ال يقـوم مقـام الوضـوء يف أداء الوظيفـة 
املذكـورة، لعدم تناول النـص له. وهو ظاهر لو أريد به عدم ترشيع الغسـل بدالً عن 

الوضوء يف املقام. 
أمـا لـو أريد به عدم إجزاء األغسـال املرشوعة يف حق احلائـض ـ عىل ما تقدم 
يف املسـألة السـابقة ـ عن هذا الوضوء. فهو ال يتجه يف غسـل اجلنابة، بل وال يف غريه 
من األغسال الواجبة واملستحبة ـ بناء عىل ما تقدم من إجزائها عن الوضوء ـ لشمول 
إطـالق دليـل إجزائهـا عن الوضوء هلـذا الوضوء، بناء عىل ما سـبق مـن مطهريته يف 

اجلملة .
ومـا يف اجلواهـر من املنع عن ذلك، لظهور أن مراد القائل بإجزاء الغسـل عن 
الوضوء إجزاءه عن الوضوء الرافع للحدث. غري ظاهر لو أريد به خصوص املوجب 
للطهـارة التامـة من كل حدث، بـل الظاهر عمومه ملا يوجب الطهـارة يف اجلملة ولو 

بتخفيف احلدث، إلطالق دليل اإلجزاء.
نعـم، بنـاء عىل ما يظهر منه من عدم مطهرية الوضوء يف املقام أصالً يتجه عدم 

استحباب الوضوء والذكر للحائض............................................................... ١٣٥
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إجزاء الغسـل عنه، لظهـور دليل اإلجزاء يف اإلجزاء من حيثيـة املطهرية وال أقل من 
كونه املتيقن منه. وأوىل بذلك ما لو مل يكن وضوءاً حقيقة، بل شـبيهاً بالوضوء. لكن 
سـبق ضعف املبنـى املذكور، فاملتجه اإلجـزاء. غاية األمر أنه خيتـص بصالة واحدة، 

كالوضوء املجزي عنه.
الرابـع: هـل جيزي الوضـوء املذكـور للحائـض إذا كانت حمدثـة باألكرب غري 

احليض، كاجلنابة ونحوها، أو البد من الغسل عنه هلا؟ 
وجهـان، قد يدعى قصـور إطالق النصوص املتقدمة عـن إثبات عدم احلاجة 
للغسل، لورودها لبيان وظيفة احلائض من حيثية حيضها، المن حيثية أخر،كاجلنابة 
ونحوها.لكـن اليبعـد اسـتفادة العموم تبعاً بسـبب عدم التنبيه فيها عىل الغسـل بعد 
تعـرض احلائـض لألحداث األخر، خصوصـاً اجلنابة، مع الغفلة عـن لزوم رفعها 
مقدمة ألداء هذه الوظيفة بسـبب مسـانختها للحيض الذي يتعذر رفعه، وال سيام مع 
التأكيـد يف نصوص حيض املـرأة اجلنب عىل عدم احلاجة للتعجيل بغسـل اجلنابة مع 

ظهور اهتامم الشارع هبذه الوظيفة.
عـىل أنه لـو فرض عدم اإلطالق أمكـن اإلتيان بالذكر بدونـه بداعي األمر به 
املعلوم عىل ما هو عليه من الرتدد بني التقييد بالغسل وعدمه، نظري التقرب باألقل يف 
موارد دوران املكلف به بني األقل واألكثر االرتباطيني، عىل ما ذكرناه يف خامتة الرباءة 

واالشتغال من األصول.
(١) كـام رصح بـه األصحاب، بـل يف املعتـرب واملنتهى وظاهـر املعترب اإلمجاع 

عليه. ويظهر الوجه فيه مما تقدم يف مكروهات اجلنب.
(٢) كام هو مقتىض إطالق النص والفتو. واقترص يف املراسـم عىل اخلضاب 
باحلنـاء. وقد تقدم يف مكروهات اجلنب الكالم فيـه وفيام يف املقنعة من االقتصار عىل 

خضاب األيدي واألرجل. 

(مسـألة٢٣): يكـره هلـا اخلضاب(١) باحلنـاء أو غريهـا(٢)، ومحل 



 (١) ملا يف خرب إبراهيم بن عبد احلميد عن أيب احلسنA: «قال: املصحف ال 
متسـه عىل غري طهر وال جنباً وال متس خطه وال تعلقه، إن اهللا تعاىل يقول: ﴿ال يمسـه 
إال املطهـرون﴾»(١) املحمول عـىل الكراهة بقرينة غريه مما تقدم يف مبحث ما حيرم عىل 
اجلنب. وتقدم ضعف ما نسـب للمرتىض من القول باحلرمة. كام يظهر مما تقدم هناك 

الكالم يف كراهة قراءة القرآن هلا، ملشاركتها للجنب يف كثري من النصوص.
نعـم، مـا تضمـن املنع ممـا زاد عىل سـبع آيات أو سـبعني أية خمتـص باجلنب. 

فراجع.
هـذا، وقد وقع الكالم بني األصحاب يف جواز سـجود التـالوة ووجوبه عىل 
احلائـض، ومل يتعرض له سـيدنا املصنـفP هنا اكتفاء بام يأيت منـه يف ذيل مباحث 
السـجود مـن كتاب الصـالة من التعرض ألحكام سـجود التالوة. ونسـأله تعاىل أن 

يوفقنا لبحث تلك األحكام، إنه ويل األمور، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وقـد انتهـى الـكالم يف مبحـث احليض ليلة السـبت غـرة ربيع الثاين يف السـنة 
الواحدة بعد األلف واألربعامئة للهجرة. كام انتهى تبييضه ضحى األحد الثاين 

من الشهر املذكور. واحلمد هللا رب العاملني.

املصحف وملس هامشه وما بني سطوره وتعليقه(١).

(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب الوضوء حديث:٣.

مكروهات احلائض............................................................................... ١٣٧
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صفحة بيضاء 



(١) تقـدم الكالم يف معنى املسـتحاضة عند االسـتدالل عـىل املختار يف وجه 
اجلمـع بني نصوص االسـتظهار ونصـوص االقتصار عىل العادة يف املسـألة التاسـعة 
مـن مبحث احليض، وذكرنا هناك أن موضوع األحـكام هي التي خيرج دمها من غري 
املحيـض، وهو املسـتفاد من مجلة من النصـوص، كقولهA يف صحيـح معاوية بن 
عـامر: «ان دم االسـتحاضة واحليض ليـس خيرجان من مكان واحد»(١)، ويف مرسـلة 
يونـس الطويلة: «فقـال هلا النبي5: ليس ذلك بحيض ، إنـام هو عرق، فإذا أقبلت 
احليضـة فدعـي الصالة، وإذا أدبرت فاغسـيل عنـك الدم وصيل. وكانت تغتسـل يف 

وقت كل صالة...»(٢) وغريمها.
نعـم، البد من عدم كونـه دم نفاس أيضاً، وإنام مل ينبه له لوضوحه. ومنه يظهر 
أن ذكـر الصفـات يف النصوص والفتاو ليـس لكوهنا موضوع األحـكام، بل لبيان 
حال الدم املوضوع هلا، أو لألمارية عليه عند الشك، وسيأيت بعض الكالم فيه إن شاء 
اهللا تعـاىل. كـام ظهر تباين دميي احليض واالسـتحاضة ذاتاً، ال أهنـام دم واحد خيتلف 

حكمه باختالف األحوال و األوقات. 
وأمـا اسـتبعاد تبايـن الدميني ذاتـاً مع اتصاهلامـ  كام يف مسـتمرة الـدمـ  فهو ال 
ينهـض برفـع اليد عـن ظاهر النصـوص والفتـاو أورصحيهام.عىل أنـه يمكن دفعه 

املقصد الثالث
يف االستحاضة

(مسألة٢٤): دم االستحاضة(١) 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:١ ، ٤.
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باحتامل خروج دم االسـتحاضة مع دم احليض خمتلطاً به، ألن االسـتحاضة من سنخ 
املـرض الذي يمكن حصوله حال احليض، غايته أنه ال أثر هلا معه، وإنام يرتتب عليها 

األثر بعد انتهاء أمد احليض، فيتمحض الدم بدمها.
(١) كام رصح بذلك مجاعة كثرية، ويف اجلواهر أنه مراد من تركه. ملا يأيت.

(٢) تقدم يف املسـألة اخلامسة من مبحث احليض الكالم يف صفات دم احليض 
الغالبيـة، وحيث كانت مسـوقة يف النص والفتو يف مقابل صفات دم االسـتحاضة 

يعلم منها صفات دم االستحاضة وحكم تعارض الصفتني. 
لكـن حتقيـق ذلـك إنام هيـم يف مورد حجيـة الصفـات، وقد سـبق اختصاصه 
بمستمرة الدم الفاقدة للعادة، وأما يف غريها فمع جريان قاعدة اإلمكان يف حقها يبني 
عىل حيضية الدم وإن فقد صفات احليض وكان بصفة االستحاضة، وبدونه يبني عىل 

عدم حيضيته وإن كان بصفات احليض. 
وحينئذٍ فالبناء عىل كونه استحاضة موقوف عىل انحصار الدم هبام وأن كل ما مل 

. ويأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل. يكن حيضاً فهو استحاضة واقعاً أو ظاهراً
(٣) بـال إشـكال وبه رصح مجاعة، بل ادعي اإلمجـاع عليه يف مجلة من املوارد. 
ويشهد به ما تضمن حتديد احليض بحدوده الواقعية، لداللته عىل عدم حيضية الفاقد 
هلا وإن كان بصفة احليض، فيكون اسـتحاضة بناء عىل التالزم بينهام عىل ما أرشنا إليه 
ويأيت. وكذا ما تضمن كون ما زاد عىل العادة مطلقاً أو بعد االستظهار استحاضة من 
دون نظر للصفات، وما ورد يف التحيض بالعدد، وما يأيت إن شاء اهللا تعاىل من جريان 

أحكام املستحاضة مع استمرار دم النفساء.
(٤) بال إشـكال ظاهر. إلطالق أدلة أحكام االستحاضة، بل بعض نصوصها 

يف الغالب(١) أصفر بارد رقيق خيرج بال لذع وحرقة، عكس دم احليض(٢)، 
وربام كان بصفاته(٣). وال حدّ لكثريه وال لقليله(٤)، 



(١)، وبعضها  رصيـح يف قصور األمد كمرسـل داود فيمن تر الدم يوماً وتطهـر يوماً
رصيح يف طويله، كجملة من نصوص مستمرة الدم.

(١) قطعاً، إلطالق أدلة أحكام الطهر واالسـتحاضة، فمقتىض األوىل جريان 
أحكام الطهر عىل النقاء، والثانية جريان أحكام االستحاضة عىل الدم، من دون فرق 
فيهام بني طول أمد الطهر وقرصه. مضافاً إىل ما تضمنته مجلة من النصوص من تعليق 
احلكم باالستحاضة أو بأحكامها عىل رؤية الدم، حيث يدل بمفهومه عىل ثبوته بدونه 

. ومنها مرسل داود فيمن تر الدم يوماً وتطهر يوماً الذي أرشنا إليه آنفاً
(٢) كـام يف الرشايع والنافع وجامع املقاصد والروض وكشـف اللثام وحمكي 
هنايـة األحـكام والتحرير وغريها، ونبـه يف القواعد واإلرشـاد واللمعة عىل ما يكون 
بعـد اليـأس دون ما يكون قبـل البلوغ، ويف جامع املقاصد أنه ينبغـي التنبيه عليه ألنه 
أخفـى مما بعد اليـأس. وظاهره املفروغية عن إرادهتم لـه، وإن قرص بياهنم، وهو غري 
بعيـد عنهم، بل ال يبعد عن مجيع األصحـاب إرادة األمرين وإن مل يذكرها مجلة منهم 
معـاً، ألن اهتامهم بتحديد احليض بالسـن دون دم االسـتحاضة ظاهر يف عدم بنائهم 

عىل أنه من حدوده.
نعم، قد يسـتفاد خالف مجلة منهم فيه من تعرضهم للمسـتحاضة يف مسـتمرة 
الـدم وتقسـيمهم هلا إىل املبتدئة واملضطربـة واملعتادة، حيث قد يظهـر يف اختصاصها 

بمن يكون من شأهنا احليض. 
لكـن الظاهـر أن موضـوع التقسـيم يف كلامهتـم املسـتحاضة ببعـض معانيها. 
وهـي التي يسـتمر هبا الـدم بعد احليض أو خصوص التي ال ينقطـع دمها، وهي التي 
تعرضـت هلا بعـض النصوص املشـهورة، كمرسـلة يونـس الطويلـة، دون التي هي 

وال للطهر املتخلل بني أفراده(١). ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس(٢)

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب احلبض حديث:١.

حتديد موارد االستحاضة.......................................................................... ١٤١
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موضـوع األحكام، إذ ال إشـكال بعد النظر يف النصـوص والفتاو يف أن موضوعها 
املسـتحاضة باملعنى الذي تقدم منا آنفاً، وهي مطلـق ذات الدم اخلاص املباين لدميي 

احليض والنفاس وإن مل تكن مستمرة الدم.
قـال يف حمكـي هناية األحكام: «االسـتحاضة قد يعرب هبا عـن كل دم تراه املرأة 
غـري دمي احليـض والنفاس خارج من الفـرج مما ليس بعذرة وال قرح، سـواء اتصل 
باحليـض كاملجاوز ألكثر احليض أو مل يكن، كالذي تراه املرأة قبل التسـع، فإنه وإن مل 
توجب األحكام عليها يف احلال، لكن فيام بعد جيب الغسل أو الوضوء عىل التفصيل، 
أو توجب األحكام عىل الغري، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله. وقد يعرب هبا عن 
الدم املتصل بدم احليض وحده. وهبذا املعنى ينقسـم املسـتحاضة إىل معتادة ومبتدأة، 
وأيضـاً إىل مميزة وغريها، ويسـمى ما عدا ذلك دم فسـاد. لكن األحـكام املذكورة يف 
مجيـع ذلـك ال ختتلف». وقريـب منه يف الـروض، بل جعـل املعنى الـذي ذكرناه هو 

املشهور يف إطالقاهتم.
وكيـف كان، فبعـد أن كان املسـتفاد مـن النصـوص مباينـة دم االسـتحاضة 
للحيض، وأن دم االسـتحاضة موجب للحدث فال ينبغي التأمل يف عدم دخل السن 
يف سـببيته للحدث، لعدم خصوصية عرفاً يف ذلك، كسـائر األحداث التابعة ألسباهبا 
مـن دون خصوصية للسـن، وبذلك يسـتغنى عـن تكلف حتصيل اإلطـالق من هذه 

اجلهة، ألن إلغاء اخلصوصية عرفاً من القرائن التي يستفاد بمعونتها العموم. 
وإنـام اإلشـكال يف إحـراز كـون الـدم اخلارج قبـل البلـوغ أو بعـد اليأس دم 
اسـتحاضة واقعاً أو ظاهراً، ليرتتب حكمه، وهو موقوف عىل حتديد دم االسـتحاضة 
مفهوماً ومصداقاً، وإن الدم هل ينحرص بني احليض أو النفاس واالستحاضة، بحيث 

. يكفي يف إثبات كونه استحاضة واقعاً أو ظاهراً عدم كونه حيضاً وال نفاساً أوالً
فنقـول: أرشنا آنفاً إىل أن دم االسـتحاضة التي هي موضوع األحكام هو الدم 

اخلارج من غري خمرج احليض والنفاس. وحينئذٍ فاالنحصار..



تـارة: يكون واقعياً مفهومياً، لتقوم االسـتحاضة التي هـي موضوع األحكام 
بخروج الدم من دون حيض أو نفاس.

وأخـر: يكون واقعياً خارجيـاً، بأن تكون عبارة عن خروج دم خاص مباين 
لدم احليض والنفاس، من دون أن يؤخذ يف مفهومه عدمهام، كام مل يؤخذ يف مفهومهام 

عدمه، غاية األمر أن دم املرأة ال خيرج عن الدماء الثالثة . 
وثالثة: يكون ظاهرياً رشعياً، بمعنى أن الدم ال حيكم عليه رشعاً بأنه حيض أو 
نفـاس أو حكم معه بعدمهام حيكم معه ظاهراً باالسـتحاضة، فيرتتب عليه أحكامها، 

وإن أمكن ثبوتاً كونه دماً رابعاً واحتمل ذلك.
وعـىل األول يكفـي البنـاء عـىل االسـتحاضة التعبد بعـدم احليـض والنفاس 
باستصحاب أو غريه، حيث يتعبد بسببه باالستحاضة فترتتب أحكامها. وال يعارضه 

أصالة عدم االستحاضة، ألنه مسببي باإلضافة إليه. 
وكـذا عـىل الثالث، ألن التعبد بعـدم احليض والنفاس تعبـد بموضوع احلكم 
الظاهـري باالسـتحاضة وإن مل حتـرز حدودهـا املفهوميـة، نظري اسـتصحاب عدالة 

الشاهد بالنجاسة باإلضافة إىل احلكم هبا. 
أمـا عـىل الثاين فال جمـال للبناء عـىل االسـتحاضة إال مع إحراز عـدم احليض 
والنفـاس بالوجـدان أو بقاعـدة تنهض بإثبات اللـوازم اخلارجية ملؤداهـا، دون مثل 

االستصحاب.
نعـم، حيـث كان مقتـىض اسـتصحاب عدم احليـض والنفاس ثبـوت أحكام 
الطاهـر، وال يعارضـه اسـتصحاب عدم االسـتحاضة يف ذلـك، لعدم تبعيـة ارتفاع 
أحكام الطاهر لعدم االسـتحاضة رشعاً، بل للحيـض والنفاس املالزمني له خارجاً، 
فالالزم البناء عىل ثبوت األحكام املذكورة، ومنها وجوب الصوم والصالة. غايته أن 
مقتىض اسـتصحاب عدم االسـتحاضة صحتهام بدون القيام بوظيفتها، وحيث يعلم 
بكـذب ذلك وبطالهنام حينئذٍ إمـا لثبوت احليض أوالنفاس أو لثبوت االسـتحاضة، 
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يتعني سقوط األصل املذكور. 
وقـد تقدم توضيح ذلك عند الـكالم يف اعتبار التوايل يف أقل احليض. فراجع. 
ومنـه يظهر حال ما ذكره سـيدنا املصنفP من أنه بنـاء عىل الوجه املذكور فأصالة 
عـدم كـون الـدم حيضـاً ال تثبـت كونه اسـتحاضة، بـل هـي معارضة بأصالـة عدم 
االستحاضة. فإن عدم إثبات أصالة عدم كون الدم حيضاً لكونه استحاضة وإن كان 
تاماً، إال أن معارضتها بأصالة عدم كونه اسـتحاضة غري تامة، لسـقوط الثانية بالعلم 

بكذب مؤداها، كام ذكرنا. وعليه ال أثر عميل للفرق بني الوجهني األولني.
كـام أهنـام يشـرتكان يف أنـه يتعـني البنـاء عـىل االسـتحاضة يف ظـرف ثبـوت 
عـدم حيضيـة الـدم، فترتتب أحكامهـا مطلقاً من دون نظر للسـن، ملا سـبق من عدم 
خصوصيتـه يف سـببيتها للحـدث عرفاً، أما عـىل الثالث فهو تابع لعمـوم دليل التعبد 
الظاهري باالسـتحاضة عند عدم احليض، إذال اسـتبعاد يف اختصاص التعبد املذكور 

ببعض األحوال، الختصاص منشئه من غلبة أو نحوها به. 
ومنـه يظهر اإلشـكال فيـام ذكره سـيدنا املصنـفP حيث بنى عـىل الوجه 
الثاين مسـتدالً عليه بالنصوص، ثم قال: «نعم، النصوص مجيعها موردها البالغة غري 

اليائسة،فتعميم احلكم لدم غريها غري ظاهر».
إذ فيه: أنه مع فرض االنحصار فتعذر احليض والنفاس يف اليائسـة والصغرية 
مسـتلزم لكون الدم استحاضة. اللهم إال أن يبنتني عىل احتامل اختصاص االنحصار 
بالبالغـة غري اليائسـة، وأن هنـاك دم آخر تبتىل بـه االنثى قبل بلوغها ثـم ينقطع عنها 
بالبلـوغ ويعـود إليها باليأس. لكنه كام تر بعيد جـداً، بل ال يعتد به عرفاً بنحو يمنع 

من فهم عموم االنحصار من األدلة. فالحظ.
إذا عرفت هذا، فقد رصح األصحابM باالنحصار املشـار إليه يف اجلملة 
بنحـو يظهـر يف املفروغية عنه. قـال يف القواعد: «وكل ما ليـس بحيض وال قرح وال 
جرح فهو اسـتحاضة، وإن كان مع اليأس»، وتسـتفاد هذه الكلية من مجلة من الكتب 



كالرشايـع والنافع واإلرشـاد وجامع املقاصد والروض وكشـف اللثام وما تقدم عن 
هنايـة األحـكام وحمكي التحريـر والبيان والكفايـة وغريها، مع التنبيـه يف بعضها إىل 
اسـتثناء النفاس، ويف آخر إىل أن عدم اسـتثنائه ملعلوميته أو إلحلاقه بدم احليض، ويف 
مجلـة منهـا التنبيه إىل التعميم ملا قبـل البلوغ، كام تقدم، وعن رشح املفاتيح نسـبة هذه 
الكليـة للفقهـاء، بـل يف اجلواهر أنه يظهر منـه دعو اإلمجاع عىل انتفـاء دم آخر غري 

الدماء املذكورة. 
وهـو غـري بعيد، بلحـاظ أن اهتاممهم بتحديـد مصاديق دم احليـض والنفاس 
والعـذرة والقرحـة وذكـر الضوابط هلـا يف مقام العمـل وعدم اهتاممهـم بذلك يف دم 
االسـتحاضة واقتصارهـم عىل احلكـم هبا يف موارد عـدم احليض والنفـاس ظاهر يف 
مفروغيتهـم عن عمومها لكل دم يباين الدمـاء املذكورة، وأنه ليس هناك دم ال حيكم 
بأحكامها ليتوقف عن احلكم باالستحاضة عند انتفاء احليض والنفاس والقرح واجلرح.
ويمكن اسـتفادة هذه الكلية بعد النظر يف النصوص احلاكمة باالسـتحاضة أو 
بأحكامها مع خروج الدم بمجرد عدم كونه حيضاً أو نفاسـاً، كنصوص االسـتظهار، 
ومسـتمرة الـدم، ومن يتقطع عليهـا الدم، والنفسـاء، ومن تر الـدم قبل ميض أقل 
الطهـر، واحلامل التي ال حيكم عىل دمها باحليضية، وهي كثرية ال جمال السـتقصائها، 
 Pوقد تقدم مجلة منها يف حماهلا املناسبة، كام ذكر وأشار إىل مجلة منها سيدنا املصنف

هنا. فلتلحظ يف األبواب املناسبة من الوسائل.
وهـذه النصـوص وإن اختـص أكثرهـا أو كلهـا بمـوارد خاصـة إال أن إلغاء 
خصوصية تلك املوارد عرفاً قريبة جداً بعد كثرهتا واملفروغية عن التعدي عنها يف اجلملة، 
حيث يسـتفاد منها العمـوم لكل مورد خيرج فيه الدم الـذي ليس بحيض وال نفاس. 
وملا كانت ظاهرة يف أن احلكم عىل املرأة بأهنا مسـتحاضة ذات وظائف خاصة 
واقعي بسبب الدم اخلاص املوجب للحدث، وال ظاهري بسبب الشك يف نوعه، كان 
الزم ذلـك انحصـار الدم باحليض والنفاس واالسـتحاضة، وحيث سـبق أن احتامل 
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اختصـاص االنحصار املذكور بحال دون حال غري عريف كان املتحصل منها انحصار 
دماء األنثى بالدماء املذكورة كام فهمه األصحاب وجروا عليه. 

بـل التصدي يف النصوص لتحديـد احليض والنفاس وجعل الظوابط هلام دون 
االسـتحاضة شـاهد املفروغيـة عن ذلك ووضوحـه عند املترشعة حتـى ال حيتاج إىل 
بيان. بل ال يبعد كونه كذلك عند العرف ألن الظاهر متابعة املترشعة هلم يف املعنى إذا 
مل يتصد الشارع األقدس لرشحه وحتديده. وبذلك يظهر أنه ال جمال البتناء االنحصار 

املذكور عىل الوجه الثالث، بل يرتدد بني الوجهني األولني.
هـذا، وقـد يقـرب الوجه الثـاين بام ذكره غـري واحد مـن اللغويني مـن أن دم 
االستحاضة خيرج من عرق العاذل، إذ مقتضاه أنه دم خمصوص يف قبال دم احليض مل 

يؤخذ عدم أحدمها يف مفهوم اآلخر. 
لكنـه يندفـع بـأن ظهور النصـوص املتقدمة يف انحصـار دم املـرأة باحليض أو 
النفاس واالستحاضة ال يناسب ذلك، حيث يبعد جداً عدم خروج الدم غري الطبيعي 
للمرأة والذي هو من سـنخ املرض هلا إال من عرق واحد مع تعرضها كسـائر الناس 

لشتى أنواع املرض ونحوه من أسباب خروج الدم. 
بـل هـو ال يناسـب قولـهA يف مرسـلة يونـس الطويلـة: «وكذلـك أفتـى 
أيبA وسـئل عن املسـتحاضة فقال: إنام ذلـك عرق عابر [غابـر. عايذ] أو ركضة 
من شـيطان»(١)، ويف مرسـلته القصرية: «فذلك اليوم واليومان الذي رأته مل يكن من 
احليض، إنام كان من علة إما من قرحة يف جوفها وإما من اجلوف»(٢)، بناء عىل كون الدم 
املذكور يف الثانية استحاضة، لداللتها عىل عدم اختصاص االستحاضة بعرق خاص. 
ولعلـه لـذا أطلق بعض اللغويني أن املسـتحاضة هي التي خيـرج دمها من غري 
عـرق احليض. بـل ال يبعد رجوع التعريـف األول إليه، ملا هو املعلـوم من عدم تيرس 

(١) الوسائل باب:٥ من أبواب احليض حديث:١.
(٢) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.



إدارك العرق اخلاص، فضالً عن خروج الدم منه يف تلك العصور، خصوصاً للعامة، 
وإنـام املدرك هلـم خروج الدم عـن الوضع الطبيعـي ومباينته للحيـض، فلوال عموم 
االسـتحاضة عندهـم لكل دم خـارج من الرحم غـري احليض والنفـاس مل يتيرس هلم 
تشـخيصها، وسهولة تشخيصها عليهم شـاهد بعموم مفهومها، وإنام نسبوها للعرق 

اخلاص من باب احلدس والتخمني.
لكن عموم دم االسـتحاضة ال يكفي يف إثبـات الوجه األول، إلمكان أن يراد 
هبا كل دم خارج عن طبيعة املرأة من أي منبع خيرج، فيقابل احليض والنفاس من دون 
أن يؤخـذ عدمهـام يف مفهومه، وأخذ عدمهـام يف مفهومها كأخذ عدمهـا يف مفهومها 

يبتني عىل عناية حتتاج إىل دليل.
نعـم، لو كان لسـان أدلة أحكام االسـتحاضة ثبوهتـا يف كل دم، وكان خروج 
دم احليـض والنفـاس عنها بلسـان التخصيص اجتـه أخذ عدمهـام يف موضوع أحكام 
االسـتحاضة، بنحو يكفي يف ترتيبها إحراز عدمهام باألصل، بناء عىل ما هو التحقيق 
من أن أصالة عدم عنوان اخلاص تكفي يف إثبات حكم العام. إال أن من الظاهر عدم 

كون األدلة هبذا اللسان، بل هي واردة عىل عنوان االستحاضة. 
ومـن هنـا ال طريق إلثبات الوجه األول، بل يرتدد األمر بينه وبني الثاين. لكن 

، كام سبق. هيون األمر عدم الفرق بني الوجهني عمالً
ومن مجيع ما سبق يظهر ضعف ما يف املدارك من عدم احلكم باالستحاضة إال 
مـع كـون الدم بصفتها أو قيام الدليل اخلاص عىل ذلـك، كام فيام زاد عىل أكثر احليض 
والنفاس. وجه الضعف أن ما سـبق يف تقريب اسـتفادة عمـوم االنحصار من األدلة 

 . كافٍ يف عموم البناء عىل االستحاضة بمجرد عدم كون الدم حيضاً وال نفاساً
: عىل عموم حجيتها  ولو غض النظر عنه فالتعويل عىل الصفات موقوف.. أوالً

لغري مستمرة الدم. 
: عـىل إطالقها من حيثية سـائر االحتامالت وعـدم اختصاصها بصورة  وثانيـاً
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الرتدد بينها وبني احليض. 
ومما سبق يف احليض يتضح عدم ثبوت األول، ألهنام يف مساق واحد.

والثـاين يف حيـز املنع، كام يظهر مـن النظر يف أدلة الصفـات، وقد تقدمت عند 
الكالم يف قاعدة اإلمكان من مبحث احليض.

بقي يشء. وهو أنه سبق من األصحابM اختصاص االستحاضة بام ليس 
مـن قـرح وال جـرح. فإن أريد مـن اجلرح والقرح مـا يكون يف فضاء الفـرجـ  كام قد 
يناسـبه سـياقه فيام تقدم عن هناية األحكام يف مساق العذرة ـ فهو متجه، الختصاص 
االسـتحاضة عرفـاً بام خيرج من الرحم كاحليض، بحيث يشـبهه أو يشـتبه به، كام هو 
مقتىض اشـتقاقها. وكذا مـا يكون يف اجلوف غري الرحم وخيـرج من طريق الفرج من 

غري أن يمر بطريق الرحم إليه.
وإن أريـد هبـام ما يكون يف الرحـم مل يتضح الوجه فيه بعد مـا عرفت من عدم 
اختصـاص االسـتحاضة بعرق خاص، إلطالق األدلة املتقدمة، وما تضمنته مرسـلة 
يونس الطويلة من أن االستحاضة قد تكون لركضة من شيطان، حيث تناسب انفتاقاً 

يف الرحم وحدوث جرح فيه، فيبعد جداً خروج صورة اجلرح عنه.
وأما ما عن بعض مشاخينا من أن موضوع النصوص املستدل هبا عىل االنحصار 
هـو الدم القابل ألن يكـون حيضاً، ودم القرح واجلرح غـري قابل لذلك، فيخرج عن 

موضوع النصوص وال تنهض بإثبات كونه استحاضة. 
ففيـه: أنه بعـد معلومية التباين ذاتـاً بني دميي احليض واالسـتحاضة ال معنى 
لتقييـد النصوص بالدم القابل ألن يكون حيضاً، بـل البد من كون موضوعها مطلق 

الدم املشابه له يف اخلروج من خمرجه، وهو شامل لدم القرح واجلرح.
نعـم، يتجه ذلك منه بناء عىل ما جر عليه ـ تبعاً ملا تقدم من بعض اللغويني ـ 

من خروج دم االستحاضة من عرق العاذل. وقد سبق ضعفه.
وأما االستدالل عىل عدم كون دمهام استحاضة بمرسلة يونس القصرية، حيث 



مل تتضمـن احلكم هبا فيـام مل يبلغ الدم ثالثة أيام معلالً بأنه من علة إما قرحة يف جوفها 
أو من اجلوف. 

فهـو كـام تر، لوضوح أهنـا ال تدل إال عىل نفي احليـض، ولعلها إنام تتعرض 
للحكم باالستحاضة لعدم األثر له بعد سبق ترتيب أثر احليض ظاهراً عىل الدم حني 
وجوده. مع أهنا ال ختتص بالقرحة، بل تعم مطلق العلة، فلو مل يكن اسـتحاضة مل يبق 
هلا مورد، ملا هو املعلوم من أهنا من سنخ املرض، ويشهد به قولهA يف صحيح عبد 
اهللا بن سنان بعد بيان ما جيب عىل املستحاضة: «مل تفعله امرأة قط احتساباً إال عوفيت 

من ذلك»(١).
عـىل أنـه إن أريد بذلك توقـف ترتيب أحكام املسـتحاضة ظاهـراً عىل إحراز 
اخلـروج من غـري القرح واجلرح فهو غري متيرس غالباً، وأصالة عدم وجودمها أو عدم 
خـروج الدم منهام ال حتـرزه إال بناء عىل األصل املثبت، فال تكون أحكامها عملية إال 

 . . وهو مما تأباه نصوصها جداً نادراً
وإن أريـد بـه االكتفـاء يف ترتيـب أحكامهـا بعدم إحـراز اخلروج مـن القرح 
واجلـرح، كـام يظهر من اجلواهر بدعو: أهنا أغلب يف النسـاء بعد احليض. وألصالة 
عدم وجود سبب غريها. وألن املستفاد من النصوص اصالة االستحاضة يف الدم بعد 

 . عدم كونه حيضاً
أشـكل بـأن الغلبة ـ مع عدم الدليل عىل حجيتها ـ غـري ظاهرة، للجهل بحال 
الدم يف النسـاء بعـد كون منبعه من الباطـن وخروجه عن الوضـع الطبيعي. وأصالة 

عدم وجود سبب غري االستحاضة ال حترزها إال بناء عىل األصل املثبت، كام تقدم. 
وأمـا النصوص فهي ظاهرة يف أن الدم اسـتحاضة واقعـاً ال ظاهراً، ومقتضاه 
كـون دم اجلـرح والقـرح اسـتحاضة كام سـبق، فلـو فـرض قصورها عـن دم اجلرح 
والقرح يكون التمسك هبا إلثبات كون الدم املشتبه استحاضة متسكاً بالعام يف الشبهة 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٤.
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املصداقيـة مـن طـرف اخلاص الذي هو خـالف التحقيق، أو العام الـذي ال جيوز بال 
كالم. ويأيت متام الكالم يف ذلك. 

وأما التعويل عىل صفات االستحاضة مع احتامل اخلروج من اجلرح أوالقرح، 
فقـد عرفت أنه موقوف عىل عموم حجيتها لغري مسـتمرة الـدم، وإطالقها من حيثية 

سائر االحتامالت غري احليض، وكالمها ممنوع.
وممـا ذكرنـا يظهر ضعف التفصيل بـني العلم بوجود اجلـرح والقرح فالبد يف 
البناء عىل االسـتحاضة من إحراز عدم خروج الدم منهام وعدمه فيكتفى بعدم إحراز 
خروجه منهام. البتنائه عىل الرجوع يف الثاين ألصالة عدم اجلرح والقرح، الذي سـبق 

أنه ال حيرز االستحاضة إال بناء عىل األصل املثبت.
لكـن بعـض مشـاخينا بعـد أن اختـار التفصيـل املذكـور فيـام حكي عنـه تبعاً 
للفقيه اهلمداين اسـتدل عليه بأن البناء عىل االسـتحاضة مع عدم العلم بوجود القرح 
واجلـرح. مقتـىض أصالة السـالمة املعول عليهـا عند العقالء، ألن االسـتحاضة وإن 
كانت مستندة للعلة كغريها من الدماء، إال أهنا لكثرة ابتالء النساء هبا تكون كالطبيعة 
الثانوية هلن، بخالف القرح واجلرح، فتتعني بمقتىض أصالة السـالمة. وهذا بخالف 

ما إذا علم بوجود القرح واجلرح، للعلم بعدم السالمة.
: بأن كون االسـتحاضة كالطبيعة الثانوية بحيث ال جتري فيها  ويشـكل.. أوالً
أصالة السـالمة ممنوع جداً، ألن كثرياً من األمراض املدفوعة بأصالة السـالمة ال يقل 
تعرض االنسان هلا عن تعرض املرأة لالستحاضة. عىل أن املعلوم تعرض املرأة خلروج 

الدم غري الطبيعي، أما غلبة كونه من غري اجلرح والقرح فقد عرفت منعها.
: أن أصالة السـالمة إنام تنهض بنفي املرض ونحوه كاجلرح والقرح، ال  وثانياً
بـالزم ذلك ككون الدم اسـتحاضة يف املقام، كام أرشنا إليه آنفـاً عند الكالم يف قاعدة 
اإلمكان، ولذا لو تردد سبب الدم بني احليض واجلرح أو القرح أو نحومها مما يدفع بأصالة 
السـالمة مل تنهض أصالة السالمة بإثبات احليض، بل املرجع أصالة عدم احليض، كام 



اعرتف به يف مبحث احليض.
نعـم، يظهـر مـن الفقيـه اهلمداينP أن أصالة السـالمة ليسـت هـي الوجه 
يف البنـاء عـىل االسـتحاضة بل هو بنـاء العقالء عليهـا الذي قد يكون منشـؤه أصالة 
السالمة. لكن ذلك لو تم فبناؤهم عىل أن الدم استحاضة واقعاً، لعمومها لدم اجلرح 

والقرح، ال ظاهراً ألصالة السالمة أو نحوها.
ومثله دعو: اسـتفادة ذلك من النصوص تبعاً، ألن السـكوت يف مقام البيان 
مـع رضورة احتامل اجلرح أو القـرح أو غريمها يف كل دم مل يكن من احليض والنفاس 
شـاهد بعدم االعتناء باالحتـامل املذكور، وأن األصل االسـتحاضة يف الدم املذكور. 
الندفاعها بأن ذلك ال يناسـب ما تقدم منه من أن موضوع النصوص هو الدم القابل 
ألن يكـون حيضـاً، حيث البد حينئذٍ من إحراز القابلية املذكورة يف مرتبة سـابقة عىل 

الرجوع للنصوص، وال وجه الستفادة احلكم منها يف ظرف عدم إحرازها. 
وأمـا بنـاء عىل ما ذكرنا من أن موضوعها الدم املشـابه للحيض يف اخلروج من 
خمرجـه فقد سـبق أن ظهور النصـوص يف كون احلكـم باالسـتحاضة واقعياً موجب 

لظهورها يف أن دم اجلرح والقرح استحاضة.
نعـم، لو فرض قيـام الدليل عىل عدم كوهنام اسـتحاضة فام ذكـره من رضورة 
احتامهلـامـ  لـو تمـ  ملزم برفع اليد عن ظهورها يف احلكم الواقعي وتنزيلها عىل احلكم 
الظاهري لعدم االعتناء باحتامهلام، وإال مل يكن حكم االستحاضة عملياً، وهو مما تأباه 
اإلطالقـات جداً، كام سـبق. لكن عليه يتجه التمسـك بإطالقها يف البنـاء ظاهراً عىل 
االسـتحاضة حتى مع العلم بوجود القرح واجلرح والشـك يف خروج الدم منهام، كام 
تقدم من اجلواهر. عىل أنه سبق عدم الدليل املذكور، فال موجب لرفع اليد عن ظهور 

اإلطالقات يف احلكم الواقعي.
وأشـكل من ذلك ما حكي عنه من دعو رصاحة مرسـلة يونس القصرية يف 
احلكـم ظاهـراً باالسـتحاضة مع احتامل كون الـدم من القرحة، وقريـب منه ما ذكره 
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 .Pالفقيه اهلمداين
الندفاعه: بأن املرسلة قد اقترص فيها عىل نفي حيضية الدم من دون حكم بأنه 
اسـتحاضة. وما ذكره الفقيه اهلمداين من األمر فيها باالغتسـال إنام ورد يف صدرها يف 
فرض احتامل عود الدم املستلزم لكونه حيضاً فهو إنام يدل عىل عدم االعتناء باحتامل 
القرحـة يف مقابـل احليض، ال يف مقابل االسـتحاضة، وعدم الفرق بينهام يف ذلك غري 
ظاهر بعد ثبوت قاعدة اإلمكان يف احليض وكونه طبيعياً للمرأة بخالف االستحاضة. 
ولو فرض تضمنها احلكم باالستحاضة كانت ظاهرة يف أن الدم استحاضة واقعاً وإن 
خـرج مـن القرحة، ال ظاهراً خصوصـاً وأن ترديد اإلمـامA ال ينايف قطع املكلف 

باخلروج من القرحة. وباجلملة: ال جمال للتفصيل املذكور.
هـذا، وقد يظهر من اإلرشـاد وحمكـي التحرير اختصـاص مانعية اخلروج من 
القرح واجلرح بام يكون دون الثالثة أيام، أما غريه كاملستمر بعد احليض والنفاس فهو 
استحاضة مطلقاً وإن كان منهام. والظاهر أن التفصيل املذكور تفصيل يف مقام الثبوت 
ال اإلثبات. ومن البعيد جداً أن يرجع إىل التفصيل يف صدق االستحاضة، بل الظاهر 

رجوعه إىل التفصيل يف حكمها مع عموم مفهومها. 
ومـن ثم ال يبعـد ابتناؤه عـىل اجلمع بني إطـالق النصوص املتقدمة ومرسـلة 
يونس القصرية بناء عىل داللتها عىل عدم كون الدم يف اليوم واليومني استحاضة. لكن 
عرفت املنع من داللتها عىل ذلك. مع أهنا لو متت كان مقتضاها عدم كونه استحاضة 
مطلقـاً وإن مل يكـن من القرح. عىل أهنا معارضة بصحيح إسـحاق بن عامر: «سـألت
أبـا عبد اهللاA عـن املرأة احلبىل تر الـدم اليوم واليومني. قـال: إن كان دماً عبيطاً 

فال تصيل ذينك اليومني، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صالتني»(١). 
اللهـم إال أن خيـص بمـورده، وهـو احلبـىل أو الصفـرة. لكنـه بعيـد. وباجلملة:
 ال جمال للبناء عىل خصوصية ما دون الثالثة يف احلكم باالستحاضة مع القرح واجلرح.

(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٦.



نعم، قد يدعى انرصاف اإلطالقات املتقدمة ملا يعم اجلرح الناشـئ من سـبب 
يتعـارف ابتالء النسـاء بـه كانفتاق الرحم بسـبب الـوالدة أو الطفرة، دون ما يسـتند 
لسـبب خارجي،كطعنة رمـح أوعملية جراحية، بل هي منرصفة عـن ذلك، فللتأمل 
يف جريـان حكم االسـتحاضة يف الدم املسـبب عنه جمـال، وإن كان االحتياط اليرتك 

بحال. فالحظ.
وقد حتصل من مجيع ما تقدم أمور..

األول: أن كل دم خيرج من طريق الرحم ليس بحيض وال نفاس فهو استحاضة 
وإن علم بكونه من جرح أو قرح، فضالً عام إذا شـك يف ذلك، إال يف اجلرح املسـبب 

عن أمر خارجي عىل إشكال فيه. من دون دخل للسن يف ذلك.
الثـاين: أنه إن أحرز عدم حيضية الدم بقاعـدة تنهض بإثبات الزم مؤداها لزم 
البنـاء عـىل كونه اسـتحاضة، وإن أحـرز بأصل ال ينهـض بذلك لزم اإلتيـان بأعامل 

املستحاضة وإن مل حيرز كونه منها.
الثالـث: أن الـدم إذا خرج من باطن الفرج لقـرح أو جرح فيه أةو ملروره عليه 

مع نبعه من اجلوف غري الرحم فهو ليس باستحاضة وال حيض.
هـذا،  ولو شـك يف حال الدم من هذه اجلهة فـإن احتمل احليض ففي وجوب 
الفحص كالم تقدم يف قاعدة اإلمكان، وإن انحرص األمر باحتامل االستحاضة أشكل 
وجوب الفحص لعدم الدليل عليه، بل الظاهر جواز الرجوع السـتصحاب عدمها. 

. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. فتأمل جيداً
(١) بال إشكال. ويقتضيه ما تضمن وجوب الغسل والوضوء له، ألن املنسبق 

منهام املطهران من احلدث.
(٢) لصـدق االسـتحاضة عرفـاً بذلك قطعـاً، وملا تضمن االكتفـاء يف ترتيب 

وهـو ناقض للطهارة(١) بخروجه ولو بمعونة القطنة(٢) من املحل املعتاد 
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أحكامها بإصابة الكرسف وإن مل يسل ومل يثقب الكرسف.
(١) مـا تقـدم يف احليـض جار هنـا، ألهنام من بـاب واحـد، وإن كان األمر يف 
االسـتحاضة أخفـى ولعلـه لذا استشـكل يف غـري املعتاد هنـا، وجـزم بالتعميم له يف 
. احليض، بناء عىل أن املراد باملعتاد هناك ما يتعود اخلروج منه وإن مل يكن أصلياً طبيعياً

فراجع.
نعم، ال ينبغي اإلشـكال يف صدق االسـتحاضة باخلروج من املوضع الطبيعي 

وإن كان اتفاقياً غري معتاد.
(٢) بل تقدم أن األمر يف االستحاضة أظهر.

(٣) هذا التقسيم هو املشهور، وحيث كان متفرعاً عىل اختالف أحكام األقسام 
املذكورة كان الالزم إيكال الكالم فيه للكالم اآليت يف حكم هذه األقسام.

(٤) كـام يف املختلـف والتذكرة والقواعد واإلرشـاد واللمعتـني وحمكي هناية 
األحكام والتحرير والتبرصة والتلخيص والبيان واملوجز احلاوي وختليص التلخيص 
وكشـف االلتبـاس وغريها. واعتـرب يف مجلة من الكتب عـدم ثقبهـا، كالفقيه واملقنع 

واهلداية واخلالف والغنية والرسائر والرشايع والدروس واملدارك. 
والظاهر أنه هو املراد ممن عرب بعدم ظهوره عىل القطنة، كام يف االقتصاد واملعترب 

باألصل أو بالعارض ويف غريه إشكال(١)، ويكفي يف بقاء حدثيته بقاؤه يف 
باطـن الفرج، بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها. بل ظاهر كفاية ذلك 

يف انتقاض الطهارة به، كام تقدم يف احليض(٢).
(مسـألة٢٥): االسـتحاضة عـىل ثالثة أقسـام(٣): قليلة ومتوسـطة 

وكثرية. 
فاألوىل: ما يكون الدم فيها قليالً بحيث ال يغمس القطنة(٤).



واملنتهـى وحمكي املصباح وخمتـرصه، ولذا مجع بينهام يف حمكـي الذكر، فيحمل عىل 
ظهـوره عىل سـطح القطنة اخلارج، دون الداخل من جانـب الفرج، ألن عدم ظهوره 
عليـه مالزم للنقاء، وألنه املناسـب لتحديد بعضهم املتوسـطة بالظهـور عىل اجلانب 
اآلخر، وتقييدها بعدم السيالن من القطنة. وكذا احلال فيمن عرب بعدم رشحه عليها، 

كام يف املبسوط والنهاية واملراسم والوسيلة.
بل ربام ادعي رجوع عدم الغمس يف كالم من تقدم إليه، كام هو ظاهر الروض، 
بـل يف جامع املقاصد وحمكـي رشح اجلعفرية أن مراد األصحاب من الغمس والثقب 
والظهور واحد قطعاً، وهو املناسب لعدم تعرض النصوص للغمس، ولعدم تعرض 
 مـن قبـل املحقق الثاينـ  فيام تيرس يل العثور عليـهـ  للخالف يف هذه اجلهة، مع دعو
مجلة منهم اإلمجاع عىل ما ذكره يف مقابل قويل ابن اجلنيد واإلسكايف اآلتيني يف وظائف 
هـذه الصورة، وللتعبري يف املعترب واملنتهى واملدارك عن املتوسـطة بالغمس الظاهر يف 
أن املعيـار يف القليلـة عىل عدمـه، فيكون قرينة عـىل أنه املراد من عـدم الظهور وعدم 

الثقب يف كالمهم.
نعـم، هو ال يناسـب إطالق عدم الغمـس ممن تقدم، لوضـوح أن الغمس إنام 
يكـون بالنفـوذ يف الباطن، فإن أريد منه ما يعم غمس بعض القطنة كان عدمه بتلطيخ 
سـطحها مـن دون نفـوذ فيها أصـالً الذي هو كالرصيـح مما يف التذكـرة وحمكي هناية 
األحكام من التعبري بأن يظهر عىل القطنة كرؤس األبر(*) وال يغمسها ومن الظاهر أنه 
أخـص مـن عدم الثقب وعدم الظهور يف اجلانب اآلخـر. وإن أريد غمس متام القطنة 
ـ كام يف جامع املقاصد والروضة وكشـف اللثام وحمكي فوائد الرشايع وغريها ـ كان 
عدمـه أعم من عدم الثقب والظهور، لصدقهام بمجرد خروج الدم من جانب القطنة 

(*) اسـتظهر يف كشـف اللثـام واحتمل يف مفتاح الكرامة أن املراد به الظهور عـىل ظاهر القطنة، والظاهر أن 
املراد به جانبها الذي هو خارج الفرج، الذي يلزم من ظهور الدم عليه كرؤس األبر ما يقرب من غمس 
متـام القطنـة، فيكون املراد من الغمس هـو غمس متامها كام ذكراه. لكنه بعيد جـداً، والظاهر أن املراد به 

جانبها الذي هو داخل الفرج، فيكون املراد من الغمس غمس بعضها، كام ذكرناه.(منه عفي عنه)

١٥٥ ................................................................................ صور االستحاضة 
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اآلخر وإن مل يستوعب أطرافها. ومن ثم استبعد يف اجلواهر تنزيل الغمس عىل الثقب. 
وأما ما قد يظهر من املسالك من أن املراد من الثقب هو غمس اجلميع، ومن جامع 
املقاصد من أن ذلك هو مراد الكل فلم يتضح الوجه فيه بعد عموم الثقب والظهور ملا 
ذكرنا. وما ذكره الفقيه اهلمداين من التالزم بني الثقب واالستيعاب عادة، غري ظاهر.

وكيـف كان، فالنصـوص حيـث مل تتضمـن الغمـس فـال هيـم حتقيـق املـراد 
بـه، بـل هي قـد تضمنـت الثقـب أو النفـوذ والظهور عىل الكرسـف. ففـي صحيح 
معاويـة بـن عـامر يف املسـتحاضة: «فإذا جـازت أيامهـا ورأت الدم يثقب الكرسـف 
اغتسـلت للظهـر والعرص...»(١)، ويف موثق عبد الرمحـن أو صحيحه: «فإن ظهر عن 
عىل خ ل[عىل يب] الكرسـف فلتغتسـل»(٢)، ويف خرب إسـامعيل اجلعفـي: «وال تزال 

تصيل بذلك الغسل حتى يظهر الدم عىل الكرسف...»(٣) وغريها. 
وهي ظاهرة يف مطلق اخلروج من اجلانب اآلخر وإن مل يستوعب الكرسف، كام 
تقدم، فال وجه العتبار استيعابه، كام عرفت ممن سبق، وال لالكتفاء بمجرد النفوذ فيه 
وإن مل خيرج من اجلانب اآلخر، كام هو ظاهر ما تقدم من التذكرة وحمكي هناية األحكام.

هـذا، ومقتـىض النصـوص املتقدمة والفتـاو أن موضـوع الثقـب والظهور 
وغريمها هو الكرسف. لكن يف املقنعة: «فعليها أن تغسل فرجها منه ثم حتتيش بالقطن 
وتشـد املوضع باخلرق ليمنع القطن من اخلروج. وإن كان الدم قليالً ومل يرشـح عىل 
اخلـرق وال ظهـر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صالة واالسـتنجاء 
وتغيري القطن واخلرق وجتديد الوضوء للصالة. وإن كان رشح الدم عىل اخلرق رشحاً 
قليالً ومل يسل منها كان عليها تغيري القطن واخلرق عند صالة الفجر... وإن كان الدم 

كثرياً فرشح عىل اخلرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر صالة الظهر...». 
وهو رصيح يف أن املعيار عىل اخلرقة التي يشد هبا الكرسف، وإن ظهر من غري 
واحد محل كالمه عىل إرادة الكرسـف، حيـث مل ينقلوا اخلالف منه يف هذه اجلهة، بل 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١، ٨ ، ١٠.



ساق يف مفتاح الكرامة وغريه كالمه يف مساق كالم األصحاب، واستدل له الشيخ يف 
التهذيب بالنصوص التي أرشنا إليها.

نعـم، نبـه بعـض متأخـري املتأخرين لذلـك، بـل يف احلدائق: «ونقل شـيخنا 
املجليس يف بعض حواشـيه عن املحقق الشـيخ عيل يف بعض حواشـيه أنه ذهب إىل ما 

.«S ذكره الشيخ املفيد
وكيف كان، فقد يسـتدل له بصحيح احللبي عن أيب عبد اهللاA: «سألته عن 
املرأة تستحاض فقال: قال أبو جعفرA: سئل رسول اهللا5 عن املرأة تستحاض 
فأمرهـا أن متكـث أيـام حيضهـا ال تصيل فيها ثم تغتسـل وتسـتدخل قطنة وتسـتثفر 
[تسـتذفر] بثوب ثم تصيل حتى خيرج الدم من وراء الثوب. قال: تغتسل املرأة الدمية 
بـني كل صالتني»(١)، لظهوره يف عدم احلاجة للغسـل ما مل خيرج الـدم من وراء الثوب.
 وقولـهA يف حديث زرارة: «ثم هي مسـتحاضة فلتغتسـل ولتسـتوثق من 
نفسها وتصيل كل صالة بوضوء ما مل ينفذ[يثقب] الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت»(٢) 
لظهوره يف إرادة النفوذ فيام تستوثق به ـ وهو اخلرقة غالباً ـ بالظهور عليه. فال جمال ملا 

يف احلدائق من اإلنكار عليه بعدم العثور عىل ما يدل عليه من األخبار.
لكـن حيـث كانت النصـوص األول رصحية يف أن املعيار عىل الكرسـف تعني 
تنزيـل حديـث زرارة عليه، وتنزيـل الصحيح عىل كون خروج الـدم من وراء الثوب 
موجباً لكون االسـتحاضة كثرية مقدمة لذكر حكمهـا يف الذيل، غاية األمر أن يكون 
ظاهره اشرتاك القليلة واملتوسطة باالكتفاء بالوضوء. فيقيد بنصوص التفصيل بينهام.
 أو ينـزل احلديثـان عـىل أن ذكـر النفـوذ يف اخلرقـة ملالزمتـه غالبـاً للنفـوذ يف 
الكرسـف للتامس بشـدة بينهام بسبب شـد اخلرقة والتعصب هبا. فإن ذلك أقرب من 
محل النصوص األول عىل االسـتحباب. وال سيام مع ظهور مفروغية األصحاب عن 
أن املعيـار عـىل الكرسـف بنحو يظهر منهـم العمل بنصوصه واإلعـراض عن هذين 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث: ٢، ٩.
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احلديثني. فتأمل.
ثـم إنه قال يف اجلواهر: «واملراد بالكرسـف القطن، كام نص عليه يف القاموس 
وغريه من األصحاب، فهو حينئذٍ كقول أيب احلسنA وأيب عبد اهللاA: وتستدخل 
قطنـة(١). إال أنـه قد يلحق به ما كان مثله مما ال يمنع صالبتـه أو صالبة جزء منه نفوذ 
الدم. ومن هنا قيد بعضهم القطنة بكوهنا مندوفة، وإن كان يف استفادة مثل هذا القيد 

من النصوص تأمل». وما ذكره حسن.
(١) حتديد هذه الصورة متفرع عىل حتديد الصورة األوىل.

(٢) يأيت حتديد السيالن يف الصورة الثالثة.
(٣) املعيار فيه ما تقدم يف الصورة األوىل.

(٤) كـام رصح به األصحـاب. والظاهر من إطالقهم أن املراد به مطلق العبور 
عنهـا ولـو إىل مـا وراءها من اخلرق التي تسـتثفر هبا املانعة من سـيالن الدم عنها. بل 
هـو رصيح بعضهـم خالفاً ملا رصح به يف جامع املقاصد من اعتبار جتاوزه الكرسـف 
واخلرقة التي عليه. ويشهد لألول إطالق قولهA يف صحيح زرارة: «فإن جاز الدم 
الكرسـف أغتسـلت...» وإن مل جيز الدم الكرسـف صلت بغسـل واحد...»(٢)، ويف 

موثق سامعة: «وإن مل جيز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة...»(٣). 
وعـىل ذلك حيمل مـا يف بعض النصوص من التعبري بسـيالن الـدم(٤) أو كونه 
(٥)، فإنـه لو فرض إمجاله من هذه اجلهة أو ظهوره بدواً يف فعلية السـيالن، كان  صبيبـاً

والثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة(١) وال يسيل(٢). 
والثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها(٣) ويسيل منها(٤).

 B(١) الوسـائل باب:١ من أبواب املسـتحاضة حديث:٢، ٣، ١٤ لكن األخرييـن مرويان عن أيب جعفر
.Bال عن أيب عبداهللا

(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥، ٦ ، ٧ ، ١١.
(٥) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١١، وباب:٦ من أبواب احليض حديث:٣.



ما ذكرنا صاحلاً حلمله عىل مطلق العبور عن الكرسف، وال سيام مع ما هو املعلوم من 
سـرية النسـاء عىل التحفظ من سـيالن الدم، كام دلت عليه مجلة من النصوص. ويأيت 

متام الكالم يف ذلك يف حكم املتوسطة.
(١) وأوجبـه يف املنتهـى وحمكـي الذكر وجامع املقاصد، بـل يف اجلواهر أنه 

رصح به مجاعة من األصحاب. واستدل عليه بلزوم املخالفة القطعية لواله. 
فـإن أريـد به لزوم كثـرة املخالفة، ألنه ال طريـق إىل معرفة املتوسـطة والقليلة 
إال بالفحـص، كـام يظهر من شـيخنا األعظـمP. فهو موقوف كون كثـرة املخالفة 
بنحـو يعلم باهتامم الشـارع األقدس بتجنبها بإجياب الفحص فيها من بني الشـبهات 
املوضوعيـة، وهـو ممنوع لكثرة ظهور حال االسـتحاضة من جمـرد جريان الدم أو من 
وضـع القطنـة للتحفظ من جريانـه وإن مل يكن واجباً، ولعدم وضوح اهتامم الشـارع 

بمنع كثرة املخالفة. 
وإن أريد به قطع املرأة نفسها بوقوع املخالفة منها إمجاالً لو بنت عىل القليلة من 
دون فحص، ملا عن بعض مشـاخينا من أن املسـتحاضة تعلم غالباً بحدوث املتوسـطة 
أو الكثرية يف أثناء الشـهر، فيتعذر عليها الرجوع لألصول الرتخيصية بناء عىل ما هو 
التحقيـق من منجزية العلم اإلمجايل يف التدرجييات. فهو كام تر ألن املرأة كثرياً ما ال 

تعلم باستمرار االستحاضة يف الشهر، فضالً عن كوهنا يف بعضه كثرية أو متوسطة.
مـع أن العلم اإلمجايل يف التدرجييات إنـام ينجز إذا كان وجود املعلوم يف الزمن 
األول ال يستلزم وجوده وترتب األثر عليه يف الزمن الالحق، كام يف احليض، حيث ال 
، بل  يكون وجوده يف أول الشهر مستلزماً وجوده يف آخره وال ترتب األثر عليه حينئذٍ

مستلزماً لعدمه، فال حيرم وطء املرأة يف آخر الشهر إذا حاضت يف أوله. 
وأمـا إذا كان وجود املعلوم يف الزمن األول مسـتلزماً لبقائه وترتب األثر عليه 

(مسألة٢٦): األحوط هلا االختبار(١) 
١٥٩ ........................................................... وجوب الفحص عن صور االستحاضة 
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يف الزمـن الالحـق، فينحـل العلم اإلمجايل إىل علـم تفصييل بوجود املعلـوم يف الزمن 
الالحـق، وشـك بدوي يف وجـوده يف الزمن السـابق، فال مانع مـن الرجوع لألصل 
الرتخييص فيه، ويقترص عىل املعلوم بالتفصيل، كام يف املقام، لوضوح أن االستحاضة 
الكثرية أو املتوسـطة لو كانت يف أول الشهر ومل تغتسل هلا يبقى حدثها إىل آخر الشهر 
وإن ارتفعت فتبطل الصالة فيه من دون غسل، فيعلم تفصيالً باحلدث يف آخر الشهر 
ويبطـالن الصالة من دون غسـل حينئذٍ إما حلدوث الكثرية أو املتوسـطة فيه أو لبقاء 
حدثهـا مـع سـبق حدوثها، فيجب الغسـل عند حصـول العلم املذكـور ويرجع قبله 

لألصل الرتخييص.
نظري ما لو علم بتنجس املسـجد إما يف أول الشـهر أو آخره، حيث ال مانع من 
الرجوع السـتصحاب الطهارة يف أوله وجيب تطهريه يف آخره، إما حلدوث النجاسـة 

فيه أو لبقائها بعد حدوثها يف أوله.
ومثله ما يف اجلواهر من دعو العلم إمجاالً باحلدث، فيجب تعرفه مع اختالف 

أحكامه. 
الندفاعـه بأن اختالف وظائف املسـتحاضة باختـالف صورها إن كان راجعاً 
لتبايـن أحداث الصـور أمكن إحراز األقل باألصل املوضوعي النايف لسـبب األكثر، 
فإصابة الدم القطنة متيقن، وبأصالة عدم ثقبها والسـيالن منها حترز القليلة، ولو علم 

بثقبها فبأصالة عدم السيالن منها حترز املتوسطة، فريفع اليد عن العلم اإلمجايل. 
وإن كان راجعـاً لزيادة احلدث الواحد تبعـاً لزيادهتا، فال علم إمجايل باحلدث، 

بل يكون األقل متيقناً والزائد مشكوكاً ومدفوعاً باألصل املذكور.
فالعمدة ظهور بعض النصوص يف وجوب الفحص، ففي صحيح الصحاف: 
«فلتغتسـل ثـم حتتيش وتسـتذفر وتصيل الظهر والعـرص، ثم لتنظر فـإن كان الدم فيام 
بينها وبني املغرب ال يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صالة 
ما مل تطرح الكرسـف، فإن طرحت الكرسـف عنها فسـال الدم وجب عليها الغسـل 



وإن طرحـت الكرسـف عنها ومل يسـل الدم فلتتوضـأ ولتصل وال غسـل عليها»(١)، 
ويف صحيـح عبـد الرمحـن أو موثقه: «ولتغتسـل ولتسـتدخل كرسـفاً فـإن ظهر عىل 
الكرسـف...»(٢)، ويف صحيح حممد بن مسـلم: «يف احلائض إذا رأت دماً بعد أيامها 
التي كانت تر الدم فيها فلتقعد عن الصالة يوماً أو يومني ثم متسـك قطنة فإن صبغ 
القطنـة دم ال ينقطـع فلتجمـع بـني كل صالتني بغسـل»(٣)، ويف خرب ابـن أيب يعفور: 
«املسـتحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسـلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر عىل 

الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت»(٤).
وظاهـر األمـر بالنظـر وإدخال الكرسـف ليـس حمض اإلرشـاد لبيـان كيفية 
الفحـص من دون أن يكون واجباً، وال لرشطيته واقعـاً للعمل، بحيث تبطل الصالة 
بدونـه واقعـاً ولو مـع القيام بالوظيفة املناسـبة لكونـه يف احلقيقة جزءاً مـن الوظيفة، 
وال لوجـوب الفحص مولوياً وجوباً نفسـياً كي يكون اإلخالل بـه حمرماً واقعاً حتى 
مـع إصابـة الوظيفة الواقعية، مـن دون أن يمنع من الرجوع لألصـول الرتخيصية يف 
تشـخيص الوظيفة ظاهراً، بـل لوجوبه وجوبـاً طريقياً لتنجز الواقـع بدونه، والزمه 
امتناع الرجوع لألصول الرتخيصية يف تشـخيص الوظيفة ظاهراً، كام ذكرناه يف نظائر 
املقـام مـن موارد وجـوب الفحص يف الشـبهات احلكمية واملوضوعيـة، كالرتدد بني 

احليض والعذرة، والشك يف النقاء من احليض وغريمها.
هـذا، وقد استشـكل يف اجلواهر يف وجـوب الفحص لو كان هلا اسـتصحاب 
يشـخص حاهلـا، كام لـو اختربت حاهلا قبـل الوقت فكانـت قليلة. لكـن ال خيفى أن 
االسـتصحاب جيـري حتـى لو مل ختترب حاهلـا، ملا أرشنا إليـه آنفاً مـن أن مقتضاه عدم 
ثقب القطنة وعدم السـيالن منها، والزمه عدم وجوب الفحص الذي اعرتف بداللة 

النصوص عليه. 
إال أن يكـون مـراده وجـوب الفحـص عليهـا مـرة واحـدة، ثم تسـتصحب 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧، ٨، ١٤، ١٣.
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مقتضـاه، كام عن بعض مشـاخينا مدعيـاً أنه الظاهر من النصـوص. وكأنه لعدم األمر 
فيهـا باالختبار إال عنـد ميض زمان احليض، أو االسـتظهار، فوجوبه بعد ذلك حيتاج 

إىل دليل، ومقتىض إطالق دليل االستصحاب عدمه.
لكـن مقتىض اجلمود عىل ذلك أهنا لو تركت الفحص يف الزمان املذكور عمداً 
أو غفلـة أو لتعـذره مل جيـب عليها بعد ذلـك، وكذا لو فحصت ثم نسـيت ما ظهر هلا 
قبـل العمـل عليـه أو بعده، وال يظن منه وال مـن غريه البناء عىل ذلـك، وما ذلك إال 
إللغاء خصوصية املورد عرفاً بعد ظهور كون وجوب الفحص لالهتامم بمعرفة حال 
احلدث وعدم االكتفاء فيه بالرجوع لألصول بعد ما عرفت من عدم الفرق يف جريان 

االستصحاب بني الزمان األول وغريه. 
وال سـيام مع أهنا قد تعلم قلة الدم يف آخر زمان احليض أو االسـتظهار، فعدم 
االكتفـاء بذلـك ولزوم الفحص بعده لو احتملت زيادتهـ  كام هو مقتىض النصوصـ  

 . مناسب لعدم االكتفاء بالفحص الواحد لبقية الصلوات جداً
ولـذا ال يظـن مـن أحد دعو قصـور النصوص املذكـورة عن بيـان الوظيفة 
الواقعيـة لغـري الصلوات األوىل التـي تضمنتها، وأن حكم بقيـة الصلوات يؤخذ من 
نصـوص أخـر. وما ذلـك إال لفهم أن بيـان الوظيفة هلـا من حيثية كوهنا مسـتحاضة 
مكلفـة بالصـالة، وذلك كام جيـري يف أصل الوظيفة جيري يف الفحـص عنها. عىل أن 
ذلك منهام ال يناسـب الوجه اآلخر الذي اسـتدل به كل منهام لوجوب الفحص، وإن 
عرفـت عـدم متاميته. ومـن هنا كان الظاهـر عموم وجوب الفحص مـع القدرة عليه 

وامتناع الرجوع لألصل الرتخييص مطلقاً، كام هو ظاهر غري واحد. فالحظ.
ثـم إنـه حيـث كان وجوب الفحـص طريقيـاً لتنجـز الواقع فهـو ال يمنع من 

االحتياط املحصل له. 
وأمامـا ذكـره شـيخنا األعظـمP مـن عـدم مرشوعيتـه هلـا إال إذا طابـق 
االسـتصحاب، كام لو كانت اسـتحاضتها سـابقاً كثرية ثم شـكت يف بقائها عىل ذلك 



فتسـتصحب الكثـرة ـ بنـاء عىل مـا يأيت الـكالم فيه ـ وتعمـل عليها مـن دون حاجة 
للفحص. فكأنه مبني عىل عدم االكتفاء باالمتثال االحتاميل مع إمكان االمتثال اليقيني 
بالفحـص. وإنـام يرشع االحتياط املطابق لالسـتصحاب مـن دون فحص، القتضائه 

التعبد بمقتضاه، واملراد باالمتثال اليقيني ما يعمم ذلك. 
ودليل وجوب الفحص ال يصلح للردع عن االسـتصحاب املذكور بعد عدم 
اقتضائه تفويت الواقع املنجز بوجوب الفحص، بخالف االستصحاب املحرز لكون 

االستحاضة قليلة.
لكـن ذكرنـا غـري مرة ضعـف املبنـى املذكور وأنـه يكفـي االحتيـاط بموافقة 

التكليف املحتمل ولو مع تيرس االمتثال اليقيني بالفحص.
نعـم، قد ال يتيرس االحتياط، كام هو احلال بناء عىل الوظيفة يف الكثرية الغسـل 
وحـده ويف القليلـة الوضوء، حيث يسـتلزم اجلمع بينهام احتـامل الفصل بني الوظيفة 
والصـالة الـذي يأيت منهم عدم جـوازه. إال أن يفرض عدم فوت املـواالة العرفية به، 
أو حيتـاط بتكـرار الصالة مع كل مـن الوظيفتني. وباجلملة: االحتيـاط إن أمكن كان 

مرشوعاً، وال جيب معه الفحص.
بقـي يشء: وهـو أنه لو تعذر الفحص فالظاهر عـدم وجوب االحتياط، لعدم 
الدليل عىل تنجز الواقع حينئذٍ بعد قصور ما دل عىل وجوب الفحص عن حال التعذر. 
وأمـا مـا ذكـره سـيدنا املصنفP من اسـتفادته مـن إطالق دليـل وجوب 
االختبار فقد تقدم منه نظريه فيام لو تعذر الفحص مع اشـتباه دم احليض بدم العذرة، 

وتقدم هناك املنع منه. 
وحينئذٍ ال ينبغي التوقف يف البناء عىل كون االستحاضة قليلة لو مل تكن سابقاً 
كثرية أو متوسطة، ملا تقدم من أن مقتىض االستصحاب كوهنا قليلة، فإن علم بالزيادة 
 Pعليها فمتوسـطة، وأما لو كانت سـابقاً كثرية أو متوسطة فظاهر شيخنا األعظم
وغـريه ابتنـاء جريـان اسـتصحاب إحـد الصورتني عـىل جريان االسـتصحاب يف 
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التدرجييـات، وحيـث كان جيري عىل التحقيـق لزم البناء عىل جريانـه يف املقام، وعىل 
ذلك جر يف العروة الوثقى وغريها، وإن مل جيزم شيخنا األعظمP بأحد األمرين، 

لعدم جزمه بجريان االستصحاب يف التدرجييات.
لكنه يشكل بأن املستفاد من النصوص ترتب حكم املتوسطة والكثرية عىل ثقب 
الكرسف وسيالنه منه او بوصوله إىل حدّ أحد األمرين لو فرض عدم الكرسف، فلو 
كان الدم بنحو يثقب الكرسف أو يسيل منه ال يرتتب عليه حكم املتوسطة أو الكثرية 
بمجـرد خروجـه إىل فضـاء الفرج، بل االسـتحاضة يف أول خروجه قليلـة، فإذا نزل 
حتى بلغ حدّ ثقب الكرسف صارت متوسطة، ثم إذا بلغ حدّ السيالن صارت كثرية، 
فأقسـام االسـتحاضة متداخلة موضوعاً وحكامً، ال أهنا متباينة تبعاً الختالف أقسـام 

الدم وكيفية خروجه من الرحم.
وحينئذٍ إن كانت االسـتحاضة سـابقاً متوسـطة أوكثرية واحتمـل انقالهبا إىل 
القليلة، فإن كان االنقالب املحتمل بعد الغسل أو يف أثنائه يقطع ببقاء حكم املتوسطة 
أو الكثـرية بـال حاجة لالسـتصحاب، وإن كان قبله يعلم بمطهرية الغسـل وحده أو 
مـع الوضوء من احلدث املسـبب عن الدم اخلـارج إىل فضاء الفـرج قبله وإن مل خيرج 
مـن الفرج، وأما املتصل به اخلارج بعـده فخروجه حيث ال يوجب يف اآلن األول إال 
حدث القليلة، وال يوجب حدث ما فوقها إال بنزوله إىل أن يبلغ حدّ ثقب الكرسف أو 
السيالن منه، فاألصل عدم نزوله إىل احلد املذكور، وبه حيرز كون االستحاضة قليلة.
وأمـا اسـتصحاب سـيالن الدم أو ثقبه للكرسـف فـال جمال له حتـى بناء عىل 

جريان االستصحاب يف التدرجييات ..
: لعدم األثر لثقب مطلق الدم وسـيالنه، بل لثقب أو سيالن خصوص ما  أوالً
ينزل بعد الرشوع يف الغسل الذي مل يرفع الغسل احلدث املسبب، واألصل عدم ثقبه، 

وال سيالنه .
: ألهنا حيث خترج الكرسـف وجتدده قبل الغسل حلبس الدم عن النزول  وثانياً



ينقطع الثقب والسيالن، حتى باإلضافة إىل مطلق الدم، فال جمال الستصحاهبام. غاية 
األمـر أنه حيتمل جتددمها بسـبب بقـاء دفع الدم بقوته، واألصـل عدمه. كام أنه يمكن 
اسـتصحاهبام بنحو التعليق، فيقال: كان الدم لو اسـتمر لثقب الكرسف فهو كام كان. 

لكنه ليس حجة عىل التحقيق خصوصاً يف املوضوعات اخلارجية.
نعم، لو كان املدار يف ترتب حكم املتوسطة أو الكثرية عىل دفع الدم، فإذا كان 
بنحو يسـتلزم ثقب الكرسف أو السيالن منه ترتب حكمها بمجرد خروجه إىل فضاء 
، اجته اسـتصحاب كونه عىل النحو  الفرج، وإن مل يثقب الكرسـف أو يسـيل منه فعالً
املذكور ـ ومل يكن تعليقياً ـ بناء عىل جريان االستصحاب يف التدرجييات. لكنه خالف 

ظاهر األدلة، كام سبق. 
وأما تقسـيم االستحاضة إىل القليلة واملتوسطة والكثرية فليس تقسيامً تضمنته 
النصوص يف مقام بيان موضوع األحكام، بنحو يكون عنوان الكثرة وغريها قد حلظ 
فيـه حال الدم حني خروجه، ليسـتصحب أحد األقسـام لو شـك يف ارتفاعه، بل هو 
تقسـيم للفقهاء منتزع من مفاد النصوص التي ذكرنا أهنا ظاهرة يف أن املدار يف ترتب 

األحكام عىل فعلية الثقب والسيالن وعدمهام.
وأشكل من ذلك ما عن بعض مشاخينا من أن االستحاضة لو اتصلت باحليض 
وكان دم احليض كثرياً بحيث يثقب الكرسف أو يسيل عنه أمكن باالستصحاب كوهنا 

 . متوسطة أو كثرية، لوحدة الدم عرفاً وإن اختلف حكامً
لإلشـكال فيه ـ مضافاً إىل ما سبق ـ بأن ظاهر النصوص والفتاو تباين دميي 
احليـض واالسـتحاضة ذاتاً، ال حكـامً فقط كام تقدم يف أول الفصـل، ومن الظاهر أن 
موضوع احلكم ليس هو ثقب مطلق الدم للكرسـف أو سيالنه، ليجدي استصحابه، 
بل خصوص دم االسـتحاضة ومقتىض االستصحاب عدم ثقبه وال سيالنه، وإن كان 
الـدم ثاقباً أو سـائالً حينـام كان دم حيض خالص أو خمتلط بدم االسـتحاضة، عىل ما 

تقدم احتامله يف أول الفصل. فراجع.
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هذا، ولو غض النظر عن االستصحاب املوضوعي يف املقام، فقد يدعى جريان 
اسـتصحاب الطهارة من احلدث األكرب ـ لو كانت نقية من الدم سابقاً ـ غري املعارض 
باسـتصحاب الطهـارة من احلدث األصغر، للعلم بانتقاضهـا عىل كل حال، بناء عىل 

 . أن سبب احلدث األكرب سبب للحدث األصغر أيضاً
لكنه مبني عىل أن وظيفة املتوسـطة والكرب الغسـل والوضوء، وأن الغسـل 
ينفـرد برفع األكرب والوضـوء برفع األصغر، حيث يعلم بحـدوث األصغر وارتفاعه 
بالوضوء ويشك يف حدوث األكرب ومقتىض االستصحاب عدمه. أما لو كانا مشرتكني 
يف رفـع كل مـن األصغـر واألكرب فاسـتصحاب الطهارة من األكـرب ال حيرز األصغر 
املعلـوم احلصـول بالوضـوءـ  بعد عـدم إحراز كون االسـتحاضة قليلـةـ  بل مقتىض 
اسـتصحابه معه عدم ارتفاعه إال بضم الغسل إليه. وكذا بناء عىل أن وظيفة املتوسطة 
والكرب الغسـل خاصة للصالة األوىل، لرجوع ذلك إىل أن الرافع للحدث األصغر 
فيهـام هو الغسـل ال الوضوء، فال حيـرز ارتفاعه بالوضوء خاصة مـع عدم إحراز قلة 
االسـتحاضة باألصـل املوضوعي يف املقام، بل مقتىض اسـتصحابه معه عدم ارتفاعه 

إال بضم الغسل إليه.
وبذلـك يظهر اإلشـكال فيـام يف العـروة الوثقى مـن احلكـم باالحتياط، ألن 
مذهبه وجوب ضمّ الوضوء للغسل يف املتوسطة والكبرية، ومن البعيد جداً ذهابه إىل 

اشرتاكهام يف رفع كال احلدثني. 
اللهم إال أن يستشـكل يف اختالف سـنخ حدثي االستحاضة، الحتامل وحدة 
سـنخ احلدث وسـنخ الطهارة منه، وإنام خيتلف بالشدة والضعف من دون أن يستلزم 
تعدده عرفاً، فمع فرض عدم االستصحاب املوضوعي املحرز ملرتبته فحيث يشك يف 
ارتفاعه بالوضوء يكون مقتىض االستصحاب بقاؤه. بل لعل اختالف احلدث األصغر 
واألكرب كذلك يف مجيع املوارد، وإنام جيتزأ بالوضوء وحده والغسـل كذلك مع الرتدد 
بينهام فيام لو أحرزت إحد املرتبتني بأصل موضوعي، كام تقدم يف فروع االسـترباء، 



وأما بدونه فاملرجع اسـتصحاب احلدث وعدم الطهارة، أو أصالة االشـتغال بالفعل 
. املقيد بالطهارة، كالصالة. فتأمل جيداً

(١) ألن األمر باالختبار ملا كان طريقياً، الهتامم الشارع بعدم فوت الواقع من 
جهة اجلهل فاملنرصف ما يؤمن معه من وقوع الوظيفة يف غري حملها، وذلك إنام يكون 
بالفحص عند إرادة الصالة متهيداً لإلتيان بوظيفتها، إذ لو كانت قبله بمدة حيتمل فيها 

اختالف حال االستحاضة مل يؤمن ذلك.
نعم، لو علم بعدم اختالف احلال بعد الفحص إىل حني االتيان بالوظيفة أجزأ 
الفحـص السـابق. وكذا لو كان الفاصل زماناً يسـرياً يتعارف الفصـل به، لتعذر محل 
النصـوص عرفاً عىل االتصال الدقـي. إال أن حيدث فيه ما يثري احتامل اختالف احلال 

بالوجه املنبه عىل جتديد الفحص، فال يبعد لزوم جتديده بمقتىض ما ذكرنا. فالحظ.
، وأقره عىل ذلك غري  (٢) كـام يف العـروة الوثقى، لكن مع إجياب الصـرب قليالً

واحد من حمشيها. 
ويشكل بأن الذي تضمنته النصوص املتقدمة الفحص عن ثقب الدم الكرسف 
أو سـيالنه منه من حني الغسـل إىل حني الصالة، والزم ذلك عدم إخالء املوضع من 
الكرسف يف املدة املذكورة، إما بإبقاء كرسف واحد أو بتجديد الكرسفـ  عىل ما يأيت 
الكالم فيه عند حتديد الوظائف إن شـاء اهللا تعاىل ـ وحينئذٍ يكفيها يف الفحص الالزم 

 . عند الصالة النظر يف الكرسف املوضوع واحداً كان أو متعدداً
فلو مل تضع كرسـفاً يف بعـض املدة أو متامها، فحيـث كان الظاهر من التحديد 
بثقب الكرسـف أو السـيالن منه بيـان مقدار نزول الدمـ  كام أرشنـا إليه آنفاً ويأيت إن 
شاء اهللا تعاىل ـ فإن علمت بنزول الدم بأحد النحوين، فال إشكال يف وجوب الوظيفة 
املناسبة له عليها، وإن احتملت نزوله ومل تستطع استكشاف احلال لغسل موضع الدم 

حال الصالة(١)، بإدخال القطنة يف املوضع املتعارف والصرب عليها باملقدار 
املتعارف(٢). وإذا تركته عمداً أو سهواً وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة 

١٦٧ ........................................................... وجوب الفحص عن صور االستحاضة 
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أو نحـوه، فحيث كانـت مفرطة يف الفحص الـالزم عليها، كان الواقـع منجزاً عليها 
بمقتىض وجوب الفحص ولزمها االحتياط. 

وكـذا لو طرحت الكرسـف السـابق ومل تنظـر فيه واحتملت ثقـب الدم له أو 
سـيالنه منـه. وإن علمـت بعدم نـزول الدم بأحـد النحوين مل حتتـج لالختبار بوضع 
الكرسـف أو نحـوه، لعـدم املوضـوع لـه. إال أن حتتمـل جتمـع الدم يف باطـن الفرج 
فتسـتدخل الكرسـف بمقدار لو كان فيه دم لثقبه أو سـال منه، ثـم تنظر فيه، ويكون 

ذلك هو الفحص الالزم عليها.
(١) كام هو مقتىض ما سبق من أن وجوب الفحص طريقي إلحراز الواقع، ال 

مقدمي متفرع عىل رشطيته يف العمل، ليبطل بفقد رشطه.
نعـم، بنـاء عىل عـدم االجتـزاء باالمتثـال االحتاميل مـع القدرة عـىل االمتثال 
اليقينـي بالفحـص يتعـني بطالن العمل مع تعمـد ترك الفحص. لكن سـبق املنع من 

ذلك، فيتعني صحته لو جاءت به برجاء إصابة الواقع.
(٢) لفقد الرشط. ولو شـكت يف أحد األمرين لزمها االحتياط باإلعادة بنحو 
حتـرز مطابقة عملهـا للواقع، ألن وجوب الفحص عليها واقعاً مسـتلزم لعدم حجية 
االسـتصحاب يف حقها، فال يسـوغ هلا الدخـول يف الصالة. وال يبعـد كون ذلك هو 
مراد سيدنا املصنفP وغريه ممن أطلق صحة عملها مع مطابقته للوظيفة الواقعية، 

فريجع إىل لزوم إحراز املطابقة.
لكـن املتيقن مـن ذلك مـا إذا تعمدت ترك الفحـص تفريطـاً أو لتخيل جواز 
التعويل عىل االسـتصحاب مع فعلية الشـك حـني العمل يف كيفية اسـتحاضتها، أما 
لوتركته سـهواً ودخلت يف الصالة غفلة عن كيفية اسـتحاضتها، بنحو اليكون شكها 
فيـه فعليـاً فال يبعد عدم وجوب اإلعادة عليها لو التفتت بعـد الفراغ، بناء عىل ما هو 
الظاهر من عموم قاعدة الفراغ لصورة الغفلة عن منشـأ الشـك. وأوىل من ذلك ما لو 

الالزمة هلا صح(١)، وإال بطل(٢).



اعتقدت من دون فحص بأن اسـتحاضتها قليلة فعملت بوظيفتها ثم جتدد هلا الشـك 
بعد الفراغ واحتملت خطأ اعتقادها السابق، حيث ال إشكال ظاهراً يف جريان قاعدة 

. ولعله خارج عن حمل كالمهم. فالحظ. الفراغ حينئذٍ
(١) كام يف املقنعة والنارصيات والنهاية واملبسوط واالقتصاد والغنية واملراسم 
والوسـيلة والرسائـر ومجلة من كتب الفاضلني والشـهيدين وجامـع املقاصد وحمكي 
اجلامـع وغريهـا. بل ظاهـر النارصيات اإلمجاع عليـه، ونفى اخلالف فيـه يف املنتهى. 
ونسـب ألكثـر علامئنـا يف التذكرة، وللمشـهور يف املختلف واحلدائق وحمكي كشـف 

االلتباس والكفاية وظاهر الذكر، ويف كشف اللثام أنه قطع به أكثر األصحاب.
وقد استدل عليه..

تارة: بأهنا نجاسة يمكن التحرز عنها، فيجب.
وأخر: بام سيأيت يف املتوسطة والكثرية، بناء عىل ما يف اجلواهر من عدم تعقل 

الفرق، وعن الوحيد يف حاشية املدارك ورشح املفاتيح من عدم القول بالفصل . 
وثالثة: باإلمجاع املسـتفاد ممن تقدم. لكن األول خيتص بام إذا زادت سـعة الدم 
عىل قدر الدرهم، أو يبتني عىل عدم العفو عن قليل دم االسـتحاضة، وهو ممنوع، كام 
يبتني عىل نجاسة الدم يف الباطن، وهو أيضاً ممنوع، وعىل عمومه للمحمول وإن مل تتم 

به الصالة وكان يف الباطن، وهو حمل إشكال عىل ما يتضح يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
وال سيام مع ما أشار إليه يف اجلواهر من عدم ظهور فائدة يف التبديل، إذ بوضع 
القطنة اجلديدة تتنجس كنجاستها، غاية األمر أن تبديلها يستلزم تقليل الدم، ووجوبه 

حمل إشكال، خصوصاً إذا مل يستلزم سعة السطح املالقي له من القطنة.
ويندفع الثاين ـ بعد تسـليم داللة النصوص عىل وجوب التبديل يف املتوسـطة 
والكثرية من حيثية نجاسـة القطنة ـ بالفرق بأن ثقب الكرسف والسيالن منه مستلزم 
لكثـرة الـدم وتنجسـه باخلروج للظاهـر. وعدم القـول بالفصل ال يكفـي ما مل يرجع 

(مسألة٢٧): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة(١) أو تطهريها عىل 
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للقول بعدم الفصل، وهو غري ظاهر. 
وأمـا الثالث فـال طريق ملنعه بعد ترصيح من عرفت بوجـوب التبديل، وعدم 
تعرض الصدوقني له وال الشـيخ والراوندي يف اخلالف وأحكام القرآن وال القايض 
فيـام حكي عنه ال ينافيـه، إلمكان اهتاممهم يف مباحث األغسـال ببيان حكم احلدث، 

واالتكال يف اخلبث عىل معهودية وجوب التطهري منه. 
لكن ال طريق مع ذلك للجزم به، فضالً عن حجيته بعد قرب اعتامد من ذهب 
إىل ذلـك عىل أحد الوجهـني املتقدمني، كام رصح به غري واحد منهـم، ومل يثبت كونه 

إمجاعاً تعبدياً صاحلاً إلثبات حكم رشعي. 
ومن ثم يظهر من جامع املقاصد وكشـف اللثام واملدارك وغريها نوع تردد يف 
وجوب التبديل، بل حكي عن بعضهم اإلشـكال فيه، وذكر الفقيه اهلمداين أن القول 

بعدمه شايع بني املتأخرين، كام اختاره يف املستند وحكاه عن بعض مشاخيه.
هذا، مضافاً إىل ما ذكره غري واحد من ظهور بعض النصوص يف عدم وجوب 
تبديل القطنـة، كصحيح الصحاف(١) املتقدم عند الكالم يف وجوب الفحص، لظهوره 
يف وحدة الكرسـف املوضوع، وأهنا تصيل كل صالة به ما مل تطرحه أو يسـل الدم من 
ورائـه، وصحيـح احللبي(٢) املتقدم يف حتديـد الصورة األوىل الظاهـر يف أن املدار عىل 
خـروج الـدم مـن وراء الثوب، لظهـوره يف أهنا تصيل بذلـك الثوب مـا مل خيرج الدم 
مـن ورائه، املسـتلزم لعدم وجوب تبديـل الثوب لكل صالة، فضالً عن الكرسـف.
: «فلتغتسـل وتستوثق من  ومثله قولهA يف حديث زرارة املتقدم هناك أيضاً
نفسـها وتصيل كل صالة بوضوء ما مل ينفذ [يثقب] الدم، فإذا نفذ اغتسـلت»(٣)، لقوة 
ظهوره يف االجتزاء لكل صالة بوضوء ما مل يثقب الدم الكرسف األول أو اخلرقة التي 
تستوثق هبا، ومقتضاه جواز إيقاع الصلوات املتعددة بذلك الكرسف قبل ثقبه، ونحوه 
يف ذلك قولهA يف خرب إسامعيل اجلعفي: «اغتسلت واحتشت وال تزال تصيل بذلك 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث: ٧ ، ٢، ٩.



الغسل حتى يظهر الدم عىل الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف»(١). 
وأظهر منها يف ذلك خرب ابن أيب يعفور(٢) املتقدم يف وجوب االختبار املتضمن 
أهنـا تزيـد كرسـفها، لظهـوره يف املفروغية عـن إبقـاء الكرسـف األول. وإن كان ما 
تضمنه من االجتزاء بالوضوء مع ظهور الدم عىل الكرسف املذكور خمالفاً للنصوص 

األخر. 
بـل قد يظهر عدم وجـوب التبديل من بقية النصوص بسـبب عدم التنبيه فيها 
عليه، مع ابتنائه عىل نحو من الكلفة وقرب غفلة العامة عنه بسبب لزوم النجاسة عىل 
كل حـال، كـام سـبق. ولعله إليه يرجع مـا يف اجلواهر من تأييد عـدم الوجوب بلزوم 
املشـقة، وإال فبلوغ املشـقة حداً يسقط التكليف غري مطرد، وبل لعله نادر. ومن مجيع 

ما تقدم ظهر أن األقو عدم وجوب التبديل، كام يف اجلواهر وغريه.
هـذا، وقـد رصح بوجوب تبديـل اخلرقة أيضـاً يف املقنعة واملبسـوط والنهاية 
واملراسـم والوسـيلة والرسائر وحمكي البيان وجممع الربهان ورشح املفاتيح، وحكاه 

يف كشف اللثام عن السيد ونسبه لألكثر. 
ومل يتضـح الوجه فيـه بعد فرض عدم ثقب الكرسـف املسـتلزم لعدم تنجس 
اخلرقـة، ولـذا تنظر فيه يف التذكـرة، ويف جامع املقاصد وحمكـي رشح اجلعفرية أنه ال 
وجـه لـه. وأما ما عن هنايـة األحكام من أن األقـرب ذلك إن وصل الـدم إليها. فهو 

خمالف لفرض عدم ثقب الكرسف يف القليلة.
نعـم، قـد يتجه بناء عىل ما تقـدم منه ومن التذكرة من حتديـد القليلة بأن يظهر 
الـدم عىل القطنة كرؤوس األبر بناء عىل ما فرسه به يف كشـف اللثام من إرادة الظهور 
عـىل سـطحها اخلارج من دون أن يسـتوعبها، حيث يمكن حينئـذٍ إصابة الدم اخلرقة 
تارة وعدمها أخر، عىل ما نبه له يف كشـف اللثام كام يتجه أيضاً بناء عىل ما تقدم من 

املقنعة من أن املدار عىل عدم ثقب اخلرقة، ال خصوص الكرسف.
(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٠، ١٣.
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لكنـه مبنـي ـ مع ذلـك ـ عىل عموم عـدم العفو عـن دم االسـتحاضة ملا دون 
الدرهـم إذا كان يف املحمـول وإن مل تتم به الصالة، وإال كان املتيقن منه ما إذا شـدت 

اخلرقة بنحو يصدق عليها اللباس وكانت مما تتم به الصالة والدم بقدر الدرهم. 
وأما صحيح احللبي وحديث زرارة املتقدمان يف حتديد الصورة األوىل الظاهران 
يف أن املدار فيها خروج الدم من وراء الثوب املسـتلزم جلواز الصالة به لو أصابه الدم 
ومل خيـرج من ورائه. فلو غض النظر عام تقدم فيهام أمكن اجلواب باحتامل كون جواز 

الصالة لعدم العلم بإصابة الدم له حتى خيرج من ورائه. فالحظ.
وأمـا تطهـري الفرج فهو الـذي رصح بـه يف املقنعة وجامع املقاصد واملسـالك 
والـروض وحمكي البيان، وعن جممع الربهان أنـه مقتىض أدلة وجوب اإلزالة، وكأنه 
إمجاعي. انتهى. ومن الظاهر أنه يتفرع عىل تنجسـه بتبديل القطنة، ويبتني عىل عموم 
عـدم العفو عن دم االسـتحاضة، وال إشـكال يف أنه أوىل يف ذلك مـن وجوب تبديل 

القطنة، وإن مل ينبه عليه مجاعة كثرية. 
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP من أنه ليس بناؤهم عىل التعدي من القطنة 
إىل موضعها فلم يتضح مأخذه لو أراد منه الفرج، لقرب أن يكون عدم التنبيه عليه من 
مجاعة لعدم مالزمة إخراج القطنة يف القليلة لتنجسه وكون وجوب تطهريه لوتنجس 
أوىل مـن وجوب تبديل القطنة املعلل يف كالمهم بأنه نجاسـة جيـب التحرز منها، فال 

حيتاج إىل بيان.
(١) كـام رصح بـه مجهـور األصحـاب، وادعي عليـه اإلمجـاع يف النارصيات 
واخلـالف، كـام ادعـى يف الغنيـة اإلمجاع عـىل أهنـا إذا فعلته كانـت بحكـم الطاهرة، 
ونسب لألكثر يف التذكرة واملنتهى وللمعظم يف كشف اللثام، وللمشهور يف املختلف 
والروض وحمكي الذكر وكشـف االلتباس وختليـص التلخيص والكفاية وغريها، 
، ومـا عن ابن اجلنيد من أن  يف قبـال مـا عن ابـن أيب عقيل من أنه ال يشء عليها حينئذٍ

.و وجوب الوضوء لكل صالة(١)، األحوط وجوباً



عليها الغسـل. لكن يف جامـع املقاصد: «ومها نادران إلمجـاع األصحاب بعدمها عىل 
خالفهام».

ويـدل عىل وجوب الوضـوء ـ مضافاً إىل إطالق صحيـح الصحاف(١) املتقدم 
يف وجـوب الفحـص املتضمن االكتفاء به عند عدم سـيالن الدمـ  صحيح معاوية بن 
عـامر عن أيب عبد اهللاA: «قال: املسـتحاضة تنظر أيامهـا فال تصيل فيها، وال يقرهبا 
بعلهـا، فـإذا جـازت أيامهـا ورأت الدم يثقب الكرسـف اغتسـلت للظهـر والعرص 
تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشـاء غسالً تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل 
للصبـح... وإن كان الـدم ال يثقـب الكرسـف توضأت ودخل املسـجد وصلت كل 
صـالة بوضـوء»(٢)، وحديث زرارة(٣) املتقـدم عند الكالم يف حتديـد الصورة األوىل. 
وإطـالق قولهA يف مرسـلة يونس الطويلة: «فلتدع الصالة أيام أقرائهاثم تغتسـل 

وتتوضأ لكل صالة...»(٤) وربام يأيت الكالم يف الصورة الثالثة.
كـام يـدل عىل عدم وجوب الغسـلـ  مضافاً إىل ذلكـ  صحيـح احللبي املتقدم 
هنـاك(٥) وخرب اجلعفي(٦) املتقدم عند الكالم يف وجـوب تبديل القطنة وقولهA يف 
صحيح عبدالرمحن أو موثقه يف املسـتحاضة بعد أيام قرئها أو استظهارها: «ولتغتسل 
ولتسـتدخل كرسـفاً فـإن ظهر عن [عـىل. يب] [عىل] الكرسـف فلتغتسـل ثم تضع 
كرسفاً آخر ثم تصيل فإذا كان دماً سائالً فلتؤخر الصالة إىل الصالة ثم تصيل صالتني 
بغسـل واحـد»(٧)، إن مقتىض مفهومه أنه لو مل يظهر عىل الكرسـف ال جيب الغسـل، 
ومحله عىل عدم الظهور عىل جانب الكرسف الداخل املستلزم للنقاء ال يناسب فرض 
كوهنا مسـتحاضة ولذا ال يبعد ظهوره يف إرادة الظهور يف جانب الكرسـف اخلارج، 

وأنه مع عدمه ليس عليها الغسل.
وكيف كان، فيخرج بجميع ما سـبق عن إطالق ما تضمن وجوب األغسـال 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧ ، ١، ٩ .
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب احليض حديث: ١

(٥) ، (٦) ، (٧) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٢، ١٠، ٨ .

١٧٣ ......................................................................... حكم االستحاضة القليلة
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الثالثـة عىل املسـتحاضة، كصحيح عبد اهللا بن سـنان عن أيب عبد اهللاA: «سـمعته 
يقـول: املسـتحاضة تغتسـل التي ال تطهر عند صـالة الظهر وتصـيل الظهر والعرص، 
ثـم تغتسـل عنـد املغرب فتصـيل املغرب والعشـاء، ثـم تغتسـل عند الصبـح فتصيل 
الفجـر...»(١)، ونحوه صحيح صفوان وموثق فضيل وزرارة وخرب إسـامعيل بن عبد 

اخلالق(٢) وخرب محران الوارد يف النفساء(٣).
وكـذا إطـالق مـا تضمـن وجـوب الغسـل الواحـد مـع عـدم جـواز الـدم 
الكرسـف، كصحيـح زرارة عـن أيب جعفـرA: «قلـت له: النفسـاء متـى تصيل؟ 
فقال: تقعد بقدر حيضها وتسـتظهر بيومني، فإن انقطع الدم وإال اغتسلت واحتشت 
واستثفرت[واسـتذفرت] وصلت، فإن جاز الدم الكرسـف تعصبت واغتسـلت ثم 
صلت الغداة بغسل والظهر والعرص بغسل واملغرب والعشاء بغسل، وإن مل جيز الدم 
الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: واحلائض؟ قال:مثل ذلك سواء...»(٤) فإن عدم 
جـواز الدم الكرسـف ملا كان أعم مـن عدم ثقبه له لزم محله عىل صـورة الثقب، مجعاً 

بينه وبني ما سبق. 
ودعو: أن ثقب الدم الكرسـف من دون أن جيوزه نادر يتعذر محل اإلطالق 
عليه عرفاً، لغلبة انتقال الدم منه بعد ظهوره عليه إىل اخلرقة املستثفر هبا. ممنوعة، لعدم 
مالزمة االستثفار لشدة مماسة اخلرقة للكرسف، بل قد ال متسه وإنام تكون فائدهتا جمرد 
التحفظ عن سـيالن الدم لو خرج عنه، وليس هو كالتعصب ـ الذي أمر به يف فرض 

جواز الدم الكرسف ـ مستلزماً لشدة املامسة، ليندر عدم انتقال الدم منه للخرقة. 
بـل يـأيت عنـد الكالم يف حكـم املتوسـطة أن انتقال الـدم ملجرد مماسـة اخلرقة 

للكرسف من دون أن يستند لقوة دفعه ال يوجب االنتقال للكثرية.
هذا، وقد سـبق عن ابن أيب عقيل عدم وجوب يشء عليها، ففي حمكي كالمه 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث: ٤، ٣،١٢،١٥.
(٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١١.

(٤) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥.



يف كشـف اللثام: «جيب عليها الغسـل عنـد ظهور دمها عىل الكرسـف لكل صالتني 
غسـل جتمع بني الظهر والعرص بغسـل وبني املغرب والعشـاء بغسـل، وتفرد الصبح 

بغسل، وأما إن مل يظهر الدم [عىل.ظ] الكرسف فال غسل عليها وال وضوء». 
وقـد فهـم منها األكثر أن املراد عـدم ظهور الدم عىل ظاهر الكرسـف الراجع 
لعـدم ثقبه لـه. وكأن الدليل عليه ما تضمن حرص نواقـض الوضوء باألمور املعروفة 
غري دم االسـتحاضة. مضافـاً إىل عدم التنبيه عليه فيام تضمن نفي الغسـل قبل ظهور 
الدم عىل الكرسف، كصحيح احللبي ورواية اجلعفي ومفهوم حديث عبدالرمحن التي 

تقدم االستدالل هبا عىل نفي الغسل.
لكـن البـد من رفـع اليد عـام تضمن احلـرص بالنصـوص املتقدمـة الدالة عىل 
وجـوب الوضوء، وكـذا النصوص اآلتية الدالـة عىل وجوب الوضـوء مع الصفرة. 
ولعل عدم التعرض له يف نصوص احلرص لعدم عموم االبتالء به، واختصاصه باملرأة 
يف حالـة االسـتحاضة التي تعرضـت النصوص لتفصيل أحكامهـا، كام مل يتعرض يف 

بعض نصوص احلرص للنوم(١). 
كـام أن النصـوص النافية للغسـل بني ما هـو ظاهر يف النظر للغسـل، وال نظر 
لـه يف نفـي غريه، كرواية اجلعفي، وما هو حممول عـىل ذلك بقرينة ما دل عىل وجوب 
الوضـوء، كحديثـي احللبي وعبد الرمحن. فـإن ذلك أقرب عرفاً مـن تنزيل نصوص 
الوضـوء املذكـورة عىل فرض حتقق أحد النواقض، بقرينـة احلديثني ونصوص حرص 
النواقض. بل قولهA يف خرب عيل بن جعفر اآليت: «فلتتوضأ من الصفرة» كالرصيح 

يف ناقضية الصفرة.
 :Aوأضعـف مـن ذلـك االسـتدالل بصحيـح زرارة املتقدم، بحمـل قوله
«وإن مل جيز الدم الكرسـف صلت بغسـل واحد» عىل غسل النفاس. ألنهـ  مع جريان 
مـا سـبق فيه، واسـتلزامه عدم حدثية الدم مـع عدم جوازه الكرسـف وإن ظهر عليه 

(١) الوسائل باب:٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث:٤،٦،٩.

١٧٥ ......................................................................... حكم االستحاضة القليلة
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وثقبهـ  خمالف للظاهر جداً بسبب تنكري الغسل ووصفه بالوحدة بعد التعرض لتثليث 
األغسال مع جواز الدم الكرسف.

لكـن احتمل يف كشـف اللثام كـون مراد ابـن أيب عقيل عدم ظهـور الدم عىل 
الكرسـف أصالً املسـتلزم للنقاء. ولو تم كان الزمه وجوب تثليث األغسال يف مجيع 
أقسـام االسـتحاضة، وانحرص الدليـل عليه بإطالقـات التثليث املتقدمـة، التي يلزم 

اخلروج عنها بنصوص التفصيل، كام سبق.
وأمـا ابن اجلنيد فقد حكي عنه وجوب الغسـل مرة واحدة مع عدم ثقب الدم 
الكرسـف، فإذا ثقبه وجب عليها ثالثة أغسـال سال أم مل يسـل. وكأنه ملوثق سامعة: 
 ، «قال: املسـتحاضة إذا ثقب الدم الكرسـف اغتسـلت لكل صالتني وللفجر غسـالً
وإن مل جيـز الدم الكرسـف فعليها الغسـل لكل يـوم مرة والوضوء لـكل صالة، وإن 
أراد زوجها أن يأتيها فحني تغتسل. هذا،  إن كان دمها عبيطاً، وإن كان صفرة فعليها 

الوضوء»(١). 
بدعو: أن مقتىض املقابلة بني الرشطيتني كون الثانية ترصحياً بمفهوم األوىل، 

بحمل عدم اجلواز يف الثانية عىل عدم الثقب.
وفيـه:ـ  مـع أنه رصح يف ذيلـه باالكتفاء بالوضوء مع الصفـرة، ومل يعرف عنه 
التفصيـل بـني الصفـرة واحلمـرة ـ أن التوفيق بـني الرشطيتني كام يكـون بحمل عدم 
اجلـواز يف الثانيـة عىل عدم الثقب، يكون بحمل الثقـب يف الثانية عىل اجلواز، بل لعل 
الثاين أظهر ـ كام ذكره سيدنا املصنفP ـ ألن الثقب ملا كان مشعراً بقوة الدم أمكن 
جعلـه كناية عن اجلواز، أما عدم اجلواز فهو ال يشـعر بقلة الـدم، ليصلح للكناية عن 
عدم الثقب، بل بضعفه ولو مع تفشـيه لظاهر الكرسف، وال يصلح عرفاً للكناية عن 
عـدم الثقـب. إال أن يراد به عدم اجلواز يف متام الكرسـف املسـتلزم لعدم ثقبه، كام قد 

. يظهر من املحقق اخلراساينP. لكنه خالف ظاهر املوثق جداً

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٦.



ولعل ما ذكرنا أقرب مما عن بعض مشـاخينا من جعل الثانية بمنزلة االسـتثناء 
مـن إطالق األوىل، نظـري قوله تعاىل: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) بعد قوله: (إذا قمتم 
إىل الصالة فاغسـلوا وجوهكم...)(١)، فال تشـمل صورة عدم الثقـب، ليقع التدافع 

 .بني الرشطيتني وحيتاج لتنزيل إحدامها عىل األخر
إذ فيه:ـ  مع أن اآلية ال تنهض بذلك بنفسها، بل بإعامل عناية فيها، أو بضميمة 
النصوص املفرسة هلا، عىل ما سبق يف مسألة إجزاء غسل اجلنابة عن الوضوء، فحمل 
الصحيح عليه البد أن يكون بضميمة بقية النصوص ال لظهوره بنفسه فيهـ  أن اجلنابة أمر 
زائد عىل القيام إىل الصالة، فيحسن التدرج ببيان حكمها األثقل بعد بيان حكم القيام 
 . األخف، نظري قولنا: إن جاء زيد لدارك فأعطه درمهاً، وإن خدمك فيها فأعطه ديناراً
أمـا يف املقـام فعدم جواز الدم الكرسـف ليـس زائداً عىل ثقبه لـه ال موضوعاً 
، ليحسـن التـدرج يف بيان حكمه بالنحـو املذكور، واحلكـم املذكور له هو  وال حكـامً
حكم الثقب بنفسـه، عىل املشـهور، كـام أن احلكم املذكور للثقب هـو حكم أمر زائد 
عليـه، وهـو اجلواز، فلو مل يكن الثقب يف الفقرة االوىل كناية عن الزيادة املذكورةـ  كام 

ذكرنا ـ مل يكن البيان عرفياً، بل لعله مستهجن. 
وكيف كان، فعىل ما ذكرنا تكون الرشطية الثانية مطلقة شاملة للثقب وعدمه، 
فتقيد بالنصوص الدالة عىل عدم وجوب الغسـل ووجوب الوضوء مع عدم الثقب، 
وعـىل ما ذكره بعض مشـاخينا تكون صورة عدم الثقب خارجـة عن كلتا الرشطيتني، 

ويرجع فيها للنصوص املذكورة.
نعم، كال الوجهني مستلزم لعدم استيفاء أحكام املستحاضة يف املوثق، بخالف 
الوجـه املسـتدل به البن اجلنيد، بـل التعرض يف ذيله للوضوء مع الصفرة ال يناسـب 

إمهاله يف الصدر لو كان من أحكام بعض أنواع الدم العبيط. 
إال أن ذلك وحده ال يوجب ظهور املوثق يف الوجه املذكور فضالً عن أن يرفع 

(١) املائدة: ٥.

١٧٧ ......................................................................... حكم االستحاضة القليلة
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به اليد عام سـبق مما تضمن وجوب الوضوء دون الغسـل مع عدم ثقب الكرسف، بل 
غاية ما يوجب إمجال صدر املوثق أو اضطرابه وال سيام وأن سامعة قد رو ما يقرب 
منه هكذا: «وغسـل املسـتحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف 
فعليها الغسل لكل صالتني وللفجر غسل، وإن مل جيز الدم الكرسف فعليها [ الغسل 

لكل يوم مرة و.يف] الوضوء لكل صالة...»(١). فالحظ.
هذا، وقد استدل البن اجلنيد أيضاً بصحيح زرارة املتقدم، بدعو: أن إطالق 
وجوب الغسل الواحد مع عدم جواز الدم يف ذيله شامل ملا إذا مل يثقب الدم الكرسف. 
لكنه ـ مع لزوم تقييده كام سبق ـ دال عىل االكتفاء بالغسل الواحد مع ثقب الكرسف 
وعـدم جـواز الدم عنه، وهـو ال يلتزم بذلـك. ومحل اجلـواز وعدمه فيه عـىل الثقب 
وعدمـه، بعيـد جداً، فضالً عـن أن يرفع به اليد عام سـبق، نظري ما ذكرنـاه يف املوثق.

بقـي يشء، وهـو أن املحقق اخلراسـاينP وافق ابن اجلنيد فيـام لو كان الدم 
أمحـر عمـالً بإطالق موثق سـامعة بعد محل عدم اجلـواز فيه عىل عـدم الثقب، وغريه 
ممـا يـأيت الـكالم فيـه، وتنزيالً ملـا دل عـىل االكتفـاء بالوضوء عليـه، إمـا ألن ظهور 
املوثق وغريه يف احلاجة للغسل أقو من ظهور تلك النصوص يف عدم احلاجة له، أو 
لتنزيـل تلك النصوص عـىل الصفرة التي دلت مجلة من النصـوص عىل االكتفاء فيها 

بالوضوء، كام يأيت.
لكنه يشـكل بام سـبق من أنه ال جمال حلمل عدم جواز الدم الكرسف يف موثق 

سامعة عىل عدم ثقبه له،. وأما غريه فلم يذكره لينظر يف حاله.
نعـم، ورد وجـوب الغسـل الواحـد يف صحيـح زرارة وحديث عبـد الرمحن 
املتقدمني. لكن األول قد أخذ فيه عدم جواز الدم الكرسـف، وقد سـبق أنه أعم من 
عـدم الثقـب، فيقيد بام دل عىل وجوب الغسـل مع عـدم الثقب، والثـاين قد أخذ فيه 
الظهور عىل الكرسـف، والظاهر منه ـ كام سـبق ـ الظهور عىل ظاهره املالزم للثقب، 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب اجلنابة حديث:٣.



فيدل بمفهومه عىل عدم وجوب الغسـل مع عدم الثقب، ولو فرض ظهوره يف مطلق 
الظهور عليه ولو عىل باطنه كان كصحيح زرارة مقيداً بام دل عىل عدم وجوب الغسل 

مع عدم الثقب. 
بـل ظاهـر إناطة وجوب األغسـال الثالثة فيهـام بام إذا كان الدم سـائالً وجاز 
الكرسف عدم وجوهبا بدوهنام وإن ثقب الكرسف، عىل خالف ما ذكره. وأشكل من 
ذلك ما ذكره من تنزيل ما دل عىل االكتفاء بالوضوء عىل جمرد لزومه ولو مع الغسل. 
لوضـوح أن ذكر الغسـل فيها مـع الثقـب واالقتصار عىل الوضـوء مع عدمه 
كالرصيـح يف عـدم وجوب الغسـل معه، بل سـبق أن بعض النصوص مسـوق لبيان 

عدم احلاجة للغسل الغري. 
ومثلـه مـا ذكره يف قولـهA يف صحيح معاوية بـن عـامر: «وإن كان الدم ال 
يثقـب الكرسـف توضأت ودخلت املسـجد وصلت كل صالة بوضـوء» من احتامل 
كون: «توضأت» بمعنى تطهرت بالغسل لدخول املسجد، بقرينة تكرار ذكر الوضوء 
بقوله: «وصلت كل صالة بوضوء». لوضوح اندفاعه بأنه ـ مع عدم معهودية التعبري 
. وتكرار  بنظري ذلك ـ ال يناسب مقابلة الوضوء للغسل املذكور يف صدر احلديث جداً

الوضوء ال يصلح قرينة عليه بعد وروده لبيان وجوبه لكل صالة ال أصل وجوبه.
وكـذا مـا ذكره من احتـامل تنزيل نصـوص االكتفـاء بالوضوء عـىل الصفرة، 
ألن التفصيل يف نصوص نفي الغسـل ووجوب الوضوء بني ثقب الكرسـف وعدمه 
كالرصيـح يف أن املعيـار فيهام قلة الدم بالنحو املذكور ال لونه. بل سـبق أن املتيقن من 
إطالق الدم أو املنرصف منه هو احلمرةـ  كام اعرتف بهPـ  وال جمال معه حلمل هذه 
النصـوص عىل خصوص الصفرة. ومن هنا كان ما ذكـره يف احلمرة ضعيفاً، واملتعني 

فيها ما عليه املشهور.
وأمـا الصفرة فلـه فيها تفصيل ختالف فيه احلمرة، حيـث قد تضمنت مجلة من 
النصوص وجوب الوضوء هلا، كذيل موثق سـامعة املتقدم، وصحيح حممد بن مسلم 
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عن أيب جعفرA: «قال: إذا أرادت احلائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج 
فيها يشء من الدم فال تغتسـل، وإن مل ترَ شـيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك[صفرة.
يف.يـب] فلتوض ولتصـل»(١)، وصحيحه اآلخر: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن املرأة 
تـر الصفـرة يف أيامها. قال: ال تصيل حتى تنقيض أيامهـا، وإن رأت الصفرة يف غري 
أيامهـا توضـأت وصلـت»(٢) ، ويف خرب عيل بن جعفر: «فإن رأت صفرة بعد غسـلها 
فال غسل عليها جيزهيا الوضوء عند كل صالة وتصيل»(٣)، ويف خربه اآلخر: «قال: ما 
دامت تر الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصيل وال غسـل عليها من صفرة تراها إال 

يف أيام طمثها»(٤). وغريها.
 Aنعـم، يعارضهـا يف ذلـك صحيـح معاوية بن عامر: «سـألت أبـا عبد اهللا
عـن املـرأة احلبـىل تـر الـدم اليـوم واليومـني. قـال: إذا كان دمـاً عبيطاً فـال تصيل 
وصحيـح   ، صالتـني»(٥)  كل  عنـد  فلتغتسـل  صفـرة  كان  وإن  اليومـني،  ذينـك 
عبـد الرمحن بن احلجاج: «سـألت أبـا إبراهيمA عن امرأة نفسـت فمكثت ثالثني 
يوماً أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دماً أو صفرة. قال: إن كانت صفرة فلتغتسل 

ولتصل وال متسك عن الصالة»(٦).
ومـن هنا فقـد مجعP بني الطائفتـني بحمل األوىل عىل القليلـة والثانية عىل 
الكثـرية بقرينة املرسـل عن حممد بن مسـلم عـن أحدمهاA: «سـألته عن احلبىل قد 
اسـتبان حبلها تر ما تر احلائض من الدم. قال: تلك اهلراقة من الدم، إن كان دماً 

أمحر كثرياً فال تصيل، وإن كان قليالً أصفر فليس عليها إال الوضوء»(٧). 
لكن املعيار يف القلة يف الصفرة ليس هو العيار املتقدم يف احلمرة، بل حتمل عىل 

(١) الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض حديث:١.
(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:١، ٧، ٨.

(٥) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٦.
(٦) الوسائل باب:٥ من أبواب النفاس حديث:٢.

(٧) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث: ١٦.



القلة العرفية التي تشـمل املتوسطة، بل بعض أفراد الكثرية باملعيار املتقدم يف احلمرة، 
وخيتص وجوب تثليث األغسـال يف الصفـرة بالكثرة العرفية، ألن املرجع هو العرف 

يف حتديد العناوين الرشعية بعد عدم تصدي الشارع لتحديدها.
هذا، وال خيفى أن خرب حممد بن مسـلم ملا كان ضعيفاً باإلرسـال، وال جابر له 

يف املقام، فال جمال للتعويل عليه يف اجلمع بني نصوص الصفرة. 
وقـد ذكر سـيدنا املصنـفP أن ظاهر التعبـري بالصفرة يف هـذه النصوص 
إرادة القليلـة باملعنـى املشـهور، لظهوره يف كـون الدم لقلته ال يـر إال لوناً حمضاً بال 
جوهريـة له، فال إطالق له يشـمل النافذ حتى يتكلـف للجمع بينه وبني غريه باحلمل 
عـىل القليل العريف. ومن هنا ال جمال للعمل بام تضمن وجوب الغسـل للصفرة، ألنه 
 بعـد اختصاصـه بغري النافذ يكـون مهجوراً بمخالفة املشـهور، وال سـيام بعد دعو

اإلمجاع ممن تقدم.
لكنه كام تر، إذ ال تالزم بني قلة الدم باملعنى املذكور وفقده للجوهرية، بحيث 
ال يـر إال لونـاً حمضا، بل قد يكون دماً عبيطاً بقدر رأس الذبابـ  كام تضمنته بعض 
النصـوص ـ كام قد يكـون كثرياً رقيقاً، وليس منشـأه صفرتـه إال اختالطه برطوبات 
الرحـم وغلبتهـا عليـه، وذلك قـد يكون مع نفـوذه يف القطنة، بل مـع خروجه عنها، 

بسبب كثرة الرطوبات النازلة من الرحم. 
بل قد سـيق حكم الصفرة يف ذيل موثق سـامعة مسـاق االستثناء من التفصيل 
املذكور يف صدره، وهو مناسب جداً لتحقق موضوع التفصيل فيها، فكام كان التفصيل 
يف نصوص االكتفاء بالوضوء يف الدم بني الثقب وعدمه ظاهراً يف أن املعيار يف اختالف 
 Pواعرتف هو Pاحلكم فيه كمّ الدم، ال لونه ـ كام سبق يف رد املحقق اخلراساين
به وغريه ـ كذلك التفصيل يف املوثق بني الدم والصفرة ظاهر يف أن املعيار يف اختالف 

. احلكم هو اللون، ال الكمّ
وأمـا ما عن بعض مشـاخينا مـن تأييد ذلك.. تـارة: بأن التعبـري بالصفرة دون 
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، إال أنه ألجل ضعفه كأنه ال ير منه إال اللون،  األصفر قد يعطي أن املدار عىل الكمّ
ال أن املناط الدم املتصف بأنه أصفر . 

وأخـر: بأنه لو كانـت العربة باللون لزم عدم تعرض املوثق حلكم قسـم من 
احلمرة، وهو الدم غري الثاقب. 

فهو كام تر، الندفاع األول بأن التعبري بالصفرة دون الدم األصفر إنام يناسب 
شـدة ضعـف لـون الدم بنحو ال يناسـب إطالق الدم عليـه عرفاً، ال قلتـه، ملا عرفت 
مـن عدم التالزم بني القلـة والصفرة. والثاين بأن مالزمة الصفرة للقلة تسـتلزم كون 

الصفرة بحكم احلمرة، وال تستلزم استيفاء املوثق ألحكام أقسام احلمرة.
نعـم، يتم ذلك لو كان املراد بالصفرة فيه احلمرة غري الثاقبة، وال يظن من أحد 

احتامله منه، فضالً عن استظهاره منه أو محله عليه.
هـذا، وقد حكي عنـه دامت إفاداتـه يف وجه اجلمع بني النصـوص الواردة يف 
الصفـرة ـ بعد ما سـبق من أن ضعف خرب حممد بن مسـلم مانع من كونه شـاهد مجع 
بينهـاـ  أن صحيـح معاويـة بن عـامر املتضمن تثليث األغسـال هلا البـد من محله عىل 
الكثـريةـ  باملعيـار املتقـدم يف احلمـرةـ  للعلم بعدم زيـادة الصفرة عـىل احلمرة حكامً، 
فيكـون أخص مطلقاً مـن الطائفة األوىل املتضمنة االكتفـاء بالوضوء هلا، فيخصصها 

وختتص بسببه باملتوسطة والقليلة. 
كام أن صحيح عبد الرمحن بن احلجاج املتضمن وجوب الغسل من دون تقييد 
بالتثليث حيث ال يمكن شـموله للقليلة، لعدم زيـادة الصفرة عىل احلمرة حكامً أيضاً 
يكون خمتصاً باملتوسطة والكثرية، فيكون أعم من وجه من الطائفة األوىلـ  التي عرفت 
اختصاصهـا بغري الكثرية ـ فينفرد بالكثرية، وتنفرد بالقليلة، وجيتمعان يف املتوسـطة، 

فهو يقتىض الغسل هلا، وهي تقتيض الوضوء هلا. 
فـإن قلنا بعدم تعارضهام، ألهنام مثبتني لزم البناء يف املتوسـطة من الصفرة عىل 
اجلمع بني الوضوء والغسـل، وإن قلنا بالتعارض بينهام بسـبب ظهور الطائفة األوىل 



يف نفـي الغسـل لـزم تسـاقطهام والرجوع لعمـوم ما تضمـن حكم املتوسـطة مما يأيت 
الـكالم فيـه. وعىل كال التقديرين ال فرق بني احلمـرة والصفرة كام هو مقتىض إطالق 

األصحاب.
لكن ال خيفى أن ذلك ال يناسب ما ذكره من اختصاص موثق سامعة بالقليلة، 
فإنـه لـو تم ال خيتـص به، كام يظهـر من كالمه، بل جيـري يف مجيع نصـوص الصفرة. 
وحينئذٍ يتعني إمهال صحيحي ابني عامر واحلجاج املتضمنني وجوب الغسل فيها، إما 
 Pملا ذكره من عدم زيادة الصفرة عىل احلمرة حكامً، أو ملا سـبق من سـيدنا املصنف

من سقوطهام باهلجر.
هـذا، وحيث عرفت املنع مـن ذلك فال جمال للجمع بـني نصوص الصفرة بام 
سـبق منه، لعدم وضـوح كونه مجعاً عرفياً، فـإن جمرد عدم زيـادة الصفرة عىل احلمرة 
حكـامً إنـام يمنع من البناء عـىل ظاهر الصحيحـني وال يكون قرينة عرفيـة عىل محلهام 
عىل ما يناسـب حكم احلمرة. وال سـيام مع بُعد احلمل املذكور يف نفسه، ألن األنسب 

واألغلب يف الصفرة القلة ال الكثرة. 
بـل قد حيمالن عىل االسـتحباب، كام يظهر من بعضهم احتاملـه، أو عىل إرادة 
الدم األصفر الذي ال تكون القلة أنسـب به وأغلب. مضافاً إىل إباء موثق سـامعة عن 
اجلمـع املذكور، لقوة ظهـوره يف خصوصية الصفرة، وعموم وجـوب الوضوء معها 

لصورة الكثرة.
صحيـح  يف  والصفـرة  احلمـرة  بـني  التفصيـل  يقـال:  أن  األوىل  ولعـل 
معاوية بن عامر املتضمن وجوب األغسال الثالثة للصفرة قد ورد يف مقام متييز احليض 
عن االسـتحاضة، وهو يناسب كون املراد بالصفرة فيه اإلشارة إىل صفة االستحاضة 
التي هي عبارة عن خفة محرة الدم يف مقابل شدهتا يف احليض، عىل ما تقدم عند الكالم 

يف صفات احليض، فتعم الدم اخلفيف احلمرة.
أما نصوص الوضوء فلم ترد يف هذا املقام، بل مقتىض موثق سامعة أن التفصيل 
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املذكور يف دم االسـتحاضة، وهو يناسـب كون املراد بالصفرة ما يقابل الدم عرفاً، كام 
هو أيضاً مقتىض مقابلتها يف صحيح حممد بن مسـلم االول بالدم، والسـؤال يف الثاين 
عن حكمها لو رأهتا يف أيام عادهتا، ألن خفاء وجوب التحيض هبا يف أيام العادة حتى 

حيتاج إىل السؤال يناسب عدم صدق الدم عليها حتى يشك يف حيضيتها. 
وهذا هو الظاهر يف خرب حممد بن مسلم أيضاً، بل يؤكده التعبري باألصفر،وهو 
موهن آخر جلعله شاهد مجع يف املقام. كام يوهن صحيح معاوية ما تضمنه من التحيض 
بالدم يف اليومني، حيث البد مع ذلك من طرحه أو ختصيصه بمورده وهو احلبىل عىل 

ما تقدم عند الكالم يف أول احليض.
فلم يبق إال صحيح عبد الرمحن بن احلجاج، ألن ظاهر املقابلة فيه بني الصفرة 

. والدم احتاده مع نصوص الوضوء للصفرة موضوعاً
نعـم، قـد يوهنه إطـالق احلكم فيه بوجوب الغسـل، ملا سـبق من عـدم زيادة 
الصفـرة عىل احلمـرة حكامً، وعدم صلوح ذلك عرفاً للقرينية عىل محله عىل خصوص 
غـري القليلـة. بل يزيد يف وهنه عدم التعرض فيه لعدد الغسـل الواجـب، وأنه مرة أو 
ثالثاً، إذ من البعيد جداً االتكال يف مجيع ذلك عىل وضوح احلال فيه، بل لعله يكشف 
عـن خلـل يف احلديث أو يوجـب الريب فيه بنحـو يمنع من الركون إليـه، فضالً عن 

هنوضه بمعارضة نصوص االكتفاء بالوضوء التي هي أكثر عدداَ وأظهر داللة.
ومن هنا يقو االكتفاء بالوضوء يف الصفرة مطلقاً إذا كانت بحيث ال يصدق 

 . عليها الدم عرفاً
وجمـرد خمالفـة ذلك إلطالق األصحـاب غري مانع من العمـل هبا بعد وضوح 
اضطراهبم يف أحكام الدماء، وال سيام حكم الصفرة منها عىل ما تقدم يف احليض، وبعد 
ظهور حال الكليني يف العمل هبا كام هو مقتىض إطالق الصدوق يف الفقيه واملقنع، بل 
حيتمـل من غريمها ممن دأبه الفتو بمضامـني النصوص، حيث ال يبعد كون اخلروج 
عن ذلك ممن خرج يف حترير الفروع عن عبارات النصوص بسبب غفلتهم عن بعض 



خصوصياهتا. وال سيام مع عدم وضوح شيوع الكثرة يف الصفرة، لتمنع كثرة االبتالء 
. واهللا  هبا عادة عن خفاء حكمها عىل املشهور والتباس األمر فيها عليهم. فتأمل جيداً

سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
(١) يظهر من غـري واحد املفروغية عن عدم االجتزاء بالوضوء الواحد ألكثر 
مـن فريضـة واحدة، وهـو املتيقن مـن معاقد دعاو اإلمجـاع والشـهرة املتقدمة عىل 

وجوب الوضوء لكل صالة.
نعـم، حكى يف املسـالك عـن املفيـد االكتفاء بوضـوء واحـد للظهرين وآخر 
للعشـائني. وكأنه ملا تقـدم منه يف حتديد الصورة األوىل من األمـر بتجديد الوضوء يف 
وقـت كل صالة بحمله عىل وقتها الوجويب الذي تشـرتك فيـه الصالتان. ويظهر من 

املعترب أنه فهم ذلك منه، حيث جعل الزم كالمه ما حكاه عنه يف املسالك. 
بـل لو قيل بمرشوعية غري اليومية األدائية هلـا فقد يكون مقتضاه جواز اجلمع 
بني أكثر من فريضتني بالوضوء الواحد، فتضم إليها صالة القضاء واآليات وغريها. 
لكـن ال يبعد كـون مراده وقت أداء الصـالة، أو الوقت الفضييل هلـا، فيختلف وقت 

الصالتني. ولعله لذا استظهر يف اجلواهر أنه اشتباه.
 Aوكيف كان، فيشهد لعدم اإلجزاء بالوضوء الواحد ألكثر من فريضة قوله
يف صحيح معاوية بن عامر: «وصلت كل صالة بوضوء»(١)، ونحوه حديث زرارة(٢)، 
ومرسـلة يونـس(٣) اللذان تقدم االسـتدالل هبام حلكـم االسـتحاضة القليلة وبعض 

نصوص الصفرة املتقدمة.
ـربِّ بنظري عبارة املفيد يف صحيح الصحاف، حيث قالA: «فلتغتسل  نعم، عُ
ثم حتتيش وتستذفر وتصيل الظهر والعرص ثم لتنظر فإن كان الدم فيام بينها وبني املغرب 

فريضة كانت(١)

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١، ٩.
(٣) الوسائل باب:٥ من أبواب احليض حديث:١.
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ال يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صالة»(١). 
ويتعـني محله عـىل مفاد النصـوص األول، ألهنا أظهر داللة منـه، فيحمل عىل 

وقت األداء، أو الوقت الفضييل بلحاظ صاحبة الوقت، دون غريها.
لكـن صـدره كالرصيـح يف االكتفـاء بغسـل احليض للظهـر والعـرص معاً بال 
حاجـة لتجديـد الوضوء، وحيـث كان أخص من العمـوم املتقدم لـزم تقديمه عليه. 
وال يبعد التعدي من غسـل احليض لغريه من األغسـال، خصوصاً الواجبة، كغسـل 
اجلنابة واالسـتحاضة الكثرية لو انتقلت إىل القليلة، إللغاء خصوصية غسـل احليض 
. ويناسـبه ما يـأيت يف االسـتحاضة الكثـرية من ظهـور النصـوص يف االجتزاء  عرفـاً
بالغسـل للصالتـني، حيث ال يبعد شـمول إطالقه ملا إذا انتقلـت إىل القليلة، بل يبعد 
جـداً االكتفاء به للصالة الثانيـة مع بقائها عىل الكثرة،وعدم االكتفاء به مع انتقاهلا إىل 

القليلة. فالحظ.
(١) كام رصح به مجاعة، وهو مقتىض إطالق معاقد دعاو اإلمجاع والشـهرة 
املتقدمـة عـدا ما يأيت من اخلـالف، بل يف التذكرة: «ال جتمع املسـتحاضة بني صالتني 

بوضوء واحد عند علامئنا، سواء كانا فرضني أو نفلني».
نعـم، قد يظهر مـن ختصيص معقد إمجاع اخلالف بالفرضـني جواز اجلمع بني 
الفريضـة والنافلـة بوضوء واحد، بل يف املبسـوط أهنـا إذا توضأت للفـرض جاز أن 

تصيل معه ما شاءت من النوافل، وعن املهذب متابعته.
واملناسـب الكالم أوالً فيـام تقتضيه القاعدة األوليـة أو األصل مع قطع النظر 
عن األدلة اخلاصة حيث وقع الكالم بينهم يف ذلك، وألنه ينفع يف سائر موارد الشك 

يف الوظيفة الالزمة. 

أو نافلة(١)،

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧.



فاعلم أنه قد يدعى أن مقتىض األصل عدم احلاجة للوضوء أو الغسـل إال فيام 
دل الدليل اخلاص عىل اعتباره فيه، لقصور عموم ما دل عىل اعتبار الطهارة يف الصالة 
 ، . وهو موقوف إما عىل عدم كون االسـتحاضة حدثاُ عـن ابتنائـه ختصيصاً أوختصصاً
أو عىل عدم كن املسـتحاضة مسـتمرة احلدث، بل يرتفع حدثها بالوضوء أو الغسـل 
األول، ثـم يعـود عند جتـدد التكليف هبـام أو بأحدمها، أو عىل عدم وجـوب الطهارة 

عليهامن احلدث املذكور. 
إذ عىل األول والثالث فوجوب الوضوء أو الغسل عليها ليس ملطهريتهام، ليكون 
مقتـىض عموم اعتبار الطهارة يف الصالة، بل تعبداً، فيحتاج إىل دليل باخلصوص، كام 
أنـه عىل الثاين حيث يقطع بعد أداء الوظيفة بالطهارة ويشـك يف ارتفاعها عند احتامل 

جتدد التكليف بالوظيفة، يكون مقتىض استصحاب الطهارة عدم وجوهبا.
لكـن األول خالف املقطوع به من النص والفتو، إذ املنسـاق من األمر فيهام 
بالوضوء والغسل إرادة املاهيتني املعهودتني الرافعتني للحدث، فيتفرع ترشيعهام عىل 
كون االستحاضة حدثاً ناقضاً للطهارة، كام هو املدعى عليه اإلمجاع يف كالم غري واحد، 
ويظهر من مجلة من كلامهتم املفروغية عنه، وهو املناسب الرتكازيات املترشعة. ومنه 
يظهر ضعف الثاين، لعدم الفرق ارتكازاً يف سـببية خروج الدم للحدث بني احلدوث 
واالسـتمرار. وكـذا الثالث السـتلزامه خروج الوضوء والغسـل عـن كوهنام رافعني 

للحدث ومطهرين منه، الذي عرفت أنه خالف املنساق من أدلتهام.
بـل مقتىض اجلمع بني األمور املذكورة هـو البناء عىل كوهنام موجبني ملرتبة من 
الطهـارة بلحـاظ ختفيفهام للحدث، لرفعهام للسـابق منه عليهام، البتنـاء عموم اعتبار 
الطهارة عىل االنحالل، بلحاظ املرتبة امليسـورة منهـا، فيحتاج عدم وجوب الوضوء 
للصـالة للدليل املخـرج عن العموم املذكور. ولعله إليه يرجع ما ذكره غري واحد من 
كوهنـام مبيحـني للصـالة، ال رافعني للحـدث، وال موجبني للطهارة، فـرياد منه عدم 
ترتـب الرفـع والطهارة التامني عليهام. نظـري ما تقدم منا يف الصـورة الثانية من صور 

املسلوس واملبطون.
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عـىل أنه لو غض النظر عن ذلك والتزم بعـدم رافعيتهام وعدم مطهريتهام وإنام 
جيبان تعبداً مع بقاء احلدث عىل ماهو عليه معهام، فمن الظاهر أن مقتىض عموم اعتبار 
الطهارة يف الصالة عدم مرشوعية الصالة يف حق املسـتحاضة إال ما قام الدليل عليه، 
وحيث كان املتيقن من مرشوعية النافلة يف حقها صورة الوضوء هلا بدالً عن الطهارة 

لزم االقتصار عليه يف اخلروج عن العموم املذكور.
إن قلـت: بعـد أن ثبـت ختصيـص عمـوم اعتبـار الطهـارة يف الصـالة يف حق 
املسـتحاضة، لفرض عدم مطهرية الوضوء والغسـل هلا، وعدم احتامل سقوط النافلة 
يف حقها، عىل ما يأيت يف املسألة التاسعة والعرشين إن شاء اهللا تعاىل، فال جمال للتمسك 

به إلثبات وجوب الوضوء أو غريه مما حيتمل اعتباره يف النافلة .
قلـت: هـذا إنـام يتجـه لـو كان ختصيـص العمـوم املذكـور يف حقهـا بلسـان 
يقتـيض مرشوعيـة الصـالة الفاقدة هلا بـال بدل، كام لـو قيل: ال صـالة إال بطهور إال 
مـن املسـتحاضة، وكان وجـوب الوضوء أو الغسـل يف حقهـا بدليل آخـر غري دليل 
التخصيـص املذكور، حيـث يلزم االقتصـار يف اعتبارمها عىل املتيقـن. أما حيث كان 
دليـل التخصيص يف حقها هو دليل مرشوعية الصالة مع الوظائف، كام يف الفرائض، 
أو جممـالً من هذه اجلهة، كام يف النوافل، فاملتيقن منه املرشوعية مع الوظائف وبدوهنا 

البد من دليل خمرج عن عموم عدم املرشوعية.
ومنـه يظهـر اإلشـكال فيام ذكـره الفقيـه اهلمداينP مـن أن غاية مـا يمكن 
اسـتفادته من النصوص والفتاوـ  بسـبب ارتكاز أن ترشيع الوضوء والغسـل لرفع 
احلـدث ال لرشطيتهـام تعبـداً ـ كون االسـتحاضة مؤثـرة يف حدوث حالـة مانعة من 
الصالة يرفع منعها الوضوء عند كل صالة، فمن اجلائز أن ترفع الوضوءات الصادرة 
منهـا تلك احلالة حقيقة، فليسـت الصالة معها صالة مع احلـدث للرضورة، ليقترص 

عىل القدر املتيقن من استباحتها له. 
وجـه اإلشـكال فيه: أن احتامل عـدم احلدث مع الوضوء إن كان لعدم سـببية 



االسـتحاضة للحدث، فهو خالف ما اعرتف به من ارتكاز رافعية الوضوء والغسـل 
املرشوعـني يف حقهـا للحـدث. وإن كان الرتفاع حدثها وحصول الطهـارة التامة هلا 
بالغسـل والوضـوء، فهو خالف فرض اسـتمرارها معهام، ملا عرفـت من عدم الفرق 
ارتكازاً يف سـببية خروج الدم للحدث بني احلدوث واالسـتمرار. فال جمال لالحتامل 

املذكور يف نفسه، فضالً عن تنزيل األدلة عليه.
ومثله ما عن بعض مشـاخينا من أن املسـتفاد من النصوص أن املستحاضة متى 
فعلـت ما جيب عليها تكون بحكـم الطاهر جيوز هلا اإلتيان بجميع الغايات املرشوطة 
بالطهارة وإن مل يضطر إليها، وليسـت حمدثة تسـتباح هلا الصالة، كي يقترص منها عىل 
املتيقـن، بـل ظاهـر الروايات ارتفـاع حدثها إذا أتت بـام جيب عليها، نظـري ما ذكرناه 
يف املسـلوس من ارتفاع حدثـه بالوضوء، لعدم ناقضية خـروج البول عىل النحو غري 
املتعـارف منـه. فأدلته خمصصة لعمـوم الناقضية، ال لعموم رشطيـة الطهارة للصالة، 

هذا ما حكي عنه يف املقام.
لكنـه يشـكل بأنه ملا كان الظاهـر انحصار دليل كوهنا بحكـم الطاهر باإلمجاع 
لزم االقتصار فيه عىل املتيقن، ومن الظاهر أن مرجع الشـك يف جواز صالة النافلة هلا 
بدون الوضوء مثالً إىل الشك يف ترتب هذا احلكم من أحكام الطاهر عليها، فال جمال 

لالستدالل عليه بالكرب املذكورة. عىل أنه قد أنكر هذه الكرب بعد ذلك.
وأشـكل منـه ما ذكـره أخرياً مـن ارتفاع حدثها حقيقة قياسـاً عىل مـا ذكره يف 
املسـلوس، ألن مبنى ما ذكره يف املسلوس وهوعدم ناقضية البول اخلارج بالنحو غري 
املتعارف مما ال جمال للبناء عىل نظريه يف املقام بعد ما عرفت، وبعد ابتناء االسـتحاضة 
كلها عىل االسـتمرار وعدم االختيار، وليسـت كالبول عىل نحوين، ليختص أحدمها 
بكونـه سـبباً للحـدث. وال سـيام بعد مـا اعرتف به يف غـري موضع من كالمـه من أن 

الطهارة يف املقام أضطرارية. 
إذ النقـص يف الطهـارة يف املقـام ليس مـن حيثية سـببها، كالتيمـم، والوضوء 
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اجلبريي، بل من حيثية استمرار سبب احلدث، الراجع إىل اختصاص رافعية الوضوء 
والغسـل باحلدث السـابق عليهام دون الالحق هلام، فمرجع كـون الطهارة اضطرارية 
إىل جـواز الصالة مع احلـدث املخالف لعموم اعتبار الطهـارة يف الصالة، الذي يلزم 
االقتصـار يف اخلـروج منه عىل املتيقـن، ال عىل عدم ناقضية احلـدث، ليكون ختصيصاً 

لعموم الناقضية، كام ذكره. 
كيـف؟! وعمـوم الناقضيـة يف املقام ليـس لفظياً، كعمـوم ناقضيـة البول، بل 
ارتكازيـاً بلحاظ ما سـبق، فإما أن يسـلم به فـال يقبل التخصيص، أو ينكر رأسـاً فال 

تكون الطهارة اضطرارية. 
عـىل أن لزوم االقتصار عـىل املتيقن جيري يف عموم الناقضية أيضاً، فإذا شـك 
يف ناقضية االسـتحاضة بعد ميض مقـدار الفريضة عىل الوضـوء كان مقتىض العموم 
املذكـور هـو انتقاض الطهارة، وهو املناسـب ملا اعـرتف به بعد ذلك مـن أن مقتىض 

القاعدة لزوم جتديد الوضوء لغري النوافل مما يعترب فيه الطهارة، كاملس والطواف.
ومـن مجيـع مـا تقدم يظهـر حال ما ذكـره شـيخنا األعظمP، قـال يف مقام 
اإلشـكال عـىل االسـتدالل هنا بلـزوم االقتصار عـىل املتيقن يف الصـالة مع احلدث: 
«إلمكان اخلدشة فيه بمنع ثبوت حدثية االستحاضة من األدلة إال بمعنى كونه موجباً 
للوضوء يف اجلملة، ال مطلقاً، فكون اخلارج بعد الوضوء مؤثراً يف املنع عىل اإلطالق 
إال ما خرج بالدليل حيتاج إىل الدليل... لكن االنصاف أنه ال جرأة عىل إنكار استفادة 

حدثية طبيعة االستحاضة من كلامت األصحاب». 
فإنـه يظهـر ممـا تقـدم أن إجياب االسـتحاضة للوضـوء كاف يف إثبـات عموم 

حدثيتها بال حاجة للتشبث بكلامت األصحاب.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمل يف لـزوم االقتصار عىل املتيقن يف فعـل ما يتوقف 
عـىل الطهـارة يف املقام، فـام شـك يف مرشوعيته يبنى عىل عـدم مرشوعيتـه، وما علم 
بمرشوعيته واحتمل وجوب الطهارة له يلزم الطهارة له، كام رصح بذلك غري واحد، 



بل لعله املفروغ عنه عند بعضهم.
نعـم، لو أمكـن اإلتيان بغري الصالة ممـا يتوقف عىل الطهـارة ويفرض جوازه 
يف حق املسـتحاضة متصـالً بوضوء الصالة من دون أن يسـتلزم الفصل بني الوضوء 
والصـالة، كاملـس املـأيت به قبل الصـالة أو حاهلـا، مل يبعد جواز االتيان بـه بال حاجة 
لوضوء مسـتقل به، لعدم الفرق بني الوضوء املسـتقل له والوضوء املأيت به للصالة يف 
الرافعية للحدث السابق عليه دون الالحق بسبب استمرار خروج الدم. إال أن يلتزم 
بعدم رافعية الوضوء وأنه واجب تعبداً بدالً عن الطهارة. حيث يمكن اختصاص كل 

عمل بوضوئه. لكن عرفت أنه خمالف لظاهر األدلة بمعونة املرتكزات.
هذا كله بالنظر إىل القاعدة األولية، وأما بالنظر لألدلة اخلاصة فمقتىض عموم 
النصـوص املتقدمة وجـوب الوضوء للنوافـل كالفرائض، وقد سـبق عند الكالم يف 
الفرائـض لـزوم محل صحيح الصحاف عىل ما يناسـب ذلك. عىل أنـه ال ظهور له يف 
كوهنـا بحكـم الطاهر لو توضأت يف أوقات الصلوات ليجتـزأ بوضوئها للنوافل، بل 
املتيقـن منـه وجوب الوضـوء ألجل الدخـول يف الفريضة التي هـي صاحبة الوقت، 

لعدم وضوح شمول قولهA: «فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صالة» لغريها.
وأمـا دعـو: انرصاف عمـوم النصوص املذكـورة للفرائض املعهـودة. فهي 
مندفعـة بـأن االنرصاف املذكـور بدوي ال يعتد بـه يف رفع اليد عـن اإلطالق، فضالً 
عـن العمـوم. مع أنه لو تم فليس بنحو يوجب ظهـور النصوص يف االجتزاء بوضوء 
الفرائـض للنوافـل، بـل غايته قصوره عن إثبـات وجوب الوضـوء للنوافل، وهو ال 

يقتيض عدم وجوبه هلا بعد ما سبق من أن مقتىض القاعدة األولية الوجوب.
هذا، وقد يقال: أنه بناء عىل ما يأيت من بعضهم من عدم وجوب املبادرة للصالة 
بعـد الوضوء يتجه جـواز ختلل النافلة بينه وبني الفريضة، إذ يبعـد جداً مانعية النافلة 
من الدخول به للفريضة. بل يتجه اإلتيان بالنافلة مطلقاً حتى بعد الفريضة بوضوئها، 
إذ يبعـد أيضـاً كون الدم اخلارج بعـد الوضوء غري مبطل له بالنسـبة إىل الفريضة وإن 
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طال الزمن، ومبطالً له بالنسبة إىل النافلة.
لكنه يشـكل بأن مبنى القول املذكور عدم لزوم ختفيف احلدث مهام أمكن، بل 
وجـوب الوضوء إما تعبدي من دون أن يكون رافعـاً للحدث أو الختصاص اغتفار 
احلـدث يف كل صـالة بوقوعهـا عقيب ختفيفـه بالوضوء مـن دون أن تتخللهام صالة 

أخر من دون نظر إىل مقدار احلدث حينها. 
وحينئـذٍ كـام ال يكفي الوضوء الواحـد عن الفريضتني املتعاقبتـني له وإن كان 
الفصـل بينـه وبني الثانيـة أقل من الفصل بينه وبـني الفريضة الواحـدة املنفصلة عنه، 
كذلك ال يكفي عن الفريضة والنافلة، بل يقع لألسبق منهام وحتتاج الثانية إىل ختفيف 

احلدث مرة أخر بوضوء آخر.
نعم، قد يدعى االكتفاء بوضوء الفريضة لنافلتها، إما ملا يف اجلواهر وغريه من 
دخوهلا يف اسـمها، أو لفهم االجتزاء به هلا تبعاً، ألهنا من شـؤوهنا التابعة هلا، كاألذان 
واإلقامة. قال يف اجلواهر: «ويؤيده سهولة امللة وسامحتها، إذ يف التجديد لكل ركعتني 

ـ كام يقتضيه التعميم املتقدم ـ من املشقة ما ال خيفى». 
لكنـه يشـكل بأن دخـول النافلة يف اسـم الفريضةـ  مع أنه ليـس بنحو يوجب 
ظهـوره فيـام يعمها، بل غايته جـواز إطالقه عليه بإرادة اجلنس، نظـري إطالق اليومية 
عـىل متام الصلوات اخلمـس ـ إنام ينفع لو أخذ يف أدلة املقام أسـامء الفرائض من ظهر 
وعرص وغريمها، أما حيث كان مفادها الوضوء لكل صالة فال إشكال يف أن الفريضة 

فرد من الصالة مباين لنافلتها وليستا صالة واحدة. 
كام أن فهم االجتزاء به هلا تبعاً ليس من الوضوح بحدّ يوجب ظهور األدلة فيام 
يعمها، وليست تبعيتها هلا كتبعية األذان واإلقامة. ولزوم املشقة ال ينفع يف املستحبات 
إال إذا أوجب اليقني ولو لكشـفه عن السـرية، وهو غري حاصل يف املقام، وال سيام مع 

قرب كون املتعارف من املستحاضة ترك النوافل.
ومن هنا ال جمال للبناء عىل االكتفاء بوضوء الفريضة لنافلتها، فضالً عن غريها 



 من النوافل، كام تقدم من املبسوط وعن املهذب. وكأن ما سبق منهام يبتني عىل دعو
كون الوضوء للفرائض اليومية موجباً لكون املرأة بحكم الطاهر، فيجوز هلا الدخول 
يف النوافل. وكأنه الستفادته من صحيح الصحاف، وقد سبق منا املنع من هنوضه به. 
مـع أنـه لو تم لزم جواز الدخول به يف الفرائض األخر غري اليومية، كصالة القضاء 

واآليات، ومل يعرف القول بذلك منهم.
بقي يف املقام أمور..

األول: أن مقتـىض مـا تضمـن أن افتتاح الصـالة التكبري وختامها التسـليم(١) 
كوهنـام املعيـار يف فرديـة الفرد من الصـالة ويف وجـوب الوضوء يف املقام ـ كام أشـري 
يف كالم اجلواهـر املتقدم ـ وال جيتزأ بالوضـوء الواحد ملجموع النافلة الراتبة أوغريها 
ممـا خيتـص بعنوان كصالة جعفر، لظهور نصوص املقـام يف أن املعيار يف العموم أفراد 

الصالة، ال أنواعها.
الثاين: أن مقتىض إطـالق النصوص عدم اعتبار إيقاع الوضوء بداعي الصالة 
التي يؤتى هبا معه، بل جيزي الوضوء لغاية أخر إذا عدلت عنها، فلو توضأت الفريضة 
ثـم بـدا هلا أن تصيل به النافلة أجزأها هلا وتعيده بعد ذلـك للفريضة. بناءً عىل ما تقدم 
منا يف املسـألة الواحدة والسبعني من مباحث الوضوء من عدم بطالنه بتخلف غايته. 
وأما مثل قولهA يف مرسـلة يونس: «وتتوضـأ لكل صالة»(٢) فالالم فيه إما 
لالختصـاص، أو للتعليـل بلحاظ كون الصالة علة لوجـوب الوضوء لبيان رشطيته 

فيها، ال لبيان رشطية داعويتها فيه، فال ينايف إطالق النصوص األخر.
الثالـث: رصح يف املبسـوط واخلـالف والرسائـر والوسـيلة وجامـع املقاصد 
بوجـوب تعقيـب الوضوء بالصـالة وعدم الفصل بينهـام، مدعيـاً يف األخري ترصيح 

مجاعة به، وقد يستفاد ممن عرب بالوضوء عند كل صالة، كام يف الرشايع والقواعد. 

(١) راجع الوسائل باب:١ ، ٢ من أبواب تكبرية اإلحرام، وباب:١ من أبواب التسليم.
(٢) الوسائل باب:٥ من أبواب احليض حديث:١.
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لكن رصح يف املختلف بعدم وجوب املبادرة، وهو املحكي عن مصابيح العالمة 
الطباطبائي. وتوقف يف املنتهى، واقترص يف التذكرة عىل نسبة األول للمبسوط.

وقد استدل يف املبسوط واخلالف بأن الواجب عليها الوضوء عند كل صالة. وأورد 
عليه يف املختلف بعدم تضمن يشء من النصوص ذلك، بل أطلق فيها الوضوء للصالة. 
لكن الظاهر انرصاف اإلطالق لصورة املبادرة بقرينة ما تقدم من ارتكاز كوهنا 
مسـتمرة احلـدث، وأن صالهتا به للرضورة، فيلزم االقتصار عـىل ما البد منه، كام نبه 
لـه يف املنتهـى وجامـع املقاصد، بـل يف الثاين أن وجـوب جتديد الوضـوء لكل صالة 
يرشد إليه. وال سيام مع قولهA يف صحيح الصحاف: «فلتتوضأ ولتصل عند وقت 
كل صـالة»(١) ، ويف خرب عـيل بن جعفر املتقدم يف الصفـرة: «جيزهيا الوضوء عند كل 

صالة»(٢) ومع ورود ذلك يف نصوص الغسل.
وأما مثل قولهA يف موثق ابن بكري: «فإذا مىض ذلك وهو عرشة أيام فعلت 
مـا تفعله املسـتحاضة ثم صلت فمكثت تصيل بقية شـهرها، ثم تـرتك الصالة يف املرة 
الثانيـة أقـل ما ترتك امرأة الصـالة»(٣) فال ظهور له يف الرتاخـي الزماين، ألن العطف 
بـ«ثم» كثرياً ما يسـاق بلحاظ الفصل االعتباري الذهني، كام هو احلال يف ذيله، بل ال 
يبعد كون موضوع الرتتيب فيه انتقاهلا لالستحاضة واستمرارها عليها يف بقية الشهر، 

ال لطهارة املستحاضة والصالة. 
فـام يف املنتهى من االستشـهاد بـه جلواز الرتاخـي بني الوضـوء والصالة لوال 
ضعف سنده لفطحية ابن بكري يف غري حمله، كيف والزمه ظهوره يف وجوب الرتاخي 

ال جمرد جوازه.
وباجلملة: ما سبق كاف يف املنع من إطالق النصوص الذي أدعاه يف املختلف، 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧.
(٢) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:٧.
(٣) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٥.



إذ لـو مل يكن دليالً لوجوب املبادرة فال أقل مـن إجيابه التوقف يف اإلطالق والرجوع 
يف املبـادرة ملـا سـبق يف تنقيح مقتـىض القاعدة الذي قـد يرجع إليه مـا يف اخلالف من 

االستدالل أيضاً باليقني بالرباءة.
نعم، تكفي املبادرة العرفية، ملا هو املعلوم من عدم ابتناء عمل املستحاضة عىل 

اخلروج عن املتعارف.
(١) ألهنا ال خترج عن كوهنا جزءاً للصالة صاحبة الوضوء وإن اختلف حملها، 
فـام دل عىل االكتفـاء بالوضوء الواحد للصالة يقتيض االكتفـاء فيها بوضوء صالهتا.

(٢) ألهنـا وإن كانت مسـتقلة افتتاحها التكبري وختامها التسـليم، إال أهنا عىل 
تقديـر النقـص متممـة للصـالة وبدل عـن الناقص، فتكـون بحكمـه يف االجتزاء له 

بوضوء صالته، كاألجزاء املنسية، وعىل تقدير الكامل نافلة ال يرض بطالهنا.
وأمـا احتـامل أن تكون صالة مسـتقلة مـن دون أن تكون متممـة للصالة عىل 
تقدير النقص، بل جمزية ال غري، بمعنى انقالب التكليف عىل تقدير النقص من صالة 
واحـدة إىل صالتـني، مـن دون أن تكـون إحدامها متممـة لألخر، نظـري ما ورد يف 
الصـالة مـن جلوس، من اسـتحباب كون كل ركعتـني بدالً عن ركعة مـن قيام. فهو 

. فلتلحظ.  خمالف لظاهر األدلة جداً
عـىل أنـه لو تم فقـد يدعى انـرصاف عموم الوضـوء لكل صالة عنهـا، وفهم 
إجزاء وضوء الصالة األوىل هلا منه تبعاً، بسـبب كوهنا من لواحقها عرفاً، وإن مل تكن 

. . فتأمل. والعمدة ما ذكرناه أوالً جزءاً منها رشعاً
ومـا عن بعض مشـاخينا من لـزوم صحة صالة االحتياط عـىل كل تقدير. غري 
ظاهـر الوجـه فيام لـو كان بطالهنا مالزماً لالسـتغناء عنها، نظري ما لوعلم الشـخص 
من نفسـه أن طهارته ال تستمر أكثر من أربع ركعات، حيث يعلم إمجاالً بوقوع صالة 

االحتياط حال الطهارة أو باالستغناء عنها. 

دون األجزاء املنسية(١)، وصالة االحتياط(٢)،
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............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ١٩٦

إال أن يلتـزم بتبدل احلكم حال الشـك، بحيث تكون صـالة االحتياط متممة 
عـىل تقدير النقص ورشطاً عىل تقدير الكامل، فتبطـل الصالة ببطالهنا حتى يف فرض 
الكـامل. لكن األدلة ال تسـاعد عليه، بل هي كالرصحية يف خالفه. كام ال تسـاعد عىل 
لزوم إحراز صحتها عىل كل تقدير يف االجتزاء هبا ظاهراً عند الشـك يف الكامل، وإن 

كان بطالهنا واقعاً ال خيل عىل تقدير الكامل. فال خمرج عام ذكرنا من الوجه.
وأمـا ما ذكره سـيدنا املصنـفP يف وجه االجتزاء هلا بوضـوء الفريضة من 
ظهور النص يف غري مثل صالة االحتياط مما هو من توابع الصالة، نظري األجزاء املنسية. 
فـإن كان املـراد به صحتهـا يف فرض نقص الصـالة، فهو غري بعيـد، ملا تقدم. 
وإن كان املـراد بـه صحتها مطلقـاً حتى يف فرض كامهلا وصريورهتا نافلة، أشـكل بأن 
تبعيتهـا هلا ملا كانت ظاهرية بلحاظ تنجز احتامل نقص الصالة مل يتضح ترتب أثرها ـ 
وهو االجتزاء هلا بوضوء الفريضة ـ عىل تقدير كامل الصالة وكوهنا نافلة مستقلة، بل 

املتيقن منه صورة تبعيتها لنقص الصالة.
ومثلـه مـا عـن بعض مشـاخينا، مـن أن مقتىض االسـتصحاب نقـص الصالة 
وعـدم اإلتيان بالركعة فيحرز به جزئية صالة االحتياط منها، املسـتلزمة لالجتزاء هلا 
بوضوئهـا، وصحتها بال حاجـة للتجديد، وحينئذٍ تصح واقعـاً حتى عىل تقدير كامل 
الصـالة وكوهنـا نافلة، النـرصاف نصوص جتديـد الوضوء لكل صـالة عن الصالة 

املحكومة ظاهراً بالصحة حني اإلتيان هبا. 
لإلشـكال فيه بأن ظاهر أدلة صالة االحتياط إلغاء استصحاب النقص وعدم 
اإلتيـان بالركعة يف الصـالة، وترشيع وظيفة أخر يف قبالـه، تبتني عىل مالحظة كال 

طريف الشك، ال يف طوله تبتني عىل إلغاء احتامل الكامل يف الصالة. 
مـع أن التعبـد بصحة صالة االحتياط ظاهراً بسـبب االسـتصحاب املذكورـ  
لوتـم ـ ال يوجب انرصاف عموم وجوب جتديد الوضوء للصالة عنها بنحو يسـتلزم 
صحتها واقعاً عىل تقدير انكشـاف عدم جزئيتها لتاممية الصالة. ولذا ال يظن االلتزام 



منه وال من غريه بصحة صالة املسـتحاضة لو مل جتدد الوضوء هلا السـتصحاب عدم 
االسـتحاضة، لعـدم دخل احلكـم الظاهري باحلكم الواقعـي. وال أقل من عدم كون 
االنـرصاف املذكور بحدّ يوجب ظهور األدلة يف الصحة، بل غايته أن يوجب خروج 
صـالة االحتيـاط يف فرض كوهنا نافلة عن املتيقن من مفاد األدلة، فريجع فيه للقاعدة 

املقتضية للبطالن. 
ومـن هنا ال جمال للبناء عىل صحة صـالة االحتياط مطلقاً، بل املتيقن صحتها 

يف ظرف احلاجة إليها لنقص الصالة.
إن قلت: لو شـك بني االثنني والثالث واألربع، وجب االحتياط بركعتني من 
قيـام وركعتني من جلـوس، ويكون اجلزء إحـد الصالتني، والثانيـة نافلة، وحيث 
حيتمل كون اجلزء هو الثانية منهام والنافلة األوىل، فلو بني عىل بطالن النافلة لزم ختلل 

احلدث بني طهارتني مع وحدة سبب الطهارة، وهو الوضوء األول. 
قلت: بطالن النافلة ليس للحكم حينها باحلدث، ملا سبق من كون املستحاضة 
مسـتمرة احلدث، بل لعدم العفو فيها عن احلدث السـابق عليها، وال حمذور يف ختلل 
صـالة باطلة بـني جزئي صالة صحيحـة، كام أمكن ختلل صـالة صحيحة بني جزئي 

صالة صحيحة.
نعم، قد يشكل ذلك يف املقام بلحاظ منافاته ملا سبق من اعتبار املبادرة للصالة 
بعـد الوضوء ألن دليله كام يقتيض املبادرة إىل إحداث الصالة يقتيض عدم الفصل بني 
أجزائهـا بـام هو خارج عـن املتعارف، فال جيوز االنشـغال يف أثناء الصـالة بام ال خيل 
هبـا كقراءة القـرآن والذكر والدعاء بمقدار كثري معتد بـه. ومن هنا قد يلزم االحتياط 

باإلتيان بصالة االحتياط، ثم جتديد الوضوء وإعادة الصالة. 
اللهم إال أن يقال: مقتىض إطالق ما دل عىل االكتفاء بالوضوء الواحد للصالة 
هو االجتزاء بالصالة عىل الوجه الذي ينبغي إيقاعها عليه رشعاً، وإن استلزم اإلخالل 
باملبـادرة، ولـزوم املبـادرة إنامهـو يف مقابل الفصل الـذي ال يقتضيـه ترشيع الصالة، 

١٩٧ ......................................................................... حكم االستحاضة القليلة
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. كاملثال املتقدم. فتأمل جيداً
بقي الكالم يف حكم إعادة الصالة. 

وهي.. تارة: ترشع مع صحة الصالة األوىل، كام يف إعادة املنفرد صالته مجاعة . 
وأخر: مع بطالن الصالة األوىل قطعاً أو تعبداً . 

وثالثة: الحتامل بطالهنا احتياطاً، مع التعبد بصحتها. 
أما يف األوىل فال ينبغي التأمل يف لزوم جتديد الوضوء هلا، ألهنا فرد من الصالة 
مبايـن للفـرد األول الـذي أوقع بالوضـوء األول. وجمرد احتادمها سـنخاً ال يكفي يف 

الوحدة املعتربة يف املقام. 
فام ذكره سيدنا املصنفP من إمكان منع التجديد بناء عىل عدم لزوم معاقبة 
الصالة ألعامهلا، غري ظاهر، حتى عىل القول بابتناء اإلعادة عىل تبديل االمتثالـ  الذي 
هـو خـالف التحقيقـ  ألن تبديل االمتثال إنام يسـتلزم خروج الفـرد األول عن كونه 
، ال بطالنـه، بحيـث خيرج عن كونه صـالة، ليجري فيه ما يـأيت يف الصورتني  امتثـاالً

األخريتني. فالحظ.
وأمـا يف األخريتني فمن الظاهـر أن ما تضمن اختصاص كل صالة بوضوء ال 
يشـمل الباطلة، وهي األوىل يف الصورة الثانية، واملـرددة بينهام يف الصورة الثالثة، فال 

يلزم من االكتفاء هلام بالوضوء الواحد اجلمع به بني صالتني. 
ومن هنا يتعني االكتفاء به بناء عىل جواز الفصل بني الوضوء والصالة. 

ودعو: لزوم التجديد يف مورد االحتياط االستحبايب باإلعادةـ  كام يف الصورة 
الثالثةـ  لكون الصالة املعادة صالة مسـتحبة، فيشـملها العموم املتقدم. ممنوعة، لعدم 
 كون االسـتحباب رشعياً مسـتلزماً لصحتها مـع األوىل، بل عقلياً مـع بطالن إحد

الصالتني يف الواقع وعدم مرشوعيتها، لتستقل بوضوء. 
أما بناء عىل عدم جواز الفصل بني الوضوء والصالة فالبد من التجديد فيهام، 



للفصـل بني الوضـوء والصالة املعادة بالصـالة األوىل، فال جيـزي للمعادة لتصح يف 
الصورة الثانية، ويتحقق هبا االحتياط يف الثالثة. 

ودعو: عدم إخالله باملواالة العرفية املعتربة يف املقام. ممنوعة ال تناسب عدم 
االجتـزاء بالوضـوء الواحد للصالتني، بـل الظاهر اإلخالل هبـا يف كثري من فروض 

بطالن الصالة قبل إكامهلا.
(١) بنـاء عىل اعتبار الطهارة فيـه، حيث ال يبعد فهم إحلاقه بالصالة تبعاً، ألنه 
مـن لواحقهـا عرفاً، فيغفل عن التجديد له. وال سـيام وأن دليل الطهـارة فيه لو تم ال 

. اطالق له يقتيض اعتبارها بنحو ال جتزي فيه طهارة صالته. فتأمل جيداً
(٢) أما املنفصل عنها بمقدار معتد به فال تتضح الغفلة عن التجديد له. فتأمل. 

واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(٣) أما لغري الفجر املعروف بني األصحاب، وهو املتيقن من دعاو الشـهرة 
عىل أحكام املسـتحاضة، بل يف النارصيات واخلالف دعو اإلمجاع عليه، ويف الغنية 

دعو اإلمجاع عىل أهنا تكون بحكم الطاهر معه.
ويستدل له بقولهA يف مرسلة يونس الطويلة: «وكذلك أفتى أيب وسئل عن 
املسـتحاضة فقال: إنام ذلك عرق عابر [عايذ] أو ركضة من الشـيطان، فلتدع الصالة 
أيـام أقرائهـا، ثم تغتسـل وتتوضأ لكل صالة. قيل: وإن سـال؟ قال: وإن سـال مثل 
املثعب...»(١) ، وموثق سامعة عنهA: «قال: وغسل املستحاضة واجب إذا احتشت 
بالكرسـف وجاز الدم الكرسـف فعليها الغسل لكل صالتني، وللفجر غسل، وإن مل 

وسجود السهو(١) املتصل بالصالة(٢)، فال حيتاج فيها إىل جتديد الوضوء 
أو غريه.

(مسـألة ٢٨):حكم املتوسـطة ـ مضافاً إىل ما ذكر من الوضوء(٣)،

(١) الوسائل باب:٥ من أبواب احليض حديث:١.
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جيز الدم الكرسـف فعليها الغسـل كل يوم مرة والوضوء لكل صالة...»(١)، وموثقه 
 ، اآلخر: «املسـتحاضة إذا ثقب الدم الكرسـف اغتسلت لكل صالتني وللفجر غسالً

وإن مل جيز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صالة...»(٢).
وهبا ترفع اليد عن ظهور بعض النصوص اآلتية يف االجتزاء بالغسـل الواحد، 

فتحمل عىل االجتزاء به يف مقابل تثليث األغسال، ال يف مقابل ضم الوضوء إليه.
هذا، ولكن قوة ظهور املرسلة يف بيان متام الوظيفة ملزم إما بحمل العموم فيها 
عىل الغسـل والوضوء معاً وتنزيلها بقرينة النصـوص املرصحة باجلمع بني الصالتني 
بغسـل واحد، عـىل إرادة الصـالة التي حيرض وقتهـا الوجويب ويراد أداؤها، فتشـمل 
، وحتمل عىل الكثرية، كام قد يناسـبه قوله: «وإن سـال...» واحلكم يف  الصالتـني معـاً
بقية السـنن بالغسـل وقت كل صالة، أو عىل الوضوء وحده، بأن يراد بالغسـل فيها 
خصوص غسـل احليض ـ كام هو الظاهر، ويناسـبه االقتصار عىل الغسل يف نصوص 
الكثـرية ـ وحتمل عـىل القليلة، كام حيمل قوله: «وإن سـال...» عىل التعميم من حيثية 
وجوب الصالة، ال من حيثية االكتفاء بالوضوء، وعىل الوجهني ال تشمل املتوسطة. 
وأما محله عىل خصوص الوضوء بإرادة بيان وجوبه إما وحده أو مع الغسـل، 
ال بيـان كونـه متام الوظيفة، فيمكن شـموله لتامم أقسـام املسـتحاضة، فبعيد جداً وال 
سيام مع االقتصار فيه يف حكم املتحيضة بالتمييز والعدد املتيقن من مورده الكثرة عىل 

الغسل من دون ذكر للوضوء. وال أقل من اإلمجال املانع من االستدالل.
كام أن موثق سامعة األول وإن روي كام تقدم يف الكايف والتهذيبني، فيلزم محله عىل 
املتوسطة، إال انه روي يف الفقيه هكذا: «وإن مل جيز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل 
صالة» فيتعني محله عىل القليلة، وتساقط كلتا الروايتني بعد اعتبار طرقهام للتعارض. 
ودعو: أن عدم ثبوت الزيادة يف رواية الفقية ال يكشف عن عدمها، ليعارض 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب اجلنابة حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث: ٦. 



روايتهـا يف غـريه. ممنوعة، لظهـور حاله يف رواية متام ما له دخـل يف الوظيفة، وإنام قد 
يتجـه يف زيـادة املضمـون املسـتقل الذي ال دخـل له بحكـم الواقعة املنقولـة. كام أن 
تعـدد الراوي للزيادة ال يتضح مرجحيته لروايتهـا، لعدم وضوح مرجحية األكثرية، 
خصوصـاً يف مثل املقـام مما ال يرجع إىل اختالف اخلربين، بـل إىل االختالف يف اخلرب 

الواحد، نظري اختالف النسخ.
وأمـا موثقـه اآلخـر فاالسـتدالل به موقوف عـىل أن املـراد بعدم جـواز الدم 
الكرسـف فيه عدم تعديه منـه، وأن املراد بالثقب يف صدره التعـدي منه بقرينة ذلك، 
وقد تقدم يف حكم القليلة أنه أقرب من محله عىل عدم الثقب بقرينة الصدر، وال سيام 
بمالحظة املوثق األول، بل يصلح ألجل ذلك لتأييد رواية الكايف والتهذيبني لألول، 

فيتعاضدان. 
إال أن يف بلـوغ ذلك حد احلجية إشـكال. وإن كان قريباً، خصوصاً مع ظهور 
انحصار مسـتند األصحاب يف وجوب الوضوء هبام، فيكون مؤيداً هلام. بل قد يستقل 
ما سـبق من فتو األصحاب املعتضدة بدعو اإلمجاع ممن عرفت، باالستدالل عىل 

. وجوب الوضوء، بنحو يستغنى به عن النصوص. فتأمل جيداً
ومنه يظهر أنه ال جمال لالسـتدالل عليه باإلمجاع لو كان هو الدليل فيام سـبق. 
بـل ينحرص الدليل عليـه بعموم النصوص املتقدمة لوتم ما سـبق. اللهم إال أن خيرج 
عـن عمومها، بـام تضمن إجزاء الغسـل عن الوضـوء حلكومته عىل العمـوم املذكور 

حكومة عرفية. 
ودعو: لزوم ختصيص اإلجزاء بنصوص املقام، ألن اجلمع فيها بني الغسـل 
والوضوء لكل صالة موجب لقوة ظهورها يف العموم للصالة التي يغتسـل هلا، وإال 
لـزم التخصيص فيها بغريهـا. مدفوعة بأنه حيث يلزم تعقيـب الصالة للوضوء دون 
الغسـلـ  كـام سـيأيت إن شـأء اهللا تعـاىلـ  فوجه العموم هـو احلاجة للوضـوء يف مجيع 

الصالة، وإن أغنى الغسل عنه يف فرض الفصل بينه وبني الصالة.
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وبعبـارة أخر: بعد البناء عىل وجوب املواالة بـني الوضوء والصالة فإجزاء 
الغسـل عن الوضوء خمتص بام إذا مل يفصل بينه وبني الصالة، لقصور عموم اإلجزاء 
عـن غـري ذلك، وحيث مل ينبه يف النصوص للمواالة بني الغسـل والصالة األوىل، كام 
ال يتوقف قيامه بوظيفته عليها، حسـن فيها تعميم وجوب الوضوء لكل صالة، ألنه 
مقتـىض االسـتحاضة األوىل، وإن أجزأ الغسـل عنه يف الصـالة األوىل يف فرض عدم 

الفصل بينهام، لعموم دليل إجزائه عنه. 
ودعـو: أن الغالـب يف الغسـل لصـالة الغداة عـدم الفصل بينهـام، ومعه ال 
حيسـن التعميـم املذكور. ممنوعـة، ألن الغالب عدم الفصل الكثري بينهام بسـبب قرص 
الوقت، ال بالنحو املعترب يف املقام. عىل أن الغسـل قد ال يكون لصالة الغداة، كام يأيت 

إن شاء اهللا تعاىل.
ويؤيـد ما ذكرنا إن مل يدل عليه ما تقدم يف القليلة من ظهور صحيح الصحاف 
يف استثناء الصالة التي يغتسل هلا من عموم وجوب الوضوء، ألنه ال خيتص بالقليلة، 
بـل يعم مجيع فروض املسـتحاضة. مضافاً إىل ما يأيت يف الكثرية من االجتزاء بغسـلها 

عن الوضوء، حيث يقتيض إجزاء غسل املتوسطة باألولوية. 
بل ال يبعد شمول إطالقه ملا إذا انتقلت إىل املتوسطة قبل الرشوع يف الغسل. بل 
يبعد جداً االكتفاء به للصالة من دون وضوء مع بقائها عىل الكثرية، وعدم االكتفاء به 

مع انتقاهلا للمتوسطة، نظري ما تقدم يف القليلة.
ومـن هنـا يتعني عدم اختصـاص ذلك بصـالة الفجر، بل جيـري يف غريها لو 
وقع الغسـل هلا ومل يفصل بينه وبينها. ولعله ال ينايف كالم من اسـتثنى الغداة، البتناء 

اسثتنائهم هلا عىل فرض إيقاع الغسل هلا يف كالمهم. 
بل ال يبعد بالنظر إىل صحيح الصحاف ونصوص االسـتحاضة الكثرية جواز 
اجلمـع بني الفريضتني بالغسـل الواحد لو وقع هلام مـن دون حاجة إىل جتديد الوضوء 
للثانيـة. ولعلـه الظاهر مـن الصدوق، حيث حكـم بأهنا تصيل صـالة الليل والصبح 



بالغسل ثم تصيل بقية الصلوات بوضوء.
نعم، لو فصلت بينه وبني الصالة اجته وجوب الوضوء هلا، لقصور دليل اإلجزاء 
عن ذلك، عدا صحيح الصحاف الذي ال يبعد انرصافه إىل صورة التعجيل. وال يبعد 
كـون ذلـك مراد من اسـتثنى الغداة، وابتنـاء كالمهم عىل صورة التعجيـل واملواالة.
هذا كله بناء عىل عموم إجزاء الغسـل عن الوضوء، وأما بناء عىل عدم إجزائه 
عنه فيتجه البناء عىل وجوب الوضوء يف املقام، عمالً بعموم ما دل عىل عدم اإلجزاء، 

وعموم النصوص املتقدمة. 
وأمـا النصـوص املقتضيـة لإلجزاء يف خصـوص املقامـ  كصحيـح الصحاف 
ونصـوص املسـتحاضة الكثـرية ـ فقد سـبق منا االسـتدالل هبا لعمـوم اإلجزاء عند 

الكالم فيه، فالقول بعدم اإلجزاء يبتني عىل إمهاهلا أو تنزيلها عليه. فراجع. 
اللهـم إال أن يدعى االقتصار عىل موردها وإن بني عىل عدم اإلجزاء يف غريه، 

لعموم ما دل عىل عدمه. فالحظ.
ثم إنه بام ذكرنا يتضح تيرس االحتياط بمتابعة املشـهور بضم الوضوء للغسـل 
مع التخيري يف تقديم أي منهام لعدم إخالله باملوالة املعتربة، ألنه حيث كان املعترب عدم 

فصل الصالة عن أحد األمرين من الغسل أو الوضوء تيرس ذلك بتأخري كل منهام.
ودعو: أن مقتىض إجزاء الغسـل عن الوضوء عدم مرشوعية الوضوء بعده، 
فيبطـل وال يتيـرس االحتيـاط به، كام خيل باملـواالة املعتربة بني الغسـل والصالة. وأما 
تقديمه عىل الغسـل فيسـتلزم اإلخالل باملـواالة املعتربة بينه وبني الصـالة عىل تقدير 
، ثم الفصل بمقدار خيل باملواالة املعتربة،  وجوبه. بل يتعني يف االحتياط الغسـل أوالً

ثم الوضوء والصالة من دون فصل.
مدفوعـة: بأن إجزاء الغسـل عن الوضوء ال يسـتلزم عـدم مرشوعية الوضوء 
وبطالنه لو جيء به بعده يف االسـتحاضة ألن املستحاضة مستمرة احلدث، وإن عفي 
عـن الصـالة به. كام أن اعتبار املـواالة بني الوضوء والصالة ال يمنـع من تقديمه عىل 
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الغسل، إلطالق نصوص املقام املتضمنة للجمع بينهام.
نعم، تقدم يف غسـل احليض أن مقتىض النصـوص املتضمنة لعدم اإلجزاء هو 
تقديـم الوضـوء، ومن هنا كان أحـوط يف املقام، ألن فيه مجعاً بـني األمرين، وإن كان 
مقتـىض إطالق نصوص املقام التخيري، بل لعل جواز تأخري الوضوء هو املتيقن منها. 

. فتأمل جيداً
ثم إن الوجه فيام أرشنا إليه من اعتبار املواالة بني الوضوء والصالة هو ما تقدم 
يف وجـه ذلـك يف القليلة من انرصاف اإلطالق إليها، بضميمة ارتكاز كوهنا مسـتمرة 
احلدث، وأن االكتفاء بالوضوء الواحد للصالة يبتني عىل العفو عام ال يمكن جتنبه من 

احلدث، فيلزم االقتصار عىل ما البد منه، دون ما يتيرس جتنبه باملبادرة. فراجع. 
وأمـا عدم وجوب املـواالة بني الغسـل والصالة األوىل فيأيت الـكالم فيه عند 

الكالم يف وجوب الغسل إن شاء اهللا تعاىل.
هذا، والكالم يف وجـوب الوضوء للنافلة وصالة االحتياط وغريمها يظهر مما 

تقدم يف القليلة.
(١) كام هو املذكور يف كالم مجلة من األصحاب، بل ظاهر النارصيات اإلمجاع 
عليه، بل عن اإلرشـاد لفخر اإلسـالم إمجاع املسـلمني عليه، وما تقدم يف القليلة من 
دعاو الشـهرة وغريها جار فيه، بل هو هنا أوىل، ولعله لذا حكي عن القايض ذكره 

هنا وإن أمهله هناك.
نعم، مما تقدم هناك يظهر أنه ال جمال لالستدالل عليه باإلمجاع. ومثله االستدالل 
عليه بأنه نجاسـة يمكن التحرز عنها فيجب، ألن مجيع ما سـبق يف رده هناك جار هنا 
عدا كون الدم يف الباطن، ألن فرض ثقب الدم الكرسـف يستلزم خروجه للظاهر لو 

خرج طرف الكرسف له، كام هو الغالب.
نعـم، قد اسـتدل عليه بموثق عبد الرمحـن أو صحيحه، وفيـه: «فإن ظهر عن 

وعىل األحوط جتديد القطنة(١) أوتطهريها، لكل صالة ـ غسـل قبل صالة 



[عىل خ ل] الكرسـف فلتغتسـل ثم تضع كرسـفاً آخر ثم تصيل...»(١) وقولهA يف 
خـرب اجلعفـي: «وال تزال تصيل بذلك الغسـل حتـى يظهر الدم عىل الكرسـف، فإن 
ظهر أعادت الغسـل وأعادت الكرسف»(٢). وبام يأيت يف الكثرية بضميمة عدم القول 

بالفرق، كام يف اجلواهر.
لكن حديث عبد الرمحن ـ لو تم ظهوره يف املتوسطة، عىل ما يأيت الكالم فيه إن 
شاء اهللا تعاىل ـ مل يتضمن األمر بتبديل الكرسف، بل بوضع كرسف آخر بعد الغسل 

الظاهر يف املفروغية عن إلقاء الكرسف األول حني الغسل. 
وحينئذٍ فاالستدالل إن كان باملفروغية املذكورة، فلعلها غري ناشئة عن مانعيته 
رشعاً من الصالة، بل لعدم سـهولة الغسـل مع إبقائه، ملا يسـتلزم من اسـتنقاعه بامئه 

وسيالنه منه للبدن املوجب لتنجسه، أو ملانعيته من وصول املاء لبعض البرشة. 
وكذا لو كان االستدالل باألمر بوضع كرسف أخر لقرب أن يكون الوجه فيه 
الرغبة عن إرجاع الكرسـف األول، السـتقذاره، أو لعدم مانعيته من سيالن الدم مع 
ثقب الدم له قبل إرجاعه، أو الستلزام إرجاعه تنجس ظاهر البدن به، حيث ال جمال 
مع ذلك لدعو ظهور األمر املذكور يف املانعية من الصالة، كي يتجه ما ذكره سـيدنا 
املصنـفP مـن التعدي عن مـورده وهو الصالة التي يغتسـل هلا لسـائر صلوات 

اليوم، لعدم الفرق ارتكازاً يف املانعية املذكورة. 
وأمـا اجلـواب عنه ـ كام عـن بعض مشـاخينا ـ بظهوره يف ضم كرسـف جديد 

للكرسف األول، ال تبديله به. فهو بعيد جداً، لبعد إبقاء الكرسف حني الغسل.
وأمـا خـرب اجلعفـي فهـو ـ مـع الغض عـن سـنده ـ مل يتضمـن األمـر بتبديل 
الكرسـف، بل بإعادته، فإن محل عىل العهد ـ كام لعله مقتىض الرتكيب اللفظي بدواً ـ 
كان نصاً يف عدم التبديل، وإن محل عىل اجلنس كان عدم التبديل مقتىض إطالقه. غاية 
األمر أنه يبعد إرجاع الكرسف األول ملا سبق، ال ملانعيته رشعاً من الصالة. وإن كان 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٨ ، ١٠.

٢٠٥ ....................................................................... حكم االستحاضة املتوسطة
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االستدالل بظهوره يف املفروغية عن إلقاء الكرسف حني الغسل، فيظهر حاله مما تقدم.
وأما ما ورد يف الكثرية فلو تم يتوقف االستدالل به يف املتوسطة عىل اإلمجاع عىل 
عدم الفصل، وهو غري ثابت، وال يكفي فيه جمرد عدم الفصل، فضالً عن عدم ثبوته.
نعم، لو اسـتفيد منه كون التبديل ملانعية نجاسـة القطنة بالدم من الصالة اجته 
التعدي فيه للمتوسطة، إللغاء خصوصية الكثرية عرفاً يف ذلك من دون حاجة لإلمجاع 

عىل عدم الفصل. لكنه غري ظاهر عىل ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل. 
ومن هنا يشـكل وجوب تبديل القطنة، بل بعض ما تقدم يف االسـتدالل لعدم 

وجوبه يف القليلة شامل للمتوسطة أو رصيح فيها، فراجع .
هذا، وقد سـبق من مجاعة يف القليلة القول بوجوب تبديل اخلرقة، وقد ذكروه 
هنـا أيضـاًَ كام ذكـره مجلة ممن مل يذكره هناك، وقد نسـبه يف كشـف اللثـام لألكثر. ومل 
يذكـره مجاعـة. ولعله ألنه خالف فـرض عدم جتاوز الدم من القطنة يف املتوسـطة، إذ 
الزمـه عدم تنجس اخلرقـة، وال وجه معه لتبديلها، كام تقدم نظـريه يف القليلة. اللهم 
إال أن يفرض تنجسـها بالرطوبة التي قد تصاحب الدم. أو يدعى أن تعدي الدم عن 
الكرسف للخرقة إنام خيرج الدم عن التوسط للكثرة إذا كان مقتىض اندفاع الدم دون 

ما إذا كان ملجرد املامسة، عىل ما لعله يأيت الكالم فيه. 
وكيف كان، فيظهر احلال يف وجهه مما تقدم يف القليلة.

نعـم، لـو تم فقد ينافيه ما قـد يظهر من بعض نصوص الكثـرية من اجلمع بني 
الصالتني بالتعصب قبلهام، عىل ما يأيت الكالم فيه، الستلزامه العفو هنا باألولوية.

اللهـم إال أن حيتمل العفـو هناك للرضورة بلحاظ لـزوم التعجيل بالصالة أو 
استلزام حل العصابة شدة سيالن الدم، فال يتعد منه للمقام.

وأما وجوب تطهري الفرج لو تنجس بالدم فهو يبتني عىل عدم العفو عن قليل 
دم االسـتحاضة أو يتوقف أو كثرة الدم أو اختالطـه بغريه من الرطوبات. بل لو بني 
عىل عموم وجوب إبدال القطنة مل يبعد عموم وجوب تطهري الفرج لألولوية العرفية. 



وقد تقدم يف القليلة ماله نفع يف املقام. فراجع.
(١) يعني: وال حتتاج إىل غسل آخر، كام جر عليه مجهور األصحاب وادعي 
عليه اإلمجاع يف النارصيات واخلالف، كام ادعى يف الغنية اإلمجاع عىل أهنا إذا فعلته مع 

بقية الوظائف كانت بحكم الطاهر. 
لكـن نسـب لألكثـر يف التذكـرة وجامـع املقاصـد، وللمشـهور يف املختلـف 
والـروض وحمكي الذكر وغريها، يف قبال ما تقدم يف القليلة عن ابن أيب عقيل وابن 
اجلنيد من اشـرتاك املتوسطة والكثرية يف األغسال الثالثة، واختاره يف املعترب واملنتهى 

واحلبل املتني واملدارك حاكياً عن شيخه املعارص الذي هو األردبييل عىل الظاهر.
ويستدل للمشهورـ  مضافاً إىل موثقي سامعة املتقدمني عند االستدالل لوجوب 
الوضوء لو تم ما سبق من تعاضدمها ـ صحيح زرارة: «قلت له: النفساء متى تصيل؟ 
فقال: تقعد بقدر حيضها وتسـتظهر بيومني، فإن انقطع الدم وإال اغتسلت واحتشت 
واسـتثفرت [واسـتذفرت] وصلت، فإن جاز الدم الكرسـف تعصبت واغتسلت ثم 
صلت الغداة بغسـل والظهر والعرص بغسل واملغرب والعشاء بغسل،وإن مل جيز الدم 

الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: واحلائض؟ قال: مثل ذلك سواء»(١). 
وال جمـال ملـا يف املعتـرب وغريه مـن الطعن فيه باإلضـامر مع ما هـو املعلوم من 
حـال زرارة من أنه ال يسـتفتي عن غري اإلمام، وما هو ظاهـر حال كتب احلديث من 
االقتصـار عـىل أحاديثهمF، وما يف التهذيب من روايتـه عن أيب عبد اهللاA عند 
ذكره، وعن أيب جعفر يف مقام االسـتدالل به، كـام يف الطبعة احلديثة. ومثله الطعن يف 

موثق سامعة بضعف السند.
نعـم، البدّ من محلهام وغريمهـا عىل صورة الثقب مجعاً مع مـا تضمن االكتفاء 

الصبح(١)، قبل الوضوء أو بعده.

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥.

٢٠٧ ....................................................................... حكم االستحاضة املتوسطة
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بالوضـوء مع عدم الثقب، كام تقدم يف القليلـة. وتقدم أيضاً أنه ال جمال الحتامل كون 
املراد بالغسل يف الصحيح غسل النفاس ليخرج عام نحن فيه. فراجع. حيث قد تقدم 

هناك ما له نفع يف املقام.
وبذلك ترفع اليد عن إطالق ما تضمن وجوب األغسال الثالثة للمستحاضة 
ممـا تقدم يف القليلة التعرض له. وكـذا إطالق ما تضمن وجوهبا مع الثقب، كصحيح 
معاويـة بن عـامر عن أيب عبـد اهللاA وفيه: «فإذا جـازت أيامهـا ورأت الدم يثقب 
الكرسـف اغتسـلت للظهر والعـرص تؤخر هذه وتعجـل هذه، وللمغرب والعشـاء 
غسالً تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وحتتيش وتستثفر... وإن كان الدم ال 
يثقب الكرسف توضأت ودخلت املسجد وصلت كل صالة بوضوء...»(١) .فيحمل 

عىل صورة السيالن من الكرسف. 
ودعـو: أن الزم ذلـك إسـقاط موضوعية الثقـب الذي تضمنـه الصحيح، 
حيـث ال يكـون تثليث األغسـال تابعاً لـه، بل ألمر زائـد عليه، وليس هـو من تقييد 

املوضوع ببعض أفراده. 
مدفوعـة بـأن املوضوع هو الدم الثاقب ومن الظاهر أن السـائل من أفراده،بل 
هو أظهرها وأغلبها، فال بعد يف احلمل عليه. وال سـيام مع مناسـبته لألمر باالسـتثفار 

الظاهر يف احلاجة إليه حتفظاً من سيالن الدم.
 مضافاً إىل ظهور مجلة من النصوص يف أن األغسـال الثالثة منوطة بكثرة الدم 
وسـيالنه، كقول أيب عبد اهللاA يف صحيح الصحاف: «وإن كان الدم إذا أمسـكت 
الكرسـف يسـيل من خلف الكرسـف صبيباً ال يرقا فإن عليها أن تغتسـل يف كل يوم 
وليلـة ثالثة مـرات»(٢)، ويف موثق عبـد الرمحن أو صحيحه: «فإن ظهـر عن [عىل.يب] 
[عىل] الكرسـف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصيل، فإذا كان دماً سائالً فلتؤخر 
الصـالة إىل الصـالة...»(٣)، ويف صحيـح أيب بصري: «فـإذا متت ثالثون يومـاً فرأت دماً 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب: ١ من أبواب االستحاضة حديث:١ ، ٧ ، ٨.



صبيباً اغتسـلت واسثفرت واحتشـت بالكرسف يف وقت كل صالة»(١)، ويف صحيح 
يونس بن يعقوب: «ثم تستظهر بعرشة أيام، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل يف وقت كل 

صالة»(٢) ونحوه صحيحه اآلخر يف النفساء(٣) .
وما تقدم من قوله يف أحد موثقي سامعة: «وغسل املستحاضة واجب إذا احتشت 
بالكرسـف وجاز الدم الكرسـف فعليها الغسـل لـكل صالتني وللفجر غسـل»(٤). 
كـام قـد يؤيـد مفادها قـول أيب جعفرA يف صحيـح احللبي: «تغتسـل املرأة 
الدمية بني كل صالتني»(٥)، ويف صحيح حممد بن مسـلم: «ثم متسـك قطنة فإن صبغ 

القطنة دم ال ينقطع فلتجمع بني كل صالتني بغسل»(٦). 
حيث ال جمال مع هذه النصوص الكثرية لتعميم تثليث األغسال جلميع موارد 
ثقـب الدم الكرسـف ولو مع عدم سـيالنه. ومـن ذلك يظهر أنه ال جمـال ملا يف املعترب 
وغـريه مما تقدم من التعويل عىل صحيح معاوية بن عامر يف التعميم، وإمهال نصوص 

. الغسل الواحد لضعفها باإلضامر وبكون بعض الرواة واقفياً
نعـم، قـد يبعد اجلمـع املذكور أن نصوص املسـتحاضة عىل كثرهتـا مل تتضمن 
األقسـام الثالثة هلا، بل هي بني مطلق حاكم بتثليث األغسـال ـ كالنصوص املتقدمة 
يف القليلـةـ  وخمتـص بالكثـريةـ  كبعض هذه النصوص املتقدمـةـ  ومفصل بني جواز 
الدم وعدمه، أو بني الثقب وعدمه، أو بني الثقب وعدم اجلواز ـ كأحد موثقي سامعة 
ـ عىل اختالفها يف حكم القسمني، للرتديد فيها بني الغسل الواحد واألغسال الثالثة، 

أو بني األغسال الثالثة والوضوء أو بني الوضوء والغسل. 
لكن ذلـك ـ كبعض االختالفات األخر يف النصوص ـ راجع إىل اضطراب 

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١١.

(٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣.
(٤) الوسائل باب:١ من أبواب اجلنابة حديث:٣

(٥) ، (٦) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث: ٢، ٤.

٢٠٩ ....................................................................... حكم االستحاضة املتوسطة
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النصـوص ومقـرب الحتـامل احتفافها حني الصـدور بقرائن تناسـب األحكام التي 
تضمنتها، وال يوجب استبعاد اجلمع املذكور بعد انحصار رفع التنايف به عرفاً وجريه 
عـىل القواعد املقـررة يف اجلمع بني العام واخلاص، لوضـوح رصاحة بعض نصوص 
االكتفـاء بالوضـوء فيام ال يثقب الكرسـف، كرصاحة مجلة من نصـوص التثليث فيام 
يسـيل عنـه، ورصاحة بعـض النصوص يف االكتفاء بالغسـل الواحـد يف بعض صور 

املستحاضة.
فالبـد من تنزيل األخرية عىل ما ال ينايف الطائفتني األوليني باحلمل عىل الثقب 
من دون سـيالن، وال سـيام مع رصاحـة نصوص االكتفاء بالوضـوء يف عدم االكتفاء 
به مع الثقب، وقوة ظهور مجلة من نصوص تثليث األغسـال يف توقفه عىل السـيالن. 
فتنزل املطلقات األخر عىل ما يناسـب ذلك، وإال لزم إمهال بعض طوائف النصوص 

وطرحها وال جمال له مع إمكان اجلمع املذكور.
ويؤيد هذا اجلمع جري مجهور األصحاب عليه عىل اختالف طبقاهتم، وفيهم 
مثـل الصـدوق أو الصدوقني اللذين يكثـر منهام الفتو بمضامـني األخبار من دون 
تـرصف فيها، فإن عدم خروجهم عن مقتـىض اجلمع املذكور مع عدم مطابقة نص له 
بتاممـه مقـرب لوضوح مقتضاه عندهم ولو لقرائن خارجيـة، وإال فام أكثر ما خرجوا 

عن مقتىض اجلمع العريف يف موارد يكون فيها أظهر وأيرس منه يف املقام. 
ومل خيرج من خرج عنه يف املقام إال لشبهات ظاهرة الضعف كام يظهر مما سبق 

يف مناقشة ما ذكروه.
عـىل أن بعض النصـوص قد يظهر منها تثليث األقسـام وإن مل تنهض بتحديد 
متـام أحكامها، كحديث عبد الرمحن املتقدم قريباً، لقرب أن يكون املراد بالظهور عىل 
الكرسف فيه نفوذه وثقبه، فيكون اشرتاط الغسل فيه بالظهور دليالً عىل عدم وجوبه 
يف القليلةـ  كام تقدم عند الكالم فيهاـ  كام أن اشـرتاط التثليث فيه بالسـيالن زائداً عىل 
الظهور دليل لعدم تعدد الغسـل بدونه، كام هو حكم املتوسـطة. وقد أطلنا الكالم يف 



ذلك لتقريب اجلمع املذكور وتأييده، وإن اسـتغنى عـن مجيع ذلك بمطابقته للقواعد 
العامة يف اجلمع بني األدلة.

نعم، قد يقال: مقتىض إطالق حديث عبد الرمحن املتقدم وجوب الغسـل كلام 
ظهر الدم عىل الركسـف، كامهومقتىض إطالق قول أيب جعفرA يف حديث زرارة: 
«وتصيل كل صالة بوضوء ما مل ينفذ [يثقب] الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت»(١)، ويف 
خرب اجلعفي: «وال تزال تصيل بذلك الغسل حتى يظهر الدم عىل الكرسف، فإذا ظهر 
أعـادت الغسـل وأعادت الكرسـف»(٢)، ويف صحيح احللبي: «ثـم تصيل حتى خيرج 
الدم من وراء الثوب»(٣) بناء عىل تنزيله عىل ما يناسب نصوص املقام من كون املعيار 

عىل النفوذ من الكرسف. 
وحينئـذٍ يكون مقتىض اجلمـع بني هذه النصوص ونصوص تثليث األغسـال 
مع سيالن الدم من الكرسف أن االكتفاء باألغسال الثالثة للتخفيف عن املستحاضة 
واإلرفـاق هبا، ألن مقتىض إطالق هذه النصوص عدم االكتفاء هبا لوختلل ثقب الدم 

للكرسف بني الصالتني اللتني جتمع بينهام.
وفيـه ـ مـع أنـه مل حيك القـول بذلك عـن أحد مـن األصحاب، وأنـه ال يبعد 
إبـاء بعـض نصوص التثليث عن كونـه ختفيفاً عام تقتضيه القاعـدة وظهورها يف كون 
السـيالن سبباً يف زيادة الغسل ـ : أن ذلك ال يناسب إناطة التخفيف بالسيالن، حيث 
يلزم بناء عىل ذلك االكتفاء فيه بام إذا مل حيبس الدم الكرسف عن الظهور وإن مل يسل. 
كام ال يناسب نصوص الغسل الواحد يف اليوم، حيث ال يبقى خلصوصية اليوم مورد 

، كام ال خيفى.  حينئذٍ
ومن هنا يتعني محل النصوص املتقدمة عىل جمرد بيان احلاجة للغسل مع ظهور 
الدم عىل الكرسـف يف قبال االكتفاء بالوضوء بعد غسل احليض، والرجوع يف مقدار 
الغسـل إىل نصوص املقام املتضمنة لالكتفاء بالغسـل الواحد يف اليوم. كام جر عليه 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٩، ١٠، ٢.

٢١١ ....................................................................... حكم االستحاضة املتوسطة
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.Mمجهور األصحاب
هذا،  ويف خرب ابن أيب يعفور عن أيب عبد اهللاA: «قال: املستحاضة إذا مضت 
أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر عىل الكرسف زادت كرسفها 
وتوضأت وصلت»(١)، وظاهره عدم وجوب الغسـل واالكتفاء بالوضوء هنا. ومحل 
الظهور فيه عىل الظهور يف جانب الكرسف من جهة الفرج املقابل لعدم ظهوره أصالً 
النقطـاع الـدم ـ مع أنه ال يناسـب كون موضوعه املسـتحاضة ـ خمالـف األمر بزيادة 
الكرسف املنساق منه كونه لتجنب سيالن الدم بعد استيعابه للكرسف األول. اللهم 
إال أن حيمل عىل إبدال الكرسـف بأكرب منه. عىل أنه ال جمال للخروج به عام سـبق بعد 

ضعف سنده وهجر األصحاب له.
بقي يف املقام أمور..

األول: أنه قد أرشنا يف املسألة اخلامسة والعرشين عند الكالم يف حتديد املتوسطة 
والكثرية إىل أن املعيار يف السـيالن الذي يعترب عدمه يف املتوسـطة ووجوده يف الكثرية 

هو عبور الدم عن الكرسف ولو إىل اخلرقة التي يتعصب هبا. 
إال أنه ال يبعد لزوم كون العبور املذكور لقوة دفع الدم بنحو ال يمنعه الكرسف، 
وال يكفي جمرد تلطخ اخلرقة به بسـبب مماستها للكرسف من دون أن يستند لقوة دفع 
الـدم، نظري تلطخ اليد به بمس الكرسـف، لظهور النصـوص املتقدمة يف أن املعيار يف 

الفرق بني الصورتني كثرة الدم وقوة دفعه. 
وذلك صالح حلمل إطالق اجلواز يف بعضها عىل ما يناسب ذلك لو مل يكن هو 
املنرصف منه. ومنه يتضح أنه ال جمال ملا ذكره بعضهم من أن املتوسطة نادرة الوقوع، 

وقد سبق التنبيه عىل ذلك عند الكالم يف االكتفاء بالوضوء للقليلة.
الثاين: كام رصح األصحابM يف املقام بوجوب غسل واحد لليوم رصحوا 
بكونه قبل صالة الصبح. وهو داخل يف معقد اإلمجاعات السـابقة وهبا اسـتدل عليه 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٣.



غري واحد فعن رشح املفايتح: «وأما كون الغسـل لصالة الغداة فلعدم قائل بالفصل، 
إذ مل يقل أحد بأن املتوسـطة عليها غسـل واحد وليس خلصوص صالة الصبح... بل 
ربام كان بدهيي املذهب أنه لو كان غسل واحد فموضعه صالة الصبح». لكنه يشكل 

بعدم وضوح كونه إمجاعاً تعبدياً بعد قرب استنادهم لبعض الوجوه االجتهادية.
ومـن هنا فقد يسـتدل عليـه بظهور النصوص فيـه، بتقريـب أن املنرصف من 
موثقي سامعة كون الغسل ألجل الصالة لكونه دخيالً فيها بنفسه أو بلحاظ أثره، وهو 
الطهارة، كسـائر موارد اعتبار الغسل، ال لوجوبه نفسياً، وال غريياً بلحاظ خصوصية 
الوقت، بأن يكون الرشط يف الصالة وقوعها يف يوم يغتسـل فيه، ال أن الغسـل دخيالً 
رأسـاً، بل ما ذكرنا هو الظاهر من قوله يف صحيح زرارة: «وإن مل جيز الدم الكرسـف 

صلت بغسل واحد». 
كـام أن املنـرصف من املوثقـني ومقتىض إطـالق الصحيح كونه رشطـاً يف متام 
صلـوات اليوم، وذلك يقتيض تقديمه عليها بتاممهـا ـ بتقديمه عىل أوهلا، وهي صالة 
الصبحـ  بعد ما هو املعلوم واملنرصف من إطالق النصوص من كون رشطيته من باب 
الرشط املتقدم لو كان الرشط هو الغسل بنفسه، أو املقارن لو كان الرشط هو الطهارة 

املسببة عنه.
ودعـو: أن هـذا إنام يقتـيض عدم االجتـزاء بالغسـل يف أثناء اليـوم لصالته 
السـابقة عليـه، وال يمنع مـن االكتفاء بالغسـل الواحد للصلوات اخلمـس وتقديمه 
عليها ولو من يومني، فلو اسـتحيضت املرأة بعد الظهر باملتوسطة فاغتسلت اجتزأت 

بغلسها لصالة صبح اليوم الثاين. 
مدفوعة بأن ذلك وإن كان مقتىض إطالق صحيح زرارة، حيث مل يتضمن إال 
أن ما جيب له األغسال الثالثة مع الكثرية جيزي له الغسل الواحد مع املتوسطة، إال أنه 
البد من اخلروج عنه بموثقي سامعة الظاهرين يف اختصاص كل يوم بغسل لصلواته، 
املسـتلزم لوجوب تقديمه عىل متام صلواته بالتقريب املتقدم، وال جمال للتشـكيك يف 

٢١٣ ....................................................................... حكم االستحاضة املتوسطة
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حجيتهام بام تقدم عند الكالم يف الوضوء، فإن ذلك قد يتجه لو مل يثبت حكم املتوسطة 
بدليل آخر، أما حيث ثبت حكمها بصحيح زرارة فالظاهر صلوحه عرفاً للقرينية عىل 

بيان املراد منهام، فيكونان حجة ولو بلحاظ تعاضدمها. 
ولذا كان الظاهر االجتزاء بالغسل الواحد لتامم صلوات اليوم وإن مل تكن من 

الفرائض اخلمس، مع قصور صحيح زرارة عن ذلك. فتأمل.
إن قلـت: اختصـاص كل يوم بغسـل إنام يقتـيض تقديمه عىل متـام صلواته لو 
اسـتفيد منه رشطيته لتامم صلواته، كام لعله مقتىض اجلمود عىل عبارته، أما لو اسـتفيد 
منه اسـتمرار أثر الغسـل بمقدار اليوم، كام لعله األنسـب عرفاً، فهو يقتيض االكتفاء 

بالغسل لتامم الدورة ولو بالتلفيق من يومني، كام ذكرنا. 
قلت: الزم ذلك جواز إيقاع أكثر من مخس فرائض بغسل واحد، فلو اغتسلت 
آخـر النهـار للظهرين جاز هلا أن تصيل به الظهرين من اليـوم الثاين أول الزوال، وهو 
خمالف لصحيح زرارة، لظهوره يف عدم إجزاء الغسل الواحد يف املتوسطة عام ال جتزي 

عنه األغسال الثالثة من الفرائض يف الكثري.
إن قلـت: ال مانـع من البناء عىل أثر الغسـل يف الفرض قبل إكـامل دورة اليوم 
وإن مل يصـح إيقاع الفريضة بـه تعبداً، لصحيح زرارة، وتكون فائدته جواز إيقاع غري 

الفرائض من الصلوات به .
قلـت: بعد أن مل يكن ذلـك أمراً ارتكازياً، بل تعبدياً حمضـاً، فليس هو بأقرب 
من اجلمود عىل ظهور املوثقني يف اختصاص كل يوم بغسـله، لرشطيته لتامم صلواته، 
املستلزم لعدم بقاء أثر غسل اليوم السابق لليوم الالحق، فال يصح إيقاع الفريضة وال 

غريها به وإن مل تتم دورة اليوم عليه.
ومـن هنـا كان ما ذكـره األصحابM هـو املتيقن من جممـوع النصوص، 
فيقتـرص عليـه. وال سـيام مـع تأيده بالرضـوي: «وإن ثقب الدم الكرسـف ومل يسـل 



صلت صالة الليل والغداة بغسـل واحد وسـائر الصلوات بوضوء»(١) الذي قد أفتى 
بمضمونـه، بـل بعبارتـه الصدوقان. ومـع مطابقته لالحتيـاط، ألنه لو فـرض كفاية 
الغسـل الواقع يف أثناء النهار لصالة الغداة لليوم الثاين فال يمنع من مرشوعية الغسل 

هلا الستمرار احلدث. فتأمل.
هذا،  ويأيت إن شاء اهللا تعاىل يف املسألة الثالثني الكالم يف حكم ما لو مل تغتسل 

للصبح لنوم أو نسيان أو جهل أو عصيان أو لتجدد املتوسطة بعد صالته.
ثـم إنه بعد أن كان مقتـىض اجلمع بني النصوص إيقاع الغسـل لصالة الصبح 
فمقتضاهـا إيقاعـه بعـد الفجر، لظهور قولهA يف موثقي سـامعة: «فعليها الغسـل 
لـكل يوم مرة» يف جتدد التكليف بـه بتجدد اليوم وإجزائه لتامم الدورة املقتيض إليقاع 
صلوات الليل به حتى النافلة يف السحر. وهو مقتىض إطالق أكثر األصحاب. لكن يف 
احلدائق: «رصح غري واحد من األصحاب بأنه لو أرادت ذات الدم املتوسـط والكثري 
التهجد يف الليل قدمت الغسل عىل الفجر واكتفت به. قال يف الذخرية بعد نقل احلكم 

املذكور: «وال أعلم فيه خالفاً بينهم، ومل أطلع عىل نص دال عليه».
أقول: أما يف الكثرية فيأيت يف أواخر املسـألة التاسـعة والعرشين نقله عن مجاعة 

كثرية وظهور دعو اإلمجاع عليه من بعضهم.
وأمـا يف املتوسـطة فلـم أعثر عىل مرصح به سـو الصـدوق يف الفقيه واملقنع 
وحمتمل اهلدايةـ  حاكياً له يف ظاهر األول عن رسالة والدهـ  والشهيد الثاين يف الروض، 
ولعله مقتىض إطالق الدروس وجامع املقاصد. ونبه يف احلدائق عىل انحصار الدليل 
عليه بالرضوي املتقدم، الذي ال جمال للتعويل عليه، كام تكرر منا يف نظائر املقام. ومن 

هنا الجمال للخروج عام سبق.
هـذا، ويف اجلواهـر: «ظاهـره يقيض بكون احلكـم بذلك ـ أي الغسـل لصالة 
الليل والغداة ـ يف مجيع الليايل. وكأنه مقطوع بعدمه، ملا سـتعرفه فيام يأيت إن شـاء اهللا 

(١) مستدرك الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١.

٢١٥ ....................................................................... حكم االستحاضة املتوسطة
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أن املستحاضة متى فعلت ما جيب عليها من األفعال كانت بحكم الطاهر فال إشكال 
. وتنزيله عىل أول  حينئـذٍ يف اسـتباحتها صالة الليـل يف الليلة الثانيـة بالوضوء جمـرداً
ليلـة خاصة واضح الفسـاد. فيتعني محلهـا حينئذٍ عىل إرادة الرخصـة من األمر هلا يف 
تقديم الغسـل عىل الفجر بمقـدار الليل، لكونه يف مقام توهـم احلظر. ويؤيده ما يأيت 
من ظهور كالم من تعرض جلواز تقديمها الغسل يف الرخصة دون الرشطية يف صحة 

صالة الليل. أو أنه حيمل عىل الندب، أو غري ذلك». 
لكنه كام تر يأباه الرضوي وكلامهتم التي هي مشـاهبة له يف اللسـان. وأما ما 
ذكره من أن املستحاضة إذا قامت بوظائفها كانت بحكم الطاهر فهو ـ لو تم ـ ال ينايف 
ذلـك، ألن مقتـىض الرضوي وكلامهتم كـون التقديم من مجلة الوظائـف. فالعمدة ما 

ذكرنا من عدم حجية الرضوي.
الثالـث: مقتـىض إطالق النصـوص االكتفاء يف املتوسـطة بعدم سـيالن الدم 
لتبديل الكرسـف قبل سـيالن الدم منه وإن كان بحيث لو بقي لسـال منه، وال دليل 

عىل لزوم إبقاء الكرسف مدة طويلة أو وحدته يف متام اليوم. 
كام ال يبعد البناء عىل ذلك يف عدم الثقب املعترب يف القليلة، إلطالق النصوص 
. وال سيام مع قولهA يف صحيح الصحاف: «وإن طرحت الكرسف عنها ومل  أيضاً
يسل الدم فلتتوضأ ولتصل، وال غسل عليها»(١)، لقوة ظهوره يف تعرض املرأة لتبديل 

الكرسف يف أثناء النهار.
الرابع: مقتىض اقتصار األصحابM يف تعيني أحكام املستحاضة عىل حال 
الدم مع الكرسـف أنه ال عربة بسـيالنه مع عدم وضع الكرسـف، وإن كان قد ينزل 
كالمهم عىل كون ذكر الكرسف لتحديد حال الدم، فإن كان بحيث ال يثقب الكرسف 
كانت االسـتحاضة قليلة، وإن كان بحيث يثقبه من دون سيالن كانت متوسطة، وإن 

 . كان بحيث يثقبه ويسيل منه كانت كثرية وإن مل يوضع الكرسف فعالً
(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧.



وكيف كان، فالزم كالمهم عدم األثر لسيالن الدم من دون كرسف إذا كان بحيث 
ال يسيل معه. وهوخمالف لقولهA يف صحيح الصحاف: «فإن كان الدم فيام بينها وبني 
املغرب ال يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صالة ما مل تطرح 
الكرسـف عنها، فإن طرحت الكرسـف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل...»(١). 
ومن هنا ال يبعد البناء عىل وجوب الغسل حينئذٍ عمالً بالصحيح. وجمرد عدم 
تعـرض األصحاب لذلك وظهور مسـاق كالمهم يف خالفـه ال يتضح كونه موهناً له 

. بحيث يسقطه عن احلجية. فتأمل جيداً
اخلامـس: مقتـىض إطالق النصوص عدم لزوم املبـادرة إىل الصالة األوىل بعد 
الغسـل. وال جمال إلعامل قرينة االضطرار املتقدمة يف وجه لزوم املبادرة من الوضوء 
للصـالة، واآلتيـة يف الكثـرية يف وجه لزوم املبـادرة إليها من األغسـال. للفرق بكون 
الغسـل يف املتوسـطة رشطاً يف متام صلوات اليوم، وظهور تعذر املبادرة ألكثرها مانع 
مـن انرصاف اإلطالق للمبادرة فيام يمكن املبادرة إليه منها الذي هو الفرد النادر. كام 

يفرتقان بظهور خصوص بعض األدلة فيهام يف لزوم املبادرة، بخالف املقام. 
وال جمـال مع ذلـك ملا يظهر من بعض كلامهتم من كـون الكالم يف اجلميع عىل 

نحو واحد.
نعم، سـبق اعتبار املبادرة يف إجزاء الغسل عن الوضوء للصالة املذكورة، فمع 
عدمهـا ال جيـزي عن الوضوء هلا وإن مل جيب إعادته. ومنـه يظهر جواز الوضوء بعده 

وإن أخل باملبادرة.
(١) كام يف املراسـم والرسائر والرشايع والنافع والتذكرة والقواعد واإلرشـاد 
والدروس واللمعة والروض والروضة وعن اجلامع وإشـارة السـبقـ  عىل إشكال يف 
داللة كالمه عليه ـ وغريها، وهو داخل يف معقد الشـهرة يف املختلف، ونفى اخلالف 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧.

(مسـألة٢٩): حكـم الكثـريةـ  مضافاً إىل وجوب جتديـد القطنة(١) 
٢١٧ ........................................................................ حكم االستحاضة الكثرية 
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فيه يف الرياض، كام نفى وجدانه يف اجلواهر. 
وكأنـه السـتفادته ممن ذكـره يف القليلة واملتوسـطة باألولويـة، وإال فقد أمهله 
مجاعـة كثرية ممن ذكـره فيهام. لكن تشـكل األولوية باحتامل خصوصيـة املقام بالعفو 
البتنـاء اجلمع بني الصالتني عىل االهتـامم بالتعجيل، وملنع الدم عن اخلروج الذي قد 
يلـزم من التبديل بني الصالتني. ولعله لذا اقترص يف املقنعة عىل التبديل قبل الغسـل، 
ويف النهاية عىل التبديل عنده. بل لعله مراد من أمهله، وإنام مل ينبه عليه لالستغناء عنه 

لرفع الكرسف عادة حني الغسل واالحتشاء بغريه بعده. 
وكيـف كان، فقد ظهر مما سـبق يف املتوسـطة والقليلة أنه ال جمال لالسـتدالل 

عليه بأنه نجاسة يمكن التحرز عنها فيجب.
 Aما تقدم يف املتوسـطة، وبقوله نعم، قد اسـتدل أو يسـتدل عليه بفحـو
يف صحيح صفوان: «هذه مسـتحاضة تغتسـل وتسـتدخل قطنة بعد قطنة وجتمع بني 
صالتني بغسل»(١) وقولهA يف صحيح أيب بصري: «فإذا متت ثالثون يوماً فرأت دماً 

صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف يف وقت كل صالة...»(٢).
وفيه: أن ما تقدم يف املتوسطةـ  مع عدم متامية االستدالل به يف مورده، كام سبق 
ـ ال جمال للتعدي منه للمقام، فضالً عن االستدالل بفحواه بعد ما ذكرناه من احتامل 

خصوصية املقام بالعفو. 
وصحيـح صفـوان ـ لو تم ظهوره يف تبديل القطنـة بالقطنة، كام هو غري بعيد، 
دون إضافة القطنة للقطنة، لعدم سعة املوضع للقطن الكثري ـ مل يتضمن مدة التبديل. 
ومحلـه عـىل التبديل لكل صالة بسـبب مانعية القطنة من الصـالة ليس بأوىل من محله 
عـىل التبديـل باملقدار املانـع للدم عن النزول حتى يف غري وقـت الصالة ولو بضميمة 
االسـتثفار، بل لعل الثاين أنسب بظهوره يف قلة الفاصل بني القطنتني، لطول الفاصل 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:٣.



بني األوقات الثالثة، وصحيح أيب بصري ظاهر يف االحتشـاء مع كل غسـل، كام تقدم 
من املقنعة والنهاية، ولعله لتعذر الغسـل مع إبقاء الكرسـف األول بسـبب استنقاعه 
بالـدم، ال ملانعية الكرسـف املوجود قبل الغسـل من الصالة بعـده، فهو راجع للزوم 
االحتشـاء جتنباً لنزول الدم، ال لرشطية التبديل قبل الصالتني هلام، فضالً عن رشطية 

التبديل قبل كل صالة هلا.
وبذلـك يظهر أن األوىل االسـتدالل بالصحيح عىل عـدم وجوب التبديل بني 
الصالتـني. ومثلـه يف ذلـك قولـهA يف صحيـح زرارة: «فإن جاز الدم الكرسـف 
تعصبت واغتسلت،ثم صلت الغداة بغسل،والظهر والعرص بغسل،واملغرب والعشاء 
بغسل...»(١)، لظهوره يف تبعية التعصب للغسل، ومع وحدة التعصب البد من وحدة 

الكرسف.
وأظهر منهام يف ذلك قولهA يف صحيح الصحاف: «وإن مل ينقطع الدم عنها 
إال بعـد مـا متيض األيام التي كانت تـر الدم فيها بيوم أو يومني فلتغتسـل ثم حتتيش 
وتسـتذفر وتصـيل الظهر والعـرص، ثم لتنظر فـإن كان الدم فيام بينهـا وبني املغرب ال 
يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صالة ما مل تطرح الكرسف 
عنها...»(٢) لظهوره يف أهنا ال تطرح الكرسـف بني الظهرين، بل تصيل بغسل احليض 
وباالحتشـاء السابق عليهام من دون نظر إىل أقسام االستحاضة، وإنام حتتاج إىل النظر 
إليها بعد ذلك، ومقتضاه عدم وجوب التبديل حتى لو كانت االسـتحاضة كثرية، كام 

تقدم نظريه يف القليلة واملتوسطة.
وممـا تقدم يف صحيـح زرارة يتضح عدم وجوب تبديل اخلرقـة الذي ذكره يف 
املقام من ذكر تبديل الكرسف. بل قد يستفاد من الصحيحني اآلخرين تبعاً، الحتياج 
تبديـل اخلرقة دون الكرسـف إىل عناية، فعدم التنبيه عليه فيهـام مع ظهورمها يف عدم 
تبديل الكرسـف موجب لظهورمها يف عدمـه. وأوىل منه تطهري الفرج الذي ذكره من 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥، ٧.
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تقدم منه ذكره يف القليلة، المتناعه عادة مع بقاء الكرسف.
بـل عدم التبديـل والتطهري هو املسـتفاد من مجيع النصـوص الظاهرة يف لزوم 
اجلمـع بني الصالتني، لظهورهـا يف االهتامم بالتعجيل، حيث يغفـل معه عن التبديل 
والتطهـري، فعـدم التنبيـه عليهـام ظاهـر يف عدمـه، وال سـيام مـع ابتنـاء وظيفتها عىل 

االضطرار، وتعذر الطهارة اخلبثية هلا بسبب استمرار الدم.
بل يشـكل بمالحظة مجيع ما تقدم جـواز التبديل والتطهري، لظهور النصوص 
املتقدمة يف لزوم الكيفية التي تضمنتها، والزمه رشطيتها يف االجتزاء بالغسل الواحد 
للصالتـني. بـل قولـهA يف صحيح معاوية بن عـامر: «وحتتيش وتسـتثفر وال حتني 
[حتيي] وتضم فخذهيا يف املسجد وسائر بدهنا خارج»(١) قد يظهر يف أن ضم الفخذين 
حلبـس الـدم عن اخلروج، ومن الظاهر التعرض خلروج الـدم بالتبديل والتطهري، فال 
جمـال للبنـاء عىل جوازمهـا بعد عدم ظهـور األدلة يف وجوهبـام، لتدل عـىل العفو عام 

يستلزمهام من اخلروج.
نعم، لو مل يكونا منافيني للتعجيل عرفاً وال مستلزمني لزيادة خروج الدم يتجه 

. جوازمها وعدم مانعيتهام من االجتزاء بالغسل الواحد للصالتني. فتأمل جيداً
(١) كـام يف إشـارة السـبق والرسائـر والرشايـع والنافـع والتذكـرة واملنتهـى 
واملختلـف والقواعـد واإلرشـاد والـدروس واللمعـة وجامـع املقاصـد والـروض 
والروضة وظاهر املسالك وحمكي اجلامع والتحرير وهناية األحكام والذكر والبيان 
واملوجز احلاوي وفوائد الرشايع واجلعفرية ورشحيها، وعن كشـف الرموز أنه ظاهر 

الشيخ يف اجلمل. 
وهو داخل يف معقد الشهرة التي ادعاها يف املختلف، ونسبه ألكثر املتأخرين يف 

حمكي كشف الرموز، وجلمهورهم يف حمكي الكفاية، ولعامتهم يف املدارك. 

عىل األحوط، ووجوب الوضوء لكل صالة(١)،

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١.



واقترص عىل الغسل يف الفقيه واملقنع واهلداية والنارصيات واملبسوط واخلالف 
والنهاية واالقتصاد والغنية واملراسم والوسيلة واملدارك، وظاهر كشف اللثام اختياره، 
وهو املحكي عن رسـالة عيل بن بابويه وابن أيب عقيل و ابني اجلنيد والرباج واحللبي 

واألردبييل واخلراساين، بل ظاهر النارصيات واخلالف والغنية اإلمجاع عليه. 
ورصح يف املقنعـة بأهنا تتوضأ مع الغسـل وتصيل بوضوئها ما تصيل بغسـلها، 
وتبعه يف املعترب وحمكي كشـف الرموز ورشح املفاتيـح، وعن الذكر أن ابن طاوس 
قطـع بـه. وال يبعد كونه مراد مجلة ممن تقدم منه تركه اسـتغناء بـام ذكروه من وجوب 

الوضوء مع غري غسل اجلنابة من األغسال عن التنبيه له هنا.
قال يف املعترب بعد أن حكى عن الصدوقني والشيخني والسيد ما سبق: «وظن 
غالـط مـن التأخرين أنه جيب عىل هذه مع األغسـال وضوء مع كل صالة. ومل يذهب 
إىل ذلك أحد من طائفتنا. وربام يكون غلطه ملا ذكره الشـيخ يف املبسـوط واخلالف أن 
املسـتحاضة ال جتمع بني فرضني بوضوء، فظن انسحابه عىل مواضعها، وليس عىل ما 
ظن، بل ذلك خمتص باملوضع الذي يقترص فيه عىل الوضوء. والذي اختاره املفيد هو 
الوجه، وهو الزم للشيخ أيب جعفر، ألن عنده كل غسل البد فيه من الوضوء إال غسل 
اجلنابة، وإذا كان املراد بغسـل االستحاضة الطهارة مل حيصل املراد به إال مع الوضوء. 
أما علم اهلد فال يلزمه ذلك، ألن الغسل عنده يكفي عن الوضوء، فال يلزمه إضافة 

الوضوء إىل الغسل». وقريب مما يف صدره ما عن تلميذه يف كشف الرموز.
نعم، هو ال يناسـب ما تقدم منه يف الرشايع والنافع، إال أن حيمل ما ذكره فيهام 
عىل القول املذكور، وال سـيام مع كون املعترب رشحاً للنافع الذي هو خمترص للرشايع. 
كام ال يناسب ما حكاه يف كشف اللثام عن مجل السيد من موافقة املفيد، مع خمالفته له 

يف وجوب الوضوء مع الغسل. لكن مل أجده فيه.
وكيف كان، فقد استدل لوجوب الوضوء لكل صالة..

تارة: باإلمجاع املدعى يف اخلالف، حيث قال فيه: «املسـتحاضة ومن به سـلس 
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البول جيب عليه جتديد الوضوء عند كل صالة فريضة، وال جيوز هلام أن جيمعا بوضوء 
واحد بني صاليت فرض... دليلنا: إمجاع الفرقة، وأخبارهم» . 

وأخر: بإطالق قوله تعاىل: (إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم...)(١). 
وثالثة: بقوله عليه السـالم يف مرسلة يونس الطويلة: «وكذلك أفتى أيب وسئل 
عن املسـتحاضة، فقال:... فلتدع الصالة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صالة. 

قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل املثعب...»(٢).
لكن تقدم عند الكالم يف وجوب الوضوء للمتوسـطة أنه ال جمال لالسـتدالل 
، لقولهـ  بعد أن  باملرسـلة يف غـري القليلة. كـام أن ما تقدم من اخلالف خمتص هبا أيضـاً
ذكر وجوب الوضوء لكل صالة ـ : «هذا إن كان الدم ال يثقب الكرسـف، فإن ثقب 
الدم الكرسـف...» ثم ذكر حكمي املتوسـطة والكثرية كام تقدم منـا حكايته عنه، ثم 
استدل باإلمجاع واألخبار، فاستفادة دعو اإلمجاع منه عىل وجوب الوضوء للكثرية 

غريبة جداً، بل املستفاد منه دعو اإلمجاع عىل عدمه، كام تقدم منا. 
وأمـا اآليـة فبعـد معلومية عدم كـون املراد هبـا رشطية الوضوء بنفسـه يف كل 
صـالة، بل بلحـاظ ترتب الطهارة عليه، البـد من تنزيلها عىل حـال احلدث األصغر 
الـذي يكـون الوضـوء مطهراً منه، بـل ورد يف موثق ابن بكري(٣)ـ  كـام عن املفرسينـ  

تفسريها بالقيام من النوم. 
وال جمال مع ذلك الستفادة حكم املستحاضة منها مع كوهنا مستمرة احلدث ال 
يطهرها الوضوء وال غريه وعدم ثبوت كون حدثها مطلقاً أصغر، بل البد يف وجوب 
الوضـوء وغريه عليها من الرجوع للنصوص الشـارحة حلال حدثهـا وكيفية التطهري 

الالزم منه، ويكون االستدالل هبا ال باآلية ونحوها من املطلقات.

(١) املائدة:٥.
(٢) الوسائل باب:٥ من أبواب احليض حديث:١.

(٣) الوسائل باب:٤ من أبواب نواقض الوضوء حديث:٧.



ومـن ذلـك يظهر ضعف مـا يف اجلواهر من االسـتدالل بام تضمـن أن يف كل 
غسـل وضوء(١)، بدعو: ظهوره يف أن كل حدث موجب لألكرب موجب لألصغر، 
وحيـث كان دم االسـتحاضة يف املقام حدثـاً أكرب ولذا وجب الغسـل له لزم وجوب 
الوضـوء لـه أيضاً، كام أنـه حيث كان الظاهر عمـوم حدثيته لالسـتدامة فاخلارج بني 
الصالتني كاخلارج قبلهام كان مقتضاه الغسل والوضوء لكل صالة، وسقوط الغسل 

باإلمجاع ال يستلزم سقوط الوضوء. 
الندفاعهـ  مضافاً إىل ما سبق ويأيت من عدم هنوض العموم املذكور باالستدالل 
ـ بـأن دليـل وجـوب الوضوء والغسـل مع احلدث للصـالة ملا كان هو عمـوم اعتبار 
الطهارة فيها فهو يقرص عن مثل املسـتحاضة ممن يسـتمر منـه احلدث، والبد يف البناء 
عىل وجوهبام من الرجوع لألدلة الواردة فيه، واملفروض عدم هنوضها بإثبات وجوب 

الوضوء لكل صالة، بل يأيت ظهورها يف عدمه.
وأضعـف مـن ذلك مـا ذكره من هنـوض الوجه املذكـور بتوجيه االسـتدالل 
بفحو ما تضمن وجوب الوضوء لكل صالة يف القليلة واملتوسطة، ودفع ما قيل يف 

منعه من منع األولوية بعد إجياب الغسل يف املقام. 
وجـه الضعـف أن الوجـه املذكـور لو تـم كان بنفسـه مقتضياً للوضـوء، وال 
ينهض بتقريب األولوية املذكورة بعد منعها بام ذكر، ألنه ال يقتيض أولوية الكثرية من 
املتوسطة والقليلة يف وجوب الوضوء، بل مساواهتا هلام يف حتقيق مقتضيه وهو احلدث 
األصغـر مع إمـكان كون التكليف فيها بالغسـل منشـأ لإلرفاق بالتخفيف بإسـقاط 
الوضوء. عىل أنه ال موضوع لألولوية بعد ما سـبق منا من تقريب إجزاء الغسـل عن 

. الوضوء للصالتني املتعقبتني له يف القليلة واملتوسطة أيضاً
ومن هنا ال وجه للقول املذكور إال األصل، للزوم االقتصار يف ترشيع الصالة 
مع احلدث عىل املتيقن، نظري ما تقدم تقريبه عند الكالم يف وجوب الوضوء للنافلة يف 

(١) راجع الوسائل باب:٢٥ من أبواب اجلنابة.

٢٢٣ ........................................................................ حكم االستحاضة الكثرية 
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القليلـة. لكنه حمكوم لنصوص املقام، ملا سـيأيت من داللتها عـىل عدم وجوبه، بل قوة 
ظهورها يف ذلك، بنحو ال يبعد رفع اليد به عن بعض الوجوه السابقة لو تم.

وأما القول بوجوب الوضوء مع الغسـل ال غري فالظاهر انحصار الدليل عليه 
بعموم ما تضمن أن يف كل غسل وضوء إال اجلنابة.

والذي ينبغي أن يقال: إن استفيد من العموم املذكور رشطية الوضوء يف ترتب 
أثر الغسل عليه، كسائر رشوطه املعتربة يف صحته، اجته االستدالل به يف املقام بضميمة 

مادل عىل وجوب الغسل فيه، حيث البد من محله عىل الغسل التام. 
لكن الظاهر أن بناء من ذهب إىل عدم إجزاء الغسل عن الوضوء ليس عىل ذلك، 
وأنه لو بنى عىل دخله يف الغسل كان من آدابه املستحبة املوجبة لكامله، ال من رشوطه 
املعتربة يف صحته، كام تقدم عند الكالم يف املسألة املذكورة من مباحث غسل احليض. 
وإن اسـتفيد منـه قصـور رافعيـة الغسـل، وأنه إنـام يرفع احلـدث األكرب دون 
األصغر املصاحب له، مع استقالل كل من الوضوء والغسل برفع أثره ـ كام هو مبنى 
القائلني بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء ـ مل ينهض بإثبات وجوب الوضوء يف املقام، 
بعـد كون املسـتحاضة مسـتمرة احلدث ال جيـري عموم اعتبار الطهـارة يف الصالة يف 
حقها، إذ كام أمكن أن يعفو الشـارع عن احلدث األكرب املسبب عن استمرار الدم بعد 

 . الرشوع يف الغسل أمكن أن يعفو عن احلدث األصغر رأساً
إال أن يتشـبث لعـدم العفو عنـه باألصل الذي لو تم اقتـىض وجوب الوضوء 
لكل صالة، كام سـبق. عىل أنه قد سـبق يف مبحث غسل احليض املنع من التعويل عىل 

العموم املذكور يف البناء عىل قصور رافعية الغسل للحدث األصغر.
بل سبق أن من مجلة ما يدل عىل عدم متاميته نصوص املقام، خللوها عن التنبيه 
عليه مع ظهورها يف بيان متام الوظيفة التي يقتضيها حدث االستحاضة والتي ترتتب 
عليها الصالة ، وال سيام ما تضمن منها التفصيل بني الكثرية والقليلة أو املتوسطة، ألن 
إمهال الوضوء يف الكثرية مع التنبيه عليه يف غريها كالرصيح يف عدم احلاجة إليه فيها. 



ومن هنا يقو البناء عىل اسـتثناء هذا الغسـل من العموم لو تم، كام يظهر من 
كشـف اللثـام وربام جـر عليه غريه ممن تقـدم. وال جمال معه الحتـامل االعتامد عىل 
العموم املذكور واالستغناء به عن التنبيه عىل وجوب الوضوء يف نصوص املقام. فإنه 

. بعيد جداً
هذا، ولو تم ذلك يف الوضوء مع الغسـل فـال جمال له يف الوضوء لكل صالة، 
بحيـث جيب جتديده للصـالة الثانية عند اجلمع بني الصالتـني ـ كام هو مقتىض القول 
األول ـ لعـدم هنـوض العموم به، فسـكوت النصـوص عنه كالرصيـح يف عدمه بعد 
ورودهـا لبيـان متام الوضيفـة، لعدم ما يصـح التعويل عليه يف بيانـه ليكون مصححاً 
إلمهاله لو كان معترباً بعد عدم املنشـأ للبناء عىل سـببية مطلق االسـتحاضة للوضوء، 
وإنام اختصت أدلتها بغري الكثرية. وال سـيام مـع ظهور نصوص اجلمع بني الصالتني 

يف االهتامم بالتعجيل الذي ال يناسبه ختلل الوضوء بينهام. 
ومـا يف بعـض كلامهتم مـن التعويل فيه عىل عموم اآلية. كام تر، ملا سـبق من 
عـدم هنوض اآلية بذلك. وألن التعويل عليها ال يناسـب التنبيه عليه يف غري الكثرية، 
وال سـيام يف النصوص املفصلة بني الكثرية وغريها. ومن هنا كان هذا القول أضعف 
األقوال، بل هو كاملقطوع البطالن، وبعده القول باالقتصار عىل الوضوء مع الغسل. 

. وكان األقو االكتفاء بالغسل وعدم احلاجة للوضوء أصالً
ثم إنه حيث كان ظاهر النصوص وجوب التعجيل بالصالة بعد الغسـل ـ كام 
يأيت إن شاء اهللا ـ يشكل االحتياط بالوضوء بني الصالتني أو بني الغسل والصالة. إال 

أن يكون غري خمل بالتعجيل املعترب.
نعم، يمكن االحتياط بتقديم الوضوء عىل الغسل. وعليه اقترص يف املقنعة. بل 

سبق يف غسل احليض أنه أحوط حتى بناء عىل عدم إجزاء الغسل عن الوضوء.

٢٢٥ ........................................................................ حكم االستحاضة الكثرية 
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(١) ملايأيت من وجوب الصالة عليها باألغسـال الثالثة. ومنه يظهر أن غسـل 
الصبح هنا ليس كغسـل الصبح للمتوسطة، بل كبقية أغسال اليوم يف وجوب املبادرة 

بعده للصالة أو غريه مما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) فيجـب عليها يف اليوم ثالثة أغسـال، كام رصح به األصحاب بنحو يظهر 
منهـم عـدم اخلالف، بل هو رصيح جامـع املقاصد وحمكي رشحـي اجلعفرية ورشح 
املفاتيـح، كام ادعـي اإلمجاع عليه يف النارصيات واخلالف واملعتـرب والتذكرة واملنتهى 

واملدارك وادعى يف الغنية اإلمجاع عىل أهنا إذا جاءت هبا كانت بحكم الطاهر. 
ويقتضيـه ـ مضافـاً إىل مـا تضمن وجوهبا للمسـتحاضة، مما تقـدم أو تقدمت 
اإلشارة إليه يف القليلة ـ النصوص الظاهرة أو املشعرة بإناطة األغسال الثالثة بسيالن 
الـدم ممـا تقدم التعرض له يف املتوسـطة، والنصوص املفصلة بني الكثـرية والقليلة أو 

املتوسطة مما تقدم مكرراً يف مطاوي املباحث السابقة، وغريها.
وعليـه ينزل مـا تضمن أهنا تغتسـل يف وقت كل صالة كصحيحـي يونس بن 
يعقـوب(١) وصحيـح أيب بصـري(٢) ومرسـلة يونس الطويلـة(٣)، فيحمل عـىل الوقت 
الوجـويب الـذي تشـرتك فيـه صالتـان، دون الفضييل الـذي تنفرد بـه كل واحدة من 
اخلمـس، أو وقـت فعـل كل منهـا. ولعله أقـرب من تنزيلهـا عىل األوقات اخلمسـة 
ومحلهـا عىل االسـتحباب، ألن ثقل احلكم املذكور ال يناسـب االقتصار عليه يف مقام 

. بيان الوظيفة جداً
لكن يظهر من اجلواهر أنه فهم من قولهA يف صحيح احللبي: «تغتسل املرأة 
الدمية بني كل صالتني»(٤) األمر بالغسل لكل صالة، ألنه الالزم من ختلل الغسل بني 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١١. وباب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:٣.
(٣) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤.

(٤) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٢.

والغسل للصبح(١) ـ  غسالن آخران(٢)، 



كل صالتني بنفسيهام. وحينئذٍ يتعني محله عىل االستحباب، لتعذر الوجه الذي ذكرناه 
. لكن يقرب كون املراد به الغسـل بـني كل صالتني وصالتني، نظري قولنا:  فيـه حينئذٍ
جييئنـي زيد بني كل يومني، فيطابق النصوص الكثـرية، وإال فلو كان املراد به ما فهمه 

لكان التعبري عنه بأهنا تغتسل لكل صالة أظهر وأخرص.
نعـم، قرب يف املنتهى اسـتحباب ذلك ال من جهة هـذه النصوص، قال: «ولو 
اغتسـلت لكل صالة وتوضأت فهو أبلغ للتطهري وكان مسـتحباً وليس بواجب. أما 
استحبابه فألنه طهر، فيسنّ فيه التكرار، لقولهA: الطهر عىل الطهر عرش حسنات، 
وأمـا عـدم الوجوب فلام روي من قوهلمF: تغتسـل لكل صالتـني. وال نعرف يف 

ذلك خالفاً بني علامئنا».
لكن يشكل بضعف اخلرب، الشتامل سنده عىل اإلرسال(١). مضافاً إىل أن صدق 
الطهر عىل الطهر بالتجديد موقوف عىل كون السـبب وارداً عىل الطهارة، ومؤثراً هلا، 
لقابليـة الطهـارة املسـببة عنه للتأكيـد، وحيث مل حيـرز ذلك يف غري الوضـوء ال جمال 

الستفادة مرشوعية التجديد يف غريه من اخلرب، ألن العام ال حيرز موضوعه.
نعـم، لـو مل يكن له تطبيـق متيقن يتعني محلـه عىل مرشوعيـة التجديد يف مجيع 
الطهارة بمقتىض إطالقه املقامي، ألن عدم بيان املوضوع حينئذٍ كاشـف عن االكتفاء 
عـن بيانـه بقابيلـة أسـباب الطهـارات لتأثريهـا يف اجلملـة، حـذراً عن لـزوم لغويته 
بسـبب عدم تيرس إحـراز موضوعه، أما حيث كان تطبيقه يف الوضـوء متيقناً، لظهور 
مرشوعية التجديد فيه من الصدر األول، فهو يكفي يف رفع اللغوية، فال مورد للقرينة 

املذكورة. 
وأما محل الطهر فيه عىل نفس األفعال التي يتوصل هبا للطهارة مع قطع النظر 
عـن فعلية تأثريها فيها. فهو ال خيلو عن تسـامح حيتـاج إىل قرينة، وليس هو بأوىل من 
محلـه عىل خصوص الوضوء، الحتامل معهودية اسـتعامله فيه، كام قد يناسـبه صحيح 

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب الوضوء حديث:٣.

٢٢٧ ........................................................................ حكم االستحاضة الكثرية 
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حممـد بن مسـلم عن أيب عبـد اهللاA: «قال: قـال أمري املؤمنـنيA: الوضوء بعد 
الطهور عرش حسنات فتطهروا»(١). 

بل قد يكون هو عني املرسل واالختالف بينهام ناشئ عن النقل باملعنى. ولعله 
لذا مل يعرف من األصحاب البناء عىل مرشوعية التجديد يف الغسل، فضالً عن الطهارة 

اخلبثية، واقترصوا فيه عىل الوضوء.
اللهـم إال أن يوجـه يف خصوص املقام بأن املسـتحاضة حيث كانت مسـتمرة 
احلدث فاملنساق من األدلة كون االكتفاء بالغسل السابق رخصة، مع مرشوعية الغسل 
هلا يف كل وقت، لتحقق سـببه، بل أولويته، ألنه أبلغ يف التطهري، كام تقدم من املنتهى.
هذا،  كله مع عدم بطالن الغسل السابق وجواز الدخول به يف الصالة الثانية، 
لعدم اإلخالل باملواالة املعتربة، أما مع اإلخالل هبا فال إشكال يف لزوم جتديد الغسل، 

عىل ما يأيت يف املسألة اخلامسة والثالثني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) كـام رصح بـه مجلة من األصحاب، كالصدوقني والشـيخني وغريهم، بل 

يظهر من بعض كلامهتم املفروغية عنه، لعدم تعرضهم للخالف فيه، وال لدليله. 
ويقتضيـه قولهA يف صحيـح معاوية بن عـامر: «اغتسـلت للظهر والعرص 
تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء تؤخر هذه وتعجل هذه»(٢)، ويف صحيح 
عبد الرمحن أوموثقه: «فلتؤخر الصالة إىل الصالة ثم تصيل صالتني بغسل واحد»(٣)، 
ويف مرسلة يونس الطويلة: «وأخري الظهر وعجيل العرص... وأخري املغرب وعجيل 
العشـاء»(٤)، ويف حديث إسـامعيل بن عبد اخلالق: «فلتؤخر الظهر إىل آخر وقتها، ثم 
تغتسل، ثم تصيل الظهر والعرص، فإن كان املغرب فلتؤخرها إىل آخر وقتها ثم تغتسل 

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب الوضوء حديث:١٠.
(٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١، ٨.

(٤) الوسائل باب:٨ من أبواب االستحاضة حديث:٣.

أحدمهـا للظهرين جتمع بينهام(١)، واآلخر للعشـائني كذلك. وال جيوز هلا 



ثم تصيل املغرب والعشاء»(١). 
وقد يستفاد من قولهA يف موثق فضيل وزرارة: «وجتمع بني الظهر والعرص 
بغسـل، وجتمع بني املغرب والعشاء بغسل»(٢) ويف صحيح حممد بن مسلم: «فلتجمع 
بـني كل صالتـني بغسـل»(٣). إال أن حيمل اجلمـع فيهام عىل ما يقابـل إفراد كل صالة 
بغسل، ال عىل عدم الفصل بني الصالتني، لينفع يف املقام. فالعمدة النصوص األول. 
مضافـاً إىل قرب انرصاف اإلطالقات إليه، بقرينة كون الطهارة اضطرارية مع 
اسـتمرار احلدث، حيث يناسـب ذلك جتنب ما يمكن جتنبه من زيادة احلدث، نظري ما 

تقدم يف وجه لزوم املواالة بني الوضوء الصالة يف القليلة واملتوسطة.
ومنـه يظهـر لزوم املبادرة إىل الصـالة األوىل، كام رصح به غـري واحد، بل عن 
مجاعـة الترصيـح بـه، ويف اجلواهـر: «مل أعرف خمالفاً فيه، كام عسـاه يشـعر بنفيه ما يف 

املدارك من نقله يف القليلة بالنسبة للوضوء دونه، كاملحكي عن احلدائق وغريها». 
ويقتضيـه ـ مضافـاً إىل االنرصاف املذكـور، وإىل قضاء املناسـبات االرتكازية 
بـأن األمـر باجلمع بـني الصالتـني ليـس إال للمحافظة عىل املبـادرة املذكـورة ـ قول
أيب عبـد اهللاA يف صحيـح عبـد اهللا بن سـنان: «املرأة املسـتحاضة تغتسـل التي ال 
تطهر عند صالة الظهر وتصيل الظهر والعرص، ثم تغتسل عند املغرب فتصيل املغرب 
والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصيل الفجر...»(٤)، ويف صحيح أيب املغرا: «وإن كان 
قليالً فلتغتسـل عند كل صالتني»(٥)، ويف صحيح إسـحاق بن عامر: «وإن كان صفرة 
فلتغتسـل عند كل صالتني»(٦). لظهور لفظ«عند» يف املقارنـة العرفية وعدم الفصل.

لكن يف كشف اللثام: «األقرب اجلواز. لألصل، والعمومات، وقول الصادق 
إلسـامعيل بن عبداخلالق: «فإذا كان بعد صالة الفجر فلتغتسـل بعد طلوع الفجر، ثم 
تصـيل ركعتـني قبل الغـداة ثم تصيل الغـداة. رواه احلمريي يف قرب االسـناد»، وعن 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٥، ١٢، ١٤، ٤.
(٥) ، (٦) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٥ ، ٦.
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السيد الطباطبائي موافقته. 
وفيـه: أنـه ال جمال لألصل مع الدليـل. مع أن مقتضاه االحتيـاط، كام تقدم يف 
وجوب الوضوء للنافلة يف القليلة. والعمومات قد عرفت انرصافها للمبادرة. واخلرب 
خمتص بنافلة الصبح، فيشـكل التعدي لغريها من النوافل، فضالً عن الفصل بغريها، 

وال سيام إذا كان أطول أمداً منها. 
وأما االستدالل بأن ترشيع بقية الغايات هلا مع جواز الفصل بينها وبني الغسل 
يناسب جواز الفصل بني الصالة وبينه وبقاء أثره مع طول املدة. فهو يف غري حمله، لعدم 
اإلطالق يف دليل ترشيع بقية الغايات يقتيض جواز الفصل بينها وبني الغسل ـ عىل ما 
يأيت إن شاء اهللا تعاىلـ  فكيف يتعد منها للصالة، فضالً عن أن يرفع به اليد عام تقدم.

(١) إن كان املـراد بـه أكثر من صالتني من اخلمـس اليومية، بأن تصيل الصبح 
والظهريـن مثـالً بغسـل واحد، فهـو تأكيد ملا تقـدم وتقـدم دليلـه. وإن كان املراد به 
غريهاـ  كأن تضم إىل صاليت اليوم غريمها من الصلوات الواجبة كالقضاء واآليات، او 
املندوبة كصالة جعفر، أو تصيل بغسـل آخر ثالث صلوات من غري اخلمس كالقضاء 
واخلسـوف والزلزلـة ـ فلعـل الوجـه فيه األصـل املتقدم مـع عدم ظهـور النصوص 
املتقدمة يف أن األغسال املتقدمة لليوم بحيث تكون املرأة معها بحكم الطاهر فيه جيوز 
هلا إيقاع متام ما يعترب فيه الطهارة، بل هي للصلوات اخلمس اليومية بنحو االنحالل، 
فكل غسـل قد رشع لبعضها، من دون نظر لغريها من الصلوات فضالً عن غريها مما 

يعترب فيه الطهارة، فال جمال للبناء عىل إجزائه هلا. 
بـل قـد يستشـكل يف مرشوعيته حتـى مع جتديد الغسـل، للـزوم االقتصار يف 
مرشوعية الصالة مع احلدث عىل املتيقن. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل.

نعم، رصح مجاعة بأن املسـتحاضة إذا أتت بوظائفها كانت بحكم الطاهر، بل 
ادعـي اإلمجاع عىل ذلك يف الغنية والتذكرة وحمكي رشح اجلعفرية وكشـف االلتباس 

اجلمع بني أكثر من صالتني بغسل واحد(١).



وغريهـا. وهو يعطي عموم ترتيب أحكام الطاهـر هلا ـ كام رصح به بعضهم، بل نفى 
اخلالف فيه يف املداركـ  ال خصوص الصالة التي تضمنت النصوص ترشيع الوظائف 

هلا، لئال يلزم التأكيد، فإن الصالة بالوظائف املذكورة قد بينت عند رشحها. 
ومـن هنا رصح مجاعة بأهنا تصيل بغسـلها ما شـاءت مـن الفرائض والنوافل، 

وعليه جر سيدنا املصنفP يف ظاهر كالمه يف مستمسكه.
لكـن مقتـىض مـا يف الرشايـع والقواعـد وغريمهـا مـن التفريع عـىل الرشطية 
املذكـورة بطالن الصـالة مع اإلخالل بيشء من هذه األمور كوهنا مسـوقة للمفهوم، 
فلـو اسـتفيد منها العموم املذكـور لزم عدم كوهنا بحكم الطاهـر باإلخالل بيشء من 
الوظائـف املذكورة، وهو ممـا تأباه مجلة من كلامهتم، حيث حـرروا اخلالف يف توقف 

كثري مما يذكر من أحكام الطاهر عىل بعض الوظائف أو مجيعها. 
مـع أن رشطيـة األغسـال املذكـورة لرتتيـب أحـكام الطاهـر إن كان بنحـو 
املجموعيـة، بمعنـى أن اإلخالل بـيشء منها مسـتلزم للحكم عليهـا باحلدث يف متام 
اليـوم، فالظاهر عدم إمـكان االلتزام بذلك، كيف والزمه عدم صحة صالة الظهرين 

بغسلهام لو أخلت بغسل الصبح. 
وإن كان بنحـو االنحـاللـ  بمعنـى أن املعترب يف ترتيب أحـكام الطاهر يف كل 
وقت القيام بوظائف صالة ذلك الوقت ـ فهل يبقى أثر الغسل إىل الفراغ من صالته ـ 
كام يناسـبه ما تقدم من وجوب التعجيل بالصالة، املستلزم عرفاً لعدم بقاء أثر غسلها 
أكثر من أمدها ـ أو إىل خروج وقتها ـ كام يف الروض، وعن بعض حوايش اإلرشـاد، 
ويناسبه ما ذكره بعضهم من وجوب تقديم غسل صالة الصبح ملن تريد صالة الليل، 
لوضوح ابتنائه عىل عدم كفاية غسل العشائني لصالة الليل ـ أو إىل حني دخول وقت 
الصـالة األخـرـ  كام يناسـبه جتـدد التكليف بالغسـل لصالتهـ  أو إىل حني الغسـل 
للصـالة األخـر ـ كام لعلـه مقتىض اإلطـالق وعدم تقييـد احلكم بالطهـارة بوقت 
خـاص، حيث ال تكون بحكم الطاهر يف متـام اليوم إال بذلك ـ وجوه ال جمال للجزم 
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بـيشء منها، وال يناسـب منهم إمهـال التعرض هلا لو كان مرادهـم بالرشطية التعميم 
جلميع أحكام الطاهر، ألمهيتها يف حتديد الرشطية املذكورة وترتب العمل عليها.

عـىل أن موضوع كالمهم ومعقـد إمجاعهم مجيع الوظائـف، والزم ذلك عدم 
وجوب جتديد الوضوء لغري الصالة مما يعترب فيه الطهارة، كالطواف واملس يف القليلة 
واملتوسـطة، فضالً عن الكثرية، ألن الوضوء املذكور وظيفة هلا هو الوضوء للصالة، 
فمـع قيامها بـه تكون بحكم الطاهر. وهو ـ مع بعده يف نفسـه ـ خمالف ملا رصح به يف 
الروض وعن التحرير واملوجز ورشحه وغريها من وجوب جتديد الوضوء جلميع ما 
يعترب فيه الطهارة، حتى قرب شـيخنا األعظمP اختصاص الرشطية بالغسـل وأنه 

الذي ال جيب جتديده لبقية الغايات. لكنه خمالف إلطالقهم، بل عموم كلامهتم.
ومن هنا قد حيتمل سـوق الرشطية مسـاق التأكيد العتبـار الوظائف املذكورة 
يف صحة الصالة، كام قد يناسـبه ما تقـدم من بعضهم من تفريع بطالهنا عىل اإلخالل 
 ،بيشء من الوظائف، وهو وإن كان خمالفاً لظاهر مجلة من كلامهتم ورصيح مجلة أخر
إال أنه كاف يف عدم وضوح حال اإلمجاع املذكور وعدم حجيته عىل العموم املدعى.

وال سـيام مع قرب أن يكون املسـتند فيه بعض الوجوه االعتبارية ـ كاسـتبعاد 
عـدم مرشوعية بقية أحكام الطاهر هلا، أو لزوم جتديـد الوظائف لكل منها خصوصاً 
الغسـل ـ أو فهمهـم من أدلـة مجيع الوظائف كوهنـا وظيفة لتامم اليـوم بلحاظ مطلق 
أحـكام الطاهـر،دون خصـوص الصـالة، كـام يناسـبه حتريرهـم النـزاع يف كثري من 
الفروع املناسـبة للمقام خلصوصية فيها من النصـوص أو بعض الوجوه االجتهادية، 
حيث يظهر من ذلك عدم وضوح معقد اإلمجاع التعبدي عندهم بنحو حيكم عىل كل 
دليل ويغني عن كل تعليل، بل هو من سنخ اإلمجاع املعلل القابل للتخصيص كدليله 
أو تعليلـه، والـذي هو ليس حجة يف نفسـه، بـل يتعني اخلروج عنه مـع عدم وضوح 

متامية دليله. 
مضافاً إىل أن سـرب كلامهتم شاهد بشـدة اضطراهبا وعدم تنقيحها يف املقام، كام 



اعرتف به بعضهم، حيث يؤكد ذلك ما ذكرنا من التشـكيك يف اإلمجاع املذكور بنحو 
يمنـع من االعتامد عليه يف اخلـروج عام تقتضيه القواعد واألصول املعول عليها. ومن 
هنا يلزم النظر يف كل حكم من أحكام الطاهر لتنقيح ما تقتضيه األدلة العامة واخلاصة 

فيه، مع تعميم حمل الكالم جلميع أقسام املستحاضة، تتميامً للفائدة. 
ويأيت يف املسـألة األربعني إن شاء اهللا تعاىل الكالم فيام يتوقف جوازه التكليفي 

عىل الطهر ويف الصوم، فال يبقى يف املقام إال أمران:
األول: الصالة. ومقتىض عموم نصوص وجوب الوضوء لكل صالة يف القليلة 
والصفـرة مرشوعيتها بالوضوء، من دون فرق بني اليوميـة وغريها الواجبة وغريها.
وانرصاف بعض نصوصها أو اختصاصها باليومية ـ كصحيح الصحاف املتضمن أهنا 

تغتسل يف وقت كل صالة(١) ـ ال يقدح بعد عموم غريه.
نعم، قد يدعى ـ كام عن بعض مشاخينا ـ لزوم االقتصارعىل املضيقة ـ باألصل 
أو بالعـارض ـ دون غريها، مما يمكن انتظار الربء به، بقرينة ما تقدم من كون الطهارة 
يف املقام اضطرارية، لكون املستحاضة مستمرة احلدث، نظري ما تقدم من قرينيتها عىل 

محل اإلطالقات عىل التعجيل بالصالة بعد الطهارة.
 لكـن يف صلـوح ذلـك للخروج عن العموم املذكور إشـكال، بـل منع، لعدم 
ظهـور قرينـة االضطـرار يف ذلك بنحو تكـون من القرائـن املتصلة املانعـة من انعقاد 
الظهـور يف العمـوم، وليس هو كالتعجيل بالصـالة، ألن االضطرار أوال وبالذات يف 
الطاهـرة، ومنـه يرسي إىل الصالة ومهـا وإن كانا متالزمني حقيقة، إال أهنام ليسـا من 
الوضوح بمرتبة واحدة عرفاً، ليكون حتكيم قرينة االضطرار إلثبات التعجيل مالزماً 
لتحكيمها إلثبات االختصاص بالصالة املضيقة، وال سـيام وأن اسـتفادة التعميم هنا 
مـن العموم اإلفرادي، الذي هو أقو من اإلطالق األحـوايل الوارد هناك، فتحكيم 

قرينة االضطرار هناك ال يستلزم حتكيمها هنا.
(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧.
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ودعـو: أن العموم مسـوق لبيـان رشطية الوضوء للصـالة وصحتها به بعد 
الفراغ عن مرشوعيتها حال االستحاضة، ال لبيان مرشوعية كل صالة حاهلا. 

مدفوعة: بأن الشك يف مرشوعية الصالة حال االستحاضة ليس الحتامل كون 
اخللـو عن االسـتحاضة رشطاً لفعليـة مالكها، ليكون من رشوط األمـر، كاخللو من 
احليض. فإنه خمالف إلطالق أدلتها، بل الحتامل تعذرها بتعذر رشطهاـ  وهو الطهارة 
ـ بسـبب اسـتمرار احلدث، فإذا كانت نصـوص املقام وافية ببيـان رشطها تعني البناء 
عـىل مرشوعيـة كل صـالة وصحتها معه. وإال جلـر ذلك يف الصـالة املضيقة ولزم 

. فالحظ. االقتصار فيها عىل املتيقن، كاليومية مثالً
ومنـه يظهر احلال يف املتوسـطة، ألن املتيقن من صحيـح زرارة(١) وإن كان هو 
االجتزاء بالغسـل الواحد للخمس اليومية دون غريها، إال أن موثقي سـامعة(٢) ـ بناء 
عىل ما تقدم يف وجوب جعل غسل املتوسطة لصالة الصبح من هنوضهام باالستدالل 
ـ ظاهـران يف االجتزاء بالغسـل الواحد لرفع احلدث األكـرب يف متام اليوم، وبالوضوء 

لكل صالة فيه فيجري فيه ما تقدم يف القليلة.
لكـن عن بعض مشـاخينا عـدم مرشوعية املوسـعة فيها، وأمـا املضيقة فيكفي 
فيها الوضوء، لعموم ما دل عىل وجوبه لكل صالة، دون الغسـل، الختصاص دليله 

 . باليومية. والزمه صحتها لو مل تغتسل لليومية قصوراً أو تقصرياً
وفيـه: أنـه يظهر حـال العموم للمضيقة ممـا تقدم. كام أن الدليـل عىل وجوب 
الوضـوء إن كان يعـم غري املتوسـطة فيأيت الـكالم فيه يف الكثـرية، وإن كان خمتصاً هبا 
فهو منحرص بموثقي سامعةـ  اللذين يظهر منه التعويل عليهام يف حكم املتوسطةـ  فإن 
فـرض اختصاصهام باليومية مل ينهضا بإثبات مرشوعية غريها وال باالكتفاء بالوضوء 
(١) الوسـائل باب:١ من أبواب االسـتحاضة حديث:٥. وقد تقدم عند الكالم يف وجوب الغسـل الواحد 

يف املتوسطة.
(٢) الوسـائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٦. وباب:١ من أبواب اجلنابة حديث:٢. وتقدما عند 

الكالم يف وجوب الوضوء للمتوسطة.



لـه، وإن فـرض عمومه لغريهـا ـ كام تقدم أنـه الظاهر ـ كان مقتضاه وجوب الغسـل
له، كام تقدم. 

عـىل أنه لو فـرض اختصاص دليل الغسـل باليومية فإلغـاء خصوصيتها عرفاً 
قريب جداً بعد كونه من شؤن احلدث الذي الختتص مانعيته هبا، بل لعلها أوىل بالعفو 
عنـه مـن غريها ـ لوفـرض مرشوعيته ـ بسـبب كثرة االبتـالء هبا املناسـب ألولويتها 

بالتخفيف إرفاقاً بحال املرأة.
هـذا كلـه لو كان مـراده االكتفاء بالوضوء حتـى لو مل تغتسـل لليومية قصوراً 
ـ  كـام هو مقتىض مسـاق كالمه واسـتداللهـ  أما لو كان مـراده اختصاص  أو تقصـرياً
االكتفـاء بالوضوء بفرض الغسـل يف اليـوم لليومية، يف مقابل وجوب غسـل آخر يف 
اليـوم لغري اليومية، فهو راجع ملا تقدم منا، وال ينهض ما ذكره باالسـتدالل عليه، بل 

الدليل عليه ما ذكرنا.
وأما الكثرية فقد ذكرنا آنفاً ظهور نصوصها يف ترشيع االغسال الثالثة للخمس 
اليوميـة،ال لتامم اليوم.فال جمال للبناء عىل االكتفاء هبا لبقية الصلوات املأيت هبا فيه،بل 
هوال يناسـب ما سـبق من وجوب التعجيل بالصالة املسـتفاد منه عرفاً عدم استمرار 
أثر الغسـل. بل لو أريد به االكتفاء بالغسـل يف وقت صالة للصالة غري اليومية املأيت 
هبا يف وقت صالة أخر مل يغتسـل هلا بعد مل يناسـب وجوب جتديد الغسـل للصالة 

األخر صاحبة الوقت، كام أرشنا إليه عند الكالم يف اإلمجاع املتقدم.
ودعـو: أنـه ال مانـع مـن التفكيـك بـني الصلـوات يف الغسـل الواحد فهو 
يصـح باإلضافة إىل صالة دون أخر. مدفوعة بـأن إمكان ذلك عقالً ال ينايف ظهور 
. بل لو مل تظهـر األدلة يف خالفه  النصـوص يف خالفه بسـبب إلغاء اخلصوصيـة عرفاً
يكفـي عـدم ظهورها فيه يف البناء عىل عدم مرشوعية الدخول يف غري اليومية بغسـلها 
بعد ما سبق من عدم التعويل عىل اإلمجاع املتقدم الذي قيل إن املتيقن منه الصالة املأيت 

هبا قبل خروج وقت الصالة التي وقع الغسل هلا.
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نعم، عن بعض مشاخينا ختصيص املرشوعية باملضيقة مع االكتفاء هلا بالوضوء، 
لعموم ما دل عىل وجوبه لكل صالة واختصاص ما دل عىل الغسل باليومية، نظري ما 
تقدم منه يف املتوسـطة، لكن مل يتضح الوجه يف العموم املذكور، الختصاص نصوص 
االكتفـاء بالوضـوء بالقليلة والصفرة املحمولة عنده عليها. وأما ما يف مرسـلة يونس 
الطويلة من إطالق أمر املستحاضة بالوضوء لكل صالة(١)، فقد تقدم منا يف املتوسطة 
والكثـرية عـدم هنوضه بإثباهتا يف غـري القليلة، كام يظهر مما حكي عنـه محلها عىل غري 
الكثـرية، بل هو املناسـب ملا حكـي عنه من اجلزم باالكتفاء يف الكثرية بالغسـل وعدم 
احلاجة للوضوءيف اليومية، لوضوح أن اليومية هي الفرد الظاهر أو املتيقن من الصالة، 
فإخراجها عن عموم املرسلة وإبقاء غريها بعيد جداً، بل يتعني محله عىل غري الكثرية. 
مضافـاً إىل أن مـراده من االكتفاء بالوضوء لغـري اليومية إن كان خمتصاً بفرض 
االغتسـال لليومية ـ كام هـو مبنى األصحاب ـ فدليله ال يسـاعد عىل ذلك، بعد عدم 
تعويلـه عىل اإلمجـاع املتقـدم، ألن أدلة الوضـوء مل تتضمن األغسـال املذكورة، ومع 

التعويل عليه مل حيتج إىل الوضوء، لعدم كونه من مجلة الوظائف عنده. 
وإن كان مطلقاً ولو مع عدم االغتسال هلا قصوراً أو تقصرياً أشكل بام تقدم يف 
. غايته أن يرتدد  املتوسـطة من قرب إلغاء خصوصية اليومية يف وجوب الغسـل عرفاً
األمر بني االكتفاء بأغسـال اليومية لغريها، ولزوم جتديد الغسل له، وعدم مرشوعيته 

، عىل مايأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل. أصالً
ومـن هنا فمقتىض القاعدة عدم مرشوعيـة الصالة غري اليومية حتى مع جتديد 
الغسـل هلا، بعد كون املرأة مسـتمرة احلدث، بل قد تكون مسـتلزمة للخبث الذي ال 
يعفـى عنه بمقتىض القاعدة، واختصاص ما دل عىل الطهارة االضطرارية والعفو عن 
اخلبث باليومية. وال جمال مع ذلك السـتفادة مرشوعيتها من إطالقات أدلة الترشيع، 
ألهنـا إنام تنفع مع القدرة عليها، ال مع تعذرها بتعذر رشطها. وال تنهض اإلطالقات 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤



املذكورة إلثبات القدرة عليها بترشيع الطهارة االضطرارية هلا، كام ال خيفى. وال خمرج 
عن ذلك يف املوسعة التي يمكن انتظار حال الربء هبا.

وأمـا املضيقة فال يبعد البناء عىل مرشوعيتها، ألنه وإن أمكن اختصاص العفو 
عن احلدث واخلبث باليومية، ألمهيتها، إال أن من البعيد جداً سدّ باب مرشوعيتها يف 
حق املرأة. وال سيام مع قولهA يف صحيح زرارة بعد بيان وظيفة املستحاضة: «وال 
تدع الصالة عىل حال، فإن النبي5 قال: الصالة عامد دينكم»(١)، حيث قد يسـتفاد 
منـه أن منشـأ ترشيع الطهارة االضطراريـة يف اليومية هو أمهيتهـا، بلحاظ أن الصالة 

عمود الدين الذي هو بإطالقه يشمل اليومية وغريها. 
مضافـاً إىل ظهور إمجاع األصحاب ومفروغيتهم عـن ذلك، حيث يبعد خفاء 

احلال فيه عليهم مع شيوع االبتالء به.
نعـم، يلـزم االقتصار عىل املتيقن يف مرشوعيتها بتجديد الغسـل لكل صالتني 
منهـا، حيـث يبعـد اعتبـار ما زاد عىل ذلـك، بل لعـل احتامله غري عريف بعـد النظر يف 
كلـامت األصحاب، إذ لو كان للمسـتحاضة وظيفة رابعـة لبانت ومل هتمل يف كلامهتم 

لشدة احلاجة لبياهنا.
. وال  بل قد يسـتفاد من النصوص الواردة يف اليومية إللغاء خصوصيتها عرفاً
سيام مع ثبوت عموم الوظيفة لغري اليومية يف القليلة واملتوسطة، وقرب كون االقتصار 
يف بيـان وظيفة الكثرية عىل اليومية ألمهيتها ولـزوم االبتالء هبا بخالف غريها، لندرة 
الواجـب منـهـ  كصالة اآلياتـ  وكون ثقل الوظيفة مسـتلزماً لتقـدم التصدي للقيام 

باملستحبات. بل لعل التعميم مقتىض ما تضمن أهنا جتمع بني صالتني بغسل.
 ففـي صحيح صفوان: «هذه مسـتحاضة تغتسـل وتسـتدخل قطنـة بعد قطنة 
وجتمـع بـني صالتـني بغسـل»(٢)، وصحيح حممد بن مسـلم: «فـإن صبـغ القطنة دم ال 
ينقطـع فلتجمع بـني كل صالتني بغسـل»(٣)، ويف صحيح أيب املغـرا:«وإن كان قليالً 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥.
(٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٣، ١٤.
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فلتغتسـل عند كل صالتني»(١)، ويف صحيح إسـحاق: «وإن كان صفرة فلتغتسل عند 
كل صالتني»(٢)، ويف خرب محران: « وإن مل ينقطع الدم فهي بمنزلة املستحاضة تغتسل 
 ،(٤)« لكل صالتني وتصيل»(٣)، ويف موثق سامعة: «اغتسلت لكل صالتني وللفجر غسالً
ويف موثقـة اآلخـر: «فعليهـا الغسـل لكل صالتـني وللفجر غسـل»(٥)، فـإن مقتىض 
عمـوم بعضها وعمـوم اآلخر عدم االختصـاص باليومية والعموم حتى للموسـعة، 
بنـاء عـىل ما سـبق يف القليلة من عدم صلـوح قرينة االضطـرار للتخصيص يف املقام.
لكن قد يدعى انرصافها لليومية، بسبب معهودية االبتالء بكل صالتني صالتني 
منها، بخالف غريها، لعدم شيوع االبتالء هبا عىل هذا النحو. اللهم إال أن حتمل عىل 
بيان أكثر ما يمكن إيقاعه بالغسل الواحد، فتعم غري اليومية، ولذا اجته عدم التعرض 
يف أكثرها لصالة الصبح، مع أنه لو أريد هبا خصوص اليومية كان الالزم التنبيه عليها. 
ولـو فـرض عـدم ظهورهـا يف العموم فـال أقل من كوهنـا مؤيدة ملا سـبق من 
التعدي عن اليومية، إذ ال أقل من إشـعارها بأن من شـأن الغسـل بقاءه إىل صالتني. 
وإن كان االحتيـاط مع ذلك باالقتصار يف الغسـل عىل صالة واحدة إذا كانت طويلة 

حسناً، بل لعله الزم.
وأمـا دعـو: أن عدم التعـرض يف النصوص لغري األغسـال الثالثـة لليومية 
ظاهـر يف عدم وجوب الغسـل لغريها. فهي مدفوعة بـأن اقتصار النصوص عىل بيان 
األغسـال لليومية لعله ليس لعدم وجوب الغسـل لغريها، بل لعدم التصدي لبيان ما 
يصحـح الدخـول يف الغري، لنـدرة االبتالء به أو لعدم كون منشـأ ذات االسـتحاضة 
الكثـرية القيام هبا، كام أرشنا إليه آنفاً، فال جمال السـتظهار عدم وجوب الغسـل لغري 

اليومية من جمرد عدم التعرض له. 
(١) ، (٢) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٥ ، ٦.

(٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١١.
(٤) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٦.

(٥) الوسائل باب:١ من أبواب اجلنابة حديث:٣.



بل مقتىض األصل وجوبه بعد كون املسـتفاد من ترشيع الغسـل لليومية سببية 
االسـتحاضة الكثرية للحدث األكرب املسـتمر، فيجب االقتصار يف إيقاع الصالة معه 
عىل املتيقن من صورة إيقاع الغسـل، كام تقدم يف نظائر املقام. عىل أن ما سـبق كاف يف 

. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. إثبات وجوبه. فتأمل جيداً
هـذا، ويف الـروض: «أمـا غسـلها فللوقـت تصـيل به ما شـاءت مـن الفرض 
والنفـل أداء وقضاء، مع الوضـوء لكل صالة وتغيري القطنة واخلرقة وغسـلها املحل 
إن إصاهبـا الـدم. ولـو أرادت الصالة يف غـري الوقت اغتسـلت ألول الورد وعملت 
باقـي األفعال لـكل صالة. وكذا القول لـو أرادت صالة الليل، لكن يكفيها الغسـل 
عـن إعادته للصبح». وما ذكره من كفاية غسـلها خلصـوص الوقت مبني عىل حجية 
اإلمجاع املتقدم وتنزيله عىل ذلك. كام أن جتديد الغسل ملا بعد الوقت مبني عىل ما تقدم 

من مرشوعية الصالة غري اليومية للمستحاضة ومانعية احلدث األكرب منها.
رد عـدم اختصاصه بصالتني، ألن  نعـم، مقتىض االكتفاء بالغسـل الواحد للوِ
الـورد قـد يزيـد عليهـام، ومل يتضـح الوجه فيـه بعد ظهـور النصـوص يف خصوصية 
الصالتني مطلقاً أو من اليومية، ولذا ال إشـكال ظاهراً يف أهنا لو فاتتها صالة الوقت 
من اليومية فليس هلا االكتفاء بغسل واحد لقضائها مع صالة الوقت الالحق وإن كان 

اجلميع يف ورد واحد.
الثـاين: الطـواف. وال إشـكال يف مرشوعيتـه يف حـق املسـتحاضة، كـام يظهر 
مـن كلامهتـم يف املقـام، ويف كتـاب احلـج. وتقتضيـه النصـوص الـواردة يف قصـة
أسـامء بنـت عميس وغريها(١) مما يأيت بعضه. كام ال إشـكال ظاهـراً يف إجزاء وظائف 

املستحاضة فيه، ويف اجلواهر: «بال خالف أجده فيه». 
وال خيفى أن الكالم فيه..

 تارة: من حيثية اسـتلزامه دخول املسـجد احلرام، الذي ال يفرق فيه بني أقسام 
(١) راجع الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس، وباب:٩١ من أبواب الطواف.
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الطواف، والذي قد يدعى حرمته مع احلدث. والكالم فيه موكول للمسألة األربعني . 
وأخر: من حيثية اعتبار الطاهرة يف صحته، وهو حمل الكالم هنا.

وقـد سـبق يف غايات الوضـوء أن احلدث األصغر مانع من طـواف الفريضة، 
. بل تقدم يف أحكام  دون النافلة، كام تقدم يف أحكام اجلنابة واحليض مانعيتهام منه أيضاً
اجلنابة قوة احتامل مانعيتها من طواف النافلة، إلطالق صحيح أيب جعفر(١). وتقدم يف 

أحكام احليض أن التعدي من اجلنابة للحيض بمجرد ذلك ال خيلو عن إشكال.
وأمـا النصوص الـواردة يف احليض فال إطالق هلا من هـذه اجلهة، بل هي بني 
مـا خيتص بطـواف الفريضة ـ وهو األكثـر(٢) ـ وما هو ظاهـر يف املفروغية عن مانعية 
احليـض من الطواف مـن دون أن يكون وارداً لبيان ذلك، ليكـون له إطالق من هذه 
اجلهـة، كام هو حال ما تضمـن حيض املرأة يف أثناء الطواف وأهنا بعد الطهر تبني عىل 
ما مىض منه أو تسـتأنف(٣)، بل لعله مشـتمل عىل ما يناسـب االختصاص بالفريضة، 
كام قد يكون الوجه فيه حرمة الكون عىل احلائض يف املسجد تكليفاً، ال مانعية احليض 

 . من الطواف وضعاً
 Aومثله يف ذلك مرسـل محاد الوارد يف طواف الوداع: «سمعت أبا عبد اهللا
يقـول: إذا طافـت املرأة احلائض ثم أرادت أن تودع البيـت فلتقف عىل أدنى باب من 
أبواب املسجد فلتودع البيت»(٤)، فإنه وإن كان ظاهراً يف عدم جواز طواف الوداع هلا 
الذي هو نافلة، إال أنه ال جمال لالسـتدالل به مع احتامل كون منشـئه حرمة الكون يف 

املسجد عىل احلائض أو عدم تيرس صالته.
نعـم، لـو تم إطـالق يف نصوص املسـتحاضة يقـىض باعتبار الطهـارة منها يف 
طـواف النافلـة يتجه البناء عـىل مانعية حدث احليـض منه، إذ ال حيتمـل كون حدث 

(١) الوسائل باب:٣٨ من أبواب الطواف حديث:٤.
(٢) راجع الوسائل باب:٨٤، ٨٥، ٨٦، ٩٠ من أبواب الطواف.

(٣) الوسائل باب:٨٥ من أبواب الطواف حديث:١،٢،٣.
(٤) الوسائل باب:٩٠ من أبواب الطواف حديث:٢.



احليض أخف من حدث االستحاضة.
«سـألت  موثقـه:  أو  عبدالرمحـن  بصحيـح  ذلـك  عـىل  الدليـل  وينحـرص 
أبا عبد اهللاA عن املستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها 
الذي كانت حتيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيامً فلتأخذ به، وإن كان فيه خالف فلتحتط 
بيوم أو يومني ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً، فإن ظهر عن [عىل] الكرسف فلتغتسل ثم 
تضع كرسفاً آخر، ثم تصيل، فإذا كان دماً سائالً فلتؤخر الصالة إىل الصالة، ثم تصيل 
صالتني بغسل واحد. وكل يشء استحلت به الصالة فليأهتا زوجها ولتطف بالبيت»(١). 
لظهـوره يف توقـف الطـواف عىل ما تتوقف عليـه الصالة ومانعيـة حدثها منه 
بدونه. كام أن منرصف السؤال عن الطواف كون امللحوظ هو اجلهة املختصة به وهي 
الصحة، الوضعية ، ال احلرمة التكليفية التي جتري يف مطلق الكون يف املسـجد احلرام 

الالزم له. ويقتيض إطالق عدم الفرق بني طوايف الفريضة والنافلة.
وأما ما ذكره سيدنا املصنفP من محل حلّ الصالة فيه عىل أصل مرشوعيتها 
مقابـل احلرمـة الذاتية حال احليـض، ال عىل حتقق رشط صحتهـا مقابل حرمتها حال 
احلدث، وهو راجع إىل توقف حل الطواف والوطء للمستحاضة عىل ما تتوقف عليه 
مرشوعية الصالة منها، وهو ميض أيام قرئها أو أيام االسـتظهار، ال إىل بيان اشـرتاط 
إيقاعهـام بام تتوقف عليه صحة الصالة، وهو الوظائف. ويناسـب ذلك السـؤال عن 

أصل جواز الوطء والطواف، ال عن رشطهام. 
ففيه: أن السـؤال وإن كان عن أصل جواز الوطء والطواف يف مقابل حرمتهام 
الذاتية الختالط احليض بغريه، إال أن التصدي يف اجلواب لبيان وظائف املسـتحاضة 
باإلضافة للصالة، ثم إناطة جواز الوطء والطواف بام تستحل به الصالة ظاهر يف إرادة 
إناطة احلل الفعيل بالوظائف. وال سيام مع ظهور استحالهلا الصالة يف فعلها ما يوجب 
حلهـا هلـا، ال بتحققه مـن دون اختيارها، وإال فلو مل تكن الوظائـف دخيلة فيهام كان 

(١) الوسائل باب:١١ من أبواب املستحاضة حديث:٨.
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املناسب اجلواب بحلهام بمجرد ميض القرء أو االستظهار من دون تعرض للوظائف.
ومثله ما عن بعض مشاخينا من تقريب إرادة احلل الذايت بأنه لو كان املراد بيان 
اعتبـار الوظائف يف جواز الـوطء والطواف لزم توقف جواز الوطء عىل تطهري البدن 

من اخلبث وتغيري اخلرقة، وهو باطل رضورة. 
الندفاعـه بعـدم هنوض ذلـك للقرينية عىل رفـع اليد عام ذكرنـا، حيث يمكن 
محل ما تسـتحل به الصالة عىل خصوص وظيفة رفع احلدث، وال سـيام مع أن توقف 
صحـة الصالة عىل التطهـري من اخلبث وتغيـري اخلرقة ليس خلصوصية املسـتحاضة، 
بـل هـوـ  عـىل تقدير البنـاء عليهـ  راجـع ملانعية نجاسـة الدم التي جتـري يف حق غري 
املستحاضة كامنعية استصحاب أجزاء ما ال يؤكل حلمه، وليس ذكرهم هلا يف وظائف 

املستحاضة إال لرفع توهم العفو عنها فيها بسبب كثرة ابتالئها هبا. 
ومـع أن احلديث مل يتعرض للوظيفة املذكورة، فيسـهل محله عىل خصوص ما 
تضمنه مما تتوقف عليه الصالة. وأما الكرسـف فظهور عدم مناسـبته للوطء كاف يف 
القرينية عىل إرادة ما عداه مما ذكر يف احلديث، وهو الغسل. وباجلملة: ال ينبغي التأمل 
يف ظهـور احلديث الرشيف يف توقـف الطواف عىل وظيفة املسـتحاضة لرفع حدثها، 

املستلزم ملانعية حدثها منه.
نعم، قد يستشـكل يف عمومه لطـواف النافلة بأن احتامل عـدم جواز الطواف 
للمسـتحاضة راجـع الحتـامل كون االسـتحاضة من أفـراد احليـض، وإن خالفته يف 
بعـض أحكامـهـ  كحرمة الصالةـ  أو ملحقة به يف بعـض أحكامه حقيقة أو احتياطاً، 
وذلك يناسـب انرصاف السـؤال يف احلديث إىل ثبوت احلكمني فيها عىل نحو ثبوهتام 
يف احليض، وإال فمن البعيد جداً ثبوهتام فيها بوجه أوسع من ثبوهتام فيه، بحيث تكون 
أشـد منه، فـإذا فرض قصـور مانعية احليض عن طـواف النافلة تعـني قصور إطالق 

احلديث عنه. 
اللهم إال أن يقال: هذا إنام يتم لو كان دليل مانعية احليض ظاهراً يف االختصاص 



بطواف الفريضة، حيث يصلح قرينة عىل اختصاص اطالق الدليل يف املستحاضة به، 
أمـا إذا مل يكـن كذلك، بل كان جممـالً من هذه اجلهة، فال وجه لرفـع اليد عن إطالق 
الدليل يف املستحاضة، بل يتعني العمل عىل اإلطالق املذكور، كام يصلح بسبب النكتة 

. . فتأمل جيداً املذكورة إلثبات عموم مانعية احليض لطواف النافلة، كام ذكرناه آنفاً
ثـم إنـه بعد أن ظهر مانعية حدث االسـتحاضة من الطـواف فمقتىض اإلمجاع 
املتقـدم من األصحاب عـىل أن املسـتحاضة بفعلها الوظائف املذكـورة تكون بحكم 
الطاهـر االكتفـاء بوظائـف الصالة فيه يف مجيع أقسـامها، فال جيب جتديد الغسـل له، 
بـل وال الوضوء، ألن نصـوص الوظائف كفتاو األصحاب إنـام تضمنت الوضوء 

للصالة ال غري يف مطلق املستحاضة أو يف غري الكثرية منها عىل الكالم املتقدم. 
ومـا قـد يظهر من بعضهم من وجـوب جتديد الوضوء له ألنـه بمنزلة الصالة 
فيكـون جتديده له كتجديده هلا من مجلة الوظائـف. إنام يتم لو ثبت عموم التنزيل وال 
جمـال له بعد اختصاص دليله بالنبوي الذي مل ترد روايته من طرقنا، ويقرب محله عىل 

التنزيل يف الثواب، ال يف األحكام. فراجع ما تقدم يف رشطية الوضوء للطواف.
نعـم، جيـب الوضوء لصالتـه، ومقتىض مـا تقدم من لـزوم املـواالة بينه وبني 
الصالة لزوم إيقاعه بني الطواف وصالته، وهو ال خيلو عن غرابة ال يبعد قيام السرية 
عـىل خالفهـا، البتنائه عىل عناية مغفول عنها بسـبب كون صالة الطـواف من توابعه 

التي يتعارف عدم فصلها عنه، فلو كان البناء عىل فصلها بالوضوء لظهر وبان. 
وحينئذ فهل يسـقط الوضـوء هلا وإن كان من مجلة الوظائـف أويتعني تقديمه 

عىل الطواف؟ وجهان، وكلامهتم غري منقحة يف املقام.
هذا، وحيث سبق عدم هنوض اإلمجاع باالستدالل فمقتىض القاعدة االقتصار 
عـىل املتيقـن يف إيقاع الطواف حال احلدث، وهو حيصل بالقيـام بالوظائف املذكورة، 
ملـا تقدم يف الصالة من أنه لو كانت للمسـتحاضة وظائـف أخر غري ما ذكر لليومية 

لبانت ملزيد احلاجة لظهورها وبياهنا. 
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وحينئـذ جتتزئ يف املتوسـطة بغسـل اليوم، ملا تقدم يف الصـالة من ظهور دليله 
يف رافعيتـه للحـدث األكـرب حكام يف متام اليـوم، مع لزوم جتديد الوضـوء له فيها ويف 
القليلـة وجتديد الغسـل لـه يف الكثـرية، ألن النصوص وإن اختصـت بالصالة إال أن 

اليقني بمرشوعيته والفراغ عنه ال يكون إال بذلك. 
بـل قـد يدعى لزوم جتديدمها لصالتـه أيضاً، لوال ما أرشنا إليـه من قرب قيام 
السرية عىل خالفه. عىل أنه يكفي يف نفيه صحيح الفضالء عن أيب جعفرA يف قصة 
أسامء بنت عميس، وفيه: «فلام قدموا ونسكوا املناسك سألت النبي5 عن الطواف 
بالبيـت والصالة، فقال هلا: منذ كم ولدت؟فقال: منذ ثامين عرشة [فقالت: منذ ثامنية 
عرش . يب] فأمرها رسول اهللا5 أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصيل ومل ينقطع عنها 
الـدم، ففعلت ذلـك»(١). لظهوره يف بيان متـام الوظيفة هلا، فعـدم تنبيهه للوضوء بني 
الطواف وصالته ظاهر يف إجزاء غسـلها هلا. وغسـلها وإن كان للنفاس أيضاً، إال أن 

الظاهر عدم الفرق بني األغسال يف ذلك.
نعم، هو خمتص بصورة الغسل للطواف، وال يشمل صورة الوضوء له، كام يف 
القليلة واملتوسـطة. إال أن يسـتفاد من حديث عبدالرمحن املتقدم، فإنه وإن مل يتعرض 
للوضـوء، إال أن مقتـىض عموم قولهA فيه: «وكل يشء اسـتحلت به الصالة ...» 
العموم له بعد ثبوت كونه مما تستحل به الصالة يف بعض املوارد، وحيث كان الظاهر 
منه األكتفاء بالوظيفة للطواف من دون جتديد هلا لصالته ألهنا تابعة له يتجه االكتفاء 

. به يف مورده. وإن كان األحتياط بتجديد الوضوء للصالة حسنا، لو مل يكن الزماً
هـذا، وقد يدعى أن مقتـىض حديث عبد الرمحن االكتفـاء باإلتيان بالوظائف 
للصالة من دون حاجة إىل جتديدها للطواف،بل ال يرشع جتديدها له،لعدم استحالل 
الصـالة هبـا، وظاهـره انحصـار مسـوغ الطواف بام تسـتحل بـه الصــالة. وبـذلك 
يكـون مطابقـاً لإلمجاع املتقدم وعاضداً له. وعليه ال يـرشع هلا الطواف لو جتددت هلا 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١٩.



االستحاضة قبل وقت الصالة، بل البد من انتظار وقتها للقيام بالوظيفة هلا، ثم يؤتى 
به بعدها، بناء عىل اعتبار املواالة بني الوظيفة والصالة.

لكنه يشـكل بـأن الظاهر من قولهA: «كل يشء اسـتحلت بـه الصالة...» 
اإلشـارة للوظائف املذكورة لبيان رشطيتها بنفسها للطواف، ال لبيان رشطيتها بام أهنا 
، وإال كان األنسـب إناطة حليـة الطواف بنفس  قـد ترتبـت عليها حليـة الصالة فعالً

حلية الصالة، ال بام استحلتها به. 
عىل أن مقتىض ذلك أنه لو أريد بالصالة املطلقة التي يكفي فيها رصف الوجود 
لـزم االكتفاء بأعـامل الوظيفة لصالة واحدة ولو مع التفريط بغريها، ولو أريد هبا متام 
صـالة اليـوم لزم عدم صحة الطواف إال بعد اعامهلـا لتاممها، وال قائل بكال األمرين، 
بل الظاهر ما ذكرنا من رشطية الوظائف بنفسـها املسـتلزم لتجديدها بعد ظهور دليل 

التعجيل بالصالة يف انتهاء أمد أثرها بالفراغ منها. 
ومنـه يظهر هنوضه باالسـتدالل عىل اعتبـار وظائف املسـتحاضة للصالة بال 
حاجـة إىل ما سـبق مـن كونه مقتىض األصل. كـام أن املنرصف منه كـون اعتبارها فيه 
عىل نحو اعتبارها يف الصالة من حيثية املبادرة وغريها، كام هو مقتىض األصل املتقدم 

. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.  . فتأمل جيداً أيضأً
(١) اسـتدل عليـه.. تـارة : بام تقدم من دعو اإلمجاع عىل أن املسـتحاضة إذا 

أتت بوظائفها كانت بحكم الطاهر يف ترتيب متام أحكامها . 
 :بام أرشنا إليه آنفاً يف غري النوافل من الصلوات غري اليومية من دعو :وأخر
أن اقتصار النصوص عىل بيان األغسال لليومية ظاهر يف عدم وجوب الغسل لغريها. 
قيل: وال سيام النوافل الرواتب التي كان هيتم باإلتيان هبا يف العصور السابقة. 
ومقتـىض األول عـدم وجوب جتديـد الوضوء لكل صالة منها، بناء عىل ما سـبق من 
عدم وجوب الوضوء مع الغسـل يف الكثرية إال يف فرض جتدد حدث آخر أصغر غري 

 نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض(١)
٢٤٥ ........................................................................ الكالم يف النوافل الرواتب
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االسـتحاضة. أما عىل الثاين فوجوبه يبتني عىل مـا تقدم يف غري النوافل من الصلوات 
غري اليومية.

وكيـف كان، فيظهر ضعـف الوجهني مما تقدم هناك مـن عدم هنوض االمجاع 
باالسـتدالل، وعـدم ظهـور النصـوص يف عدم وجـوب الغسـل لغـري اليومية. وال 
خصوصيـة يف ذلـك للنوافل الرواتب، ألنه لو سـلم اهتامم عامة النسـاء هبا فال جمال 
لذلك يف املسـتحاضة الكثـرية التي يصعب عليها أداء الفرائض باغسـاهلا، فضال عن 
الغسل لنوافلها. بل لعل عدم السؤال عنها شاهد باملفروغية عن عدم كون اإلتيان هبا 
من شـأن املرأة املذكورة بعد ظهور النصوص يف التعجيل بالصالة، وال سـيام بناء عىل 

ما ذكره من وجوب الوضوء لكل صالة منها.
عىل ان اإلشـكال يف النوافل الرواتب ال خيتص بحيثية وجوب الغسـل هلا، بل 
من حيثية منافاهتا للتعجيل أيضاً، الستلزام نافلتي الصبح والظهر الفصل بني الغسل 

وصالته، ونافلتي العرص واملغرب الفصل بني صاليت غسل واحد. 
وعدم إخالل ذلك باملواالة العرفية يف حيز املنع، خصوصاً يف نافلتي الظهرين، 

وال سيام بناء عىل وجوب الوضوء لكل صالة منها.
نعم، قد يتجنب ذلك يف نافلتي الصبح والظهر بتقديمهام عىل الغسل، إما بناء 
عىل عدم وجوب الغسـل هلام ـ كام هو مقتىض الوجه الثاين، والتزم به بعض مشـاخينا 
فيـام حكـي عنـه ـ أو بناء عىل اإلمجـاع املتقدم لو أريد بـه بقاء أثر الغسـل يف وقت إىل 
حني الغسل يف الوقت اآلخر، حيث يتجه حينئذ إجزاء غسل العشائني لنافلة الصبح، 
وإجـزاء غسـل الصبـح لنافلة الظهر.لكنـه ـ مع بعده جـداً ـ ال يتم لو مل تكـن النافلة 
مسـبوقة بالغسـل للصالة السابقة عليها، حلدوث األسـتحاضة الكثرية بعد أداء تلك 

الصالة. أما نافلتا العرص واملغرب فال دافع لإلشكال املذكور فيهام.
ثـم إنـه قـد يقـرب اإلجتـزاء بأغسـال الفرائـض لنوافلها بـأن النوافـل تابعة 
لفرائضهـا وملحقةهبا رشعاً، فيسـتفاد من نصوصها اإلجتزاء بغسـلها هلا تبعاً وعدم 



إخالل الفصل هبا باملواالة املعتربة، كاإلقامة وسجود السهو وغريمها نحومها. 
لكنـه غري ظاهر بعد كوهنا صلوات مسـتقلة، ولذا تقـدم جتديد الوضوء هلا يف 
. وال سيام مع ظهور النصوص  القليلة واملتوسـطة، فال جمال الستفادة اإلجزاء هلا تبعاً

يف التعجيل واحتياج النوافل لوقت معتد به، خصوصاً لو وجب جتديد الوضوء هلا.
نعـم، يف حديـث إسـامعيل بـن عبـد اخلالـق: «سـالت أبـا عبـد اهللاA عن 
املسـتحاضة كيـف تصنع؟ قال: إذا مـىض وقت طهرها الذي كانـت يطهر[تطهرت.
تطهر.قـرب االسـناد] فيـه فلتؤخـر الظهر إىل آخر وقتها ثم تغتسـل ثـم تصيل الظهر 
والعـرص، فـإن كان املغـرب فلتؤخرهـا إىل آخـر وقتها ثم تغتسـل ثم تصـيل املغرب 
والعشـاء، فـإذا كان صالة الفجر فلتغتسـل بعد طلـوع الفجر ثم تصـيل ركعتني قبل 

الغداة ثم تصيل الغداة...»(١) ، حيث تضمن ذيله االكتفاء بغسل الفريضة لنافلتها.
لكنـه خمتص بنافلة الصبـح التي ال يلزم من ضمها للفريضـة إال أداء صالتني 
قصريتني بغسـل واحد، فال جمال للتعدي لغريها مما تؤدي فريضتاه بغسل واحد ومها 
صالتان طويلتان. بل التنبيه فيه لنافلة الفجر مع إمهال بقية النوافل قد يوجب ظهوره 

يف عدم جواز ضمها لفرائضها باغساهلا.
ومـن هنـا ال خمرج عام سـبق يف بقيـة الصلوات مـن لزوم جتديد الغسـل لكل 

صالتني.
نعم، ال يبعد هنوض حديث إسـامعيل بجواز ضم نافلة الصبح إليها بغسـلها، 
ألن سـنده ال خيلـو عـن االعتبار، بل هوصحيح بناء عىل اسـتغناء قرب اإلسـناد عن 
السـند ألشـتهاره، أو اعتبار سـند صاحب الوسـائل إليه. عىل أنه معتضد بأطالق ما 

تضمن أن املستحاضة الكثرية تغتسل لكل صالتني مما تقدم فالحظ.
هذا، ويف الفقيه واملقنع أهنا تصيل صالة الليل والفجر بغسل واحد، ووافقه عىل 
ذلك يف املقنعة والنارصيات واملبسـوط والنهاية واخلالف واملراسم والوسيلة والنافع 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٥.

٢٤٧ ........................................................................ الكالم يف النوافل الرواتب
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والتذكـرة واملنتهى والدروس وجامع املقاصد واملسـالك والـروض وحمكي التحرير 
وهناية األحكام وغريها، كام قد يظهر من الصدوق يف الفقيه نسـبته لرسـالة والده، بل 

نسبه يف كشف اللثام لألكثر، وظاهر النارصيات واخلالف والتذكرة اإلمجاع عليه. 
ويف املبسـوط واخلـالف والنهاية واملنتهـى وظاهر الدروس أهنـا تؤخر صالة 
الليـل إىل قرب الفجر. وهو لـو تم كان مقتضياً لألجتزاء باغسـال الفرائض لنوافلها 

باألولوية.
لكن رصح غري واحد بعدم العثور عىل خرب به سـو الرضوي(١)،الذي تكرر 

منا عدم التعويل عليه. 
وأما االسـتدالل له بام تضمن أهنا تغتسـل لكل صالتني مما تقدم يف حكم غري 
اليوميـة. فهـو كام تـر، ألن نافلة الليل صلـوات متعددة. عىل أن موثقي سـامعة مع 
تضمنهام أهنا تغتسـل لكل صالتني قد أفردت صالة الفجر فيهام بغسـل. فلم يبق إال 
ظهور دعو اإلمجاع ممن سبق. وهو ال ينهض باخلروج عن ظاهر نصوص املقام من 
االقتصـار يف كل غسـل عىل صالتـني مع التعجيل فيهام. ولعله لذا كان ظاهر كشـف 

اللثام اإلشكال يف احلكم.
(١) سـبق أنـه إنـام يتـم بنـاء عـىل وجـوب الوضـوء لكل صـالة مع أغسـال 
املستحاضة، أما بناء عىل عدمه فلو كان املستند يف االجتزاء بأغسال الفرائض للنوافل 
هـو اإلمجاع عىل أن املسـتحاضة مـع قيامها بوظائفها تكون بحكـم الطاهر يتجه عدم 

الوضوء للنوافل إال مع جتدد سبب للحدث األصغر غري االستحاضة. 
كام أنه لو كان الوجه فيه عدم وجوب األغسال لغري الفرائض اليومية فوجوب 
الوضـوء للنوافـل يبتني عـىل عموم وجوبه لكل صالة يف حق املسـتحاضةـ  كام تقدم 

(١) مستدرك الوسائل باب: ١ من أبواب املستحاضة حديث: ١.

 وإن كان جيب لكل صالة منها الوضوء(١)، كام سبق.



دعـواه من بعض مشـاخينا ـ أو عىل الرجوع لألصل املقتـيض لالقتصار يف الصالة مع 
احلدث عىل املتيقن، وهو حال الوضوء. وأما بناء عىل ما سبق من لزوم جتديد الغسل 
لكل صالتني فاملتعني عدم الوضوء، بناءً عىل ما سبق من عدم وجوبه لليومية، لعموم 

الوجه فيه لغريها.
بقي يف املقام أمور.

األول: حيث سـبق منا وجوب جتديد الغسـل لكل صالتـني يف غري الفرائض 
اليومية، لعموم ما تضمن ذلك، أو ألنه املتيقن من جواز الصالة مع احلدث، فهل جيوز 
مجـع اليومية مع غريها بغسـل، فتصيل الصبح واآليات بغسـل، والظهرين ونافلتيهام 
بعرشة أغسال، بأن جتمع بني الظهر والركعتني األوليني من نافلة العرص بغسل، وبني 
الركعتني األخريتني منها والعرص بغسـل، أو ال. بل تفرد الفرائض اليومية بأغسـاهلا، 
فلكل من الصبح واآليات غسـلها، وتصيل الظهرين ونافلتيهام بستة أغسال تفرد كال 

من النافلتني بغسلني وكال من الفريضتني بغسل بسبب الفصل بينهام.
وجهان أوهلام األقرب لو كان الدليل هو العموم املذكور. والثاين أنسب لو كان 
الدليل هو االقتصار عىل املتيقن من جواز الصالة حال احلدث، حيث يتجه االقتصار 

عىل نصوص الفرائض واجلمود عىل املتيقن منها من إفرادها باألغسال.
وال سـيام لو لزم من مجع غري الفريضة معها تقديمها عىل الفريضة، حيث يلزم 
الفصـل هبـا بني الفريضـة والغسـل، واملتيقن من النصـوص املذكورة جـواز الفصل 
بينهـام بفريضة مثلها، كالفصل بالظهر بني الغسـل والعرص. بل قـد حيتمل تقييد هذه 
النصوص إلطالق ما تضمن الغسل لكل صالتني لو كان هو املعتمد يف املقام، فتفرد 
. وهـو وإن كان بعيداً إال أنه ال ينايف حسـن االحتياط. فتأمل. اليوميـة بالغسـل أيضاً

نعم، يتجه مجع الصبح ونافلتها بغسل واحد، ملا تقدم.
الثاين: ذكر بعضهم وجوب تأخري الوضوء والغسـل للمسـتحاضة بأقسـامها 
إىل دخول الوقت. وهو ظاهر لو لزم من التقديم الفصل بينهام وبني الصالة، بناء عىل 

هل جيب ايقاع الوظيفة بعد الوقت؟............................................................... ٢٤٩
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لـزوم املبادرة منهام إليها. وأما لو مل يسـتلزم ذلك فقد يسـتدل عليه بعدم مرشوعيتهام 
قبل الوقت، ال للكون عىل الطهارة، لعدم ترتب الطهارة عليهام، بسبب كوهنا مستمرة 
احلدث، وال للصالة لعدم وجوهبا نفسياً قبل الوقت، لتجب مقدمتها غريياً قبله، فال 

يمكن التقرب هبام.
لكنـه مندفـع بأن األمـر النفيس االسـتقبايل كـام يقتيض وجوب حفـظ القدرة 
عـىل امتثاله بفعل املقدمات املفوتة قبل الوقـت يقتيض مرشوعية اإلتيان بمقدمته غري 

 .Pاملفوتة، وإن أمكن تأخريها للوقت، كام أطال يف تقريب ذلك سيدنا املصنف
بـل تقـدم منـا يف املسـألة الواحـدة والسـبعني مـن مباحـث نية الوضـوء ويف 
الوضوءات املسـتحبة من املسـألة املائة من فصل غايات الوضـوء وغريمها أن عبادية 
الطهارات حيث ال ترجع إىل عبادية أوامرها النفسـية أو الغريية بمعنى توقف امتثاهلا 
عىل قصد التعبد هبا، بل إىل جمرد اإلتيان هبا بوجه قريب أمكن التقرب هبا بقصد التهيؤ 

المتثال األمر النفيس بغاياهتا يف وقتها، وإن مل يثبت األمر رشعياً بالتهيؤ. فراجع.
نعم، يف صحيح عبد اهللا بن سنان: «املرأة املستحاضة تغتسل التي ال تطهر عند 
صالة الظهر وتصيل الظهر والعرص، ثم تغتسـل عند املغرب فتصيل املغرب والعشاء، 
ثم تغتسل عند الصبح فتصيل الفجر...»(١)، ويف صحيح الصحاف: «فلتتوضأ ولتصل 
عند وقت كل صالة...»(٢)، ويف صحيح يونس بن يعقوب: «فلتغتسل عند وقت كل 

صالة»(٣)، وظاهر «عند» املقارنة احلقيقية املوقوفة عىل دخول الوقت. 
ومحلها عىل املقارنة التساحمية العرفية احلاصلة باملقاربة لو أضيفت ملثل الصالة 
إنـام هـو لتعذر محلها عىل احلقيقية. بل قولهA يف صحيح يونس بن يعقوب اآلخر: 
«فلتغتسـل يف وقـت كل صـالة»(٤)، ويف حديث إسـامعيل بن عبد اخلالـق: «فإذا كان 

صالة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر»(٥)، رصيح يف إيقاع الغسل بعد الفجر. 
(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٤، ٧.

(٣) الوسائل باب:٢ من أبواب النفاس حديث:٣.
(٤) ، (٥) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١١، ١٥.



ومحلها عىل أن األمر بذلك ألجل املحافظة عىل حصول املعاقبة وعدم الفصل 
بني الوظيفة والصالة، ال خلصوصية يف التأخري، بقرينة إطالق غريهاـ  كام ذكره سيدنا 
املصنفP ـ غري ظاهر. بل هو بعيد يف حديث إسـامعيل، ألن التنبيه فيه عىل تأخري 
الغسـل عـن الفجـر بعد فرض حضـور صالته فيه موجـب لقوة ظهـوره يف االهتامم 
بالتأخري. وال سـيام مع قرب انرصاف اإلطالقات بدواً إىل إيقاع الوظيفة بعد الوقت، 
ألنه املتعارف ممن هيتم بعدم الفصل بينها وبني الصالة، خصوصاً مع اشتامل مجلة من 
النصـوص عىل األمر بتأخري الصـالة إىل الصالة حمافظة عىل الوقت الفضييل هلام، فإنه 

وإن كان حمموالً عىل االستحباب، إال أنه مانع من ثبوت اإلطالق.
ومن هنا كان لزوم التأخري هو األنسـب باجلمع بني األدلة، خالفاً ملا يف كشف 
اللثام وغريه وحكي عن هناية األحكام بل عن مجاعة من جواز التقديم إذا مل يسـتلزم 

الفصل بني الوظيفة والصالة.
نعـم، تقدم الكالم يف املتوسـطة والكثرية يف جواز تقديم غسـل الصبح لنافلة 
الليل. وهو لو تم ال ينايف ما ذكرنا، لرجوعه إىل إيقاع الغسل يف وقت صالة يؤتى هبا 
. معه، غايته أنه يستلزم إيقاع صاليت وقتني متعاقبتني بغسل واحد. فراجع وتأمل جيداً
الثالث: الظاهر التداخل بني االستحاضة وغريها من أسباب احلدث األصغر 
واألكرب، فتكتفي بوضوء أو غسـل واحد، كام هو مقتـىض إطالق ما تضمن التداخل 
يف الغسـل والوضوء مما تقدم يف املسـألة الثالثة والسـبعني من مباحث الوضوء، ومنه 
قولـهA يف صحيـح زرارة: «فإذا اجتمعـت[هللا عليك حقوق]عليـك حقوق[هللا] 
أجزأها عنك غسل واحد»(١) والتعليل يف صحيحيه اآلخر بقولهA: «ألهنامحرمتان 

اجتمعتا يف حرمة واحدة»(٢). 
مضافاً إىل أن غلبة ابتالء املسـتحاضة بأسـباب احلدث األصغر مع عدم التنبيه 
يف نصوصها لتكرار الوضوء الذي هو مغفول عنه بسـبب معروفية التداخل يف سـائر 

(١) الوسائل باب:٤٣ من أبواب اجلنابة حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٣١ من أبواب غسل امليت حديث:١.

٢٥١ ............................................... التداخل بن االستحاضة وغريها من اسباب احلدث
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أسـبابه موجـب لظهورهـا يف التداخل يف املقام. كام أن ورود بعضها فيمن يسـتمر هبا 
الدم بعد أيام احليض أو االسـتظهار واالكتفاء فيها بغسـل واحد للصالة جيعله دليالً 
عىل تداخل غسل احليض واالستحاضة، لعدم وقوع الغسل منها إال بعد احلكم عليها 

باالستحاضة.
(١) كام يف الرياض، واختاره شيخنا األعظمP حاكياً له عن كاشف الغطاء 
وولده الفقيه يف رشح رسـالته وغريمها. ويقتضيه قولهA يف صحيح زرارة ـ بعد أن 
تعـرض فيـه لوجوب تثليث األغسـال للصلـوات اخلمس يف الكثـريةـ  : «وإن مل جيز 
الدم الكرسف صلت بغسل واحد»(١)، ويف موثقي سامعة: «وإن مل جيز الدم الكرسف 
فعليها الغسـل لـكل يوم مرة»(٢)، لظهـور األول يف رشطية الغسـل يف متام الصلوات 
اخلمـس، والثـاين يف رشطيتـه يف ارتفاع احلدث حكـامً يف متام اليوم، فعـدم احلاجة له 

لصالة الصبح، لعدم حتقق موجب احلدث ال ينايف لزومه للباقي. 
بـل هـو مقتىض إطالق ما تضمن وجوب الغسـل بظهور الدم عىل الكرسـف 
وثقبـه له مما تقدم التعرض له يف دليل حكم املتوسـطة، وتقـدم محله عىل بيان وجوب 
الغسل بالثقب مع الرجوع يف مقداره ملا تضمن االكتفاء بالغسل الواحد. حيث يكون 
مقتىض إطالقه وجوبه وإن كان خروج الدم بعد صالة الصبح أو بعد خروج وقتها. 
مضافاً إىل كونه مقتىض األصل بعد كون املستفاد من النصوص املذكورة سببية 
الـدم املذكور للحدث األكـرب، فيقترص يف جواز إيقاع الصالة معـه عىل املتيقن. ومنه 

يظهر ضعف ما يأيت عن املصابيح من أن األصل والعمومات تنفي ذلك.
وأمـا دعـو: أن الزم ذلك تعدد الغسـل بتجدد املتوسـطة يف اليـوم الواحد، 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب اجلنابة حديث:٣ وباب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٦.

(مسـألة٣٠): إذا حدثت املتوسـطة بعد صالة الصبح وجب الغسل 
للظهرين(١)، 



فلوكان الدم من املتوسطة عند الصبح ثم قلّ أو انقطع، ثم عاد بقدرها عند الظهرين، 
ثـم قـلّ أو انقطع، ثم عـاد بقدرها عند العشـائني، وجب ثالثة أغسـال، لوضوح أن 
غسـل الصبح ال أثر له يف الظهرين والعشـائني بعد فرض عدم استمرار سببه هلام، بل 
جتـدد يف وقتهام دم آخـر، نظري الدم املفروض يف املقام، وهو مما تأباه نصوص الغسـل 
الواحـد، ألن محلها عىل اسـتمرار الدم بنحو التوسـط بال شـاهد. بل هـو بعيد جداً، 
البتناء الدم املذكور عىل االختالف وعدم االستمرار بحال الواحد، فال بد من ابتنائها 

عىل عدم سببية ما حيدث بعد صالة الصبح للغسل. 
فهـي مندفعـة بـأن ذلك إنام يقتـيض البناء عىل عـدم وجوب تكرار الغسـل يف 
اليـوم الواحـد والعفو عن جتدد التوسـط فيه بعد الغسـل له، كالعفو عن اسـتمراره، 
بعـد اشـرتاكهام يف عدم رافعية الغسـل الواحد السـابق ألثرمها، وال يلـزم بالبناء عىل 
اختصـاص حدثية دم املتوسـطة بام إذا حدث قبل صـالة الصبح أو اختصاص مانعية 
حدثه بصالهتا، بحيث ال جيب الغسـل بحدوث املتوسطة يف أثناء النهار، خروجاً عام 

يقتضيه ظاهر النصوص واألصل املتقدمني.
هـذا، وقد رصح يف جامـع املقاصد عند الكالم يف رشطية الغسـل للصوم من 
مبحـث غايـات الغسـل بعدم وجوب الغسـل يف حمل الكالم، كام هـو ظاهر الروض 
هنـاك، وكالرصيـح مـن الروضـة هنا وحاشـيتها جلـامل الدين وغريهـا، وعن رشح 
املفاتيح أنه تبعه يف ذلك، وقد يناسـبه ما عن البيان من أن االسـتحاضة املتوسـطة من 
أفراد احلدث األصغر باإلضافة إىل غري الصبح، وما عن حمكي رشح اإلرشـاد للفخر 
من أن غسـل االسـتحاضة للوقـت ال للصالة، حيث مل يعممه لتـامم اليوم، بل خصه 
بوقت صالة الفجر، لبيان رشطيته يف خصوص ما يؤتى به فيه من الصلوات وغريها 

مما يتوقف عىل الطهارة. 
وقد أرصّ عىل ذلك يف اجلواهر، قال: «بل لعل املتأمل يف كلامهتم يمكنه حتصيل 
اإلمجـاع عىل ذلك» مستشـهداً عليـه بتخصيصهم الغسـل الواحد بكونـه للغداة، كام 

٢٥٣ ............................................................. لو حدثت املتوسطة بعد صالة الصبح
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تقدم من مجاعة نقل اإلمجاع عليه، كام متموا داللة النصوص عليه بعدم الفصل ومنهم 
الوحيـد يف رشح املفاتيح حتى قال فيام حـكاه عنه: «بل ربام كان بدهيي املذهب أنه لو 
كان غسل واحد فموضعه صالة الصبح» كام حكى عن السيد الطباطبائي يف مصابيحه 
قوله: «وظاهر عبائرهم يف املقام أن هذا الغسل غايته خصوص صالة الغداة... وربام 
احتمل أن يكون ذلك جلميع اخلمس، فيتوقف عليه صحة اجلميع. وعىل هذا التقدير 
فلـو رأته يف غـري وقت الفجـر احتمل وجوب الغسـل، واألصـل والعمومات تنفي 
ذلك، وقد رصح بعضهم بنفيه، وهو ظاهر كالم الباقني». ثم قال يف اجلواهر: «وكأن 
احلكم من الواضح الذي ال يعرتيه الشك». وتعجب من صاحب الرياض من حكمه 
بوجـوب الغسـل واسـتدالله عليه. حتـى قـال: «وال يبعد أن يكون ذلـك من بعض 

تالمذته واشتبه النساخ فيها،ال منه، خللو بعض نسخ الرياض عن ذلك كله».
ويشـكل بـأن اإلمجاع عـىل ختصيص الغسـل للغـداة وعدم الفصـل بينه وبني 
الغسـل الواحـدـ  لـو كان حجـة يف نفسـهـ  فاملتيقن منـه أنه يف مقابل وجـوب تكرار 
الغسـل أو االكتفـاء به لغريهـا، فال ينايف كونه رشطـاً يف اجلميع، وإنـام وجب إيقاعه 
هلـا لسـبقها، بل هو املنسـبق مـن كلامهتم بضميمة ارتـكاز عدم الفرق بـني أفراد الدم 
املذكور يف سببيتها للحدث األكرب وعدم الفرق بني الصلوات يف مانعية احلدث منها، 
وأن االكتفاء بالغسـل الواحد لإلرفاق باالكتفـاء بتخفيف احلدث به، ال لعدم مانعية 

حدثها باإلضافة إىل غري الصبح، كام قد يومهه اجلمود عىل التعبري بالغسل للصبح. 
ولعله لذا رصح يف حمكي رشح املفاتيح بأن لغسـل املتوسـطة مدخلية يف مجيع 
ذلـك اليوم، ألهنـا حدث أكرب بالنسـبة إليها. وهو املناسـب ملا يأيت من كشـف اللثام 
فيمن مل تغتسـل للصبح مع سـبق استحاضتها عليها. ولوال ذلك مل يكن وجه ملا يظهر 
مـن جامـع املقاصد يف مبحث أسـباب الوضوء من وجوب الغسـل عليهـا لو انقطع 
دمها انقطاع برء للظهرين أوالعشـائني، كام هو مقتىض إطالق كل من أوجب الغسـل 
عىل املسـتحاضة لو انقطع دمها انقطاع برء، كام نبه له شيخنا األعظمP وإىل بعض 



املؤيدات األخر، وإن مل يتضح متامية بعضها. فراجع.
وأما ما يف اجلواهر من أنه لو سـلم مدخلية هذا احلدث يف باقي الصلوات فهو 
إنام يقتيض الغسل هلا لو خرج الدم قبل الصبح، ال أنه يوجب الغسل لو خرج بعدها. 
قال: «لعدم ثبوت االحتياج إىل الغسل يف هذا احلال، حتى حيتاج إىل إجياده. فتأمل». 
فهـو كام تـر، ألن عدم االحتياج للغسـل حينئـذٍ إن كان الختصاص مانعية 
حدث املتوسـطة بصالة الصبح، فهو خالف فرض التسليم بمدخلية احلدث يف باقي 
الصلوات. وإن كان الختصاص سببية خروج الدم للحدث املانع من مجيع الصلوات 
بام إذا كان قبل الصبح، وأن اخلارج بعده ال يوجب احلدث، ليمنع من بقية الصلوات، 
فهو بعيد جداً، لعدم الفرق ارتكازاً بني أفراد الدم، ولذا تكون املرأة مسـتمرة احلدث 
باسـتمرار الـدم، كـام ال فـرق ارتـكازاً بني احلـدوث واالسـتمرار. ويناسـبه إطالق 

النصوص املتقدمة.
نعـم، لـو كان الرشط يف صحـة بقية الصلوات جمرد صحة صـالة الصبح وأن 
االحتياج فيها لغسـل الصبح لذلك يتجه البناء عىل عدم وجوب الغسـل يف الفرض. 
لكـن ال جمال لتنزيـل اإلمجاع والنصوص عىل ذلك. ومن هنا ال جمال لدعو اإلمجاع 

عىل خالف ما عرفته من النصوص، ليخرج به عنها.
وأشـكل من ذلك ما قد يظهر من اجلواهر من التأمل يف وجوب الغسـل بالدم 
املذكور حتى لغداة اليوم الثاين لو مل يسـتمر له عىل حاله، لدعو انرصاف النصوص 
إىل وجوب الغسـل لغداة اليوم الذي تر فيه الدم. إذ هو كام تر خمالف ملا يسـتفاد 
مـن النصوص من عموم سـببية الدم للحدث، فلو فرض اختصـاص مانعيته بصالة 
الغـداة لزم الغسـل هلا يف اليوم الثـاين بعد فرض عدم رفع احلدث بالغسـل لغريها يف 

يوم رؤية الدم.
نعم، يتجه ما ذكره بناء عىل كون املعيار يف وظائف املسـتحاضة عىل كمية الدم 

يف وقت الصالة. لكنه خمالف ملختاره يف غري املتوسطة. فالحظ.

٢٥٥ ............................................................. لو حدثت املتوسطة بعد صالة الصبح



............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٢٥٦

(١) لعني ما تقدم.
(٢) ومنه أو مثله ما لو انكشف بطالن الغسل هلا.

(٣) يظهـر الوجه فيه مما سـبق، بل هو أوىل منه، لسـببية الدم املذكور للحدث 
املوجب للغسـل بال إشـكال، كام ال إشـكال يف مانعيته من صالة الصبح، بل عرفت 

مانعيته من مجيع الصلوات، فيجب إزالته هلا بالغسل.
قال يف كشـف اللثام يف مبحث أسباب الوضوء: «وأما املتوسطة والكثرية فهام 
، ولو بالنسبة إىل بعض الصلوات، مع أن الظاهر  توجبان مع الوضوء غسالً أو أغساالً
أنه بالنسـبة إىل اجلميع، حتى أن لغسـل املتوسـطة يف الصبح مدخالً يف استباحة سائر 

الصلوات، فإهنا لو مل تغتسل فيه لزمها إذا أرادت صالة البواقي». 
لكـن استشـكل فيـه يف اجلواهـر حتـى مع التسـليم بامنعيـة احلدث مـن مجيع 

 .« الصلوات. قال: «لعدم ثبوت مرشوعيته بعد فوات املحل املوظف رشعاً
وفيـه: أن مقتىض إطـالق النصوص عدم فـوت حمله. وال ينافيـه اإلمجاع عىل 
لـزوم إيقاعـه قبل الصبح، إذ قد يكـون ألنه أول وقت احلاجة إليه. وبه يسـتغنى عن 

استصحاب مرشوعيته، بل ال جمال له، ألنه تعليقي.
هذا مضافاً إىل أن فوات حمل الغسل ال يستلزم صحة الصالة بدونه بعد التسليم 
بامنعيـة احلدث منها، بل تعذرها بتعذر رشطها،وال دليل عىل كون فوت حمل الغسـل 

مطهراً من احلدث حقيقة أو حكامً،بل هو كاملقطوع بعدمه. 
(٤) بال إشكال. لفقد رشطها، وقد سبق يف ذيل املسألة التاسعة والعرشين أن 

لذات االستحاضة املتوسطة قضاء الصلوات عىل كالم.

وإذا حدثـت بعدمها وجب الغسـل للعشـائني(١)، وإذا حدثت قبل صالة 
(٢) وجـب الغسـل(٣) للظهرين،  الصبـح ومل تغتسـل هلـا عمداً أو سـهواً
وعليهـا إعادة صالة الصبـح(٤). وكذا إذا حدثت يف أثنـاء الصالة وجب 



(١) إلطـالق مـا تضمن حدثية الـدم ومانعيـة احلدث من الصـالة، فيلحقها 
حكم من أحدث يف أثناء الصالة.

(٢) بناء عىل وجوب ضمه للغسـل حتـى يف الصالة األوىل. وقد تقدم الكالم 
يف ذلك يف حكم املتوسطة.

(٣) يعنـي: مـع اسـتمرارها بعد الرشوع يف غسـل الظهرين وإن مل يسـتمر إىل 
وقت العشائني، عىل ما تقدم الكالم فيه. أما لو انقطع قبل الرشوع يف غسل الظهرين 

فال جيب الغسل للعشائني، عىل ما يأيت يف املسألة الالحقة.
(٤) بـال إشـكال ظاهر فيـه وفيام قبله. وال منشـأ هنا الحتـامل االرتباطية بني 
وظائـف االسـتحاضة الكـرب يف األوقـات الثالثـة لليـوم، بعـد إطـالق نصوصها 
باإلضافـة إىل مبدأ حدوثها. وال سـيام مع ظهور صحيـح الصحاف(١) يف أن املعيار يف 

الغسل للعشائني عىل سيالن الدم قبلهام من دون نظر حلاله قبل الظهرين.
نعم، قد يتجه ذلك فيام لو حدثت بني الظهرين أو العشـائني، حيث قد حيتمل 
عدم وجوب الغسل للثانية منهام،ألهنا نظري ما عدا الصبح يف املتوسطة التي سبق عدم 

وجوب الغسل هلا ممن تقدم. 
لكـن عرفـت ضعفه وأنه البد من الغسـل، بل هو هنا أظهـر، ألن ظهور مجلة 
مـن نصوص الكثـرية يف عدم جواز الفصل بني الصالتـني موجب لظهورها يف دخل 
الغسل يف كلتيهام، ولذا يأيت أنه لو فرقت بينهام لزم جتديد الغسل للثانية، فال يتجه عدم 

استئنافها بعد الغسل(١) والوضوء(٢).
(مسـألة٣١): إذا حدثـت الكـرب بعـد صالة الصبح وجب غسـل 
للظهرين وآخر للعشائني(٣) وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد 

للعشائني(٤).  

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧.

لو حدثت الكثرية أثناء النهار...................................................................... ٢٥٧
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وجوب الغسـل هنـا إال بدعو اختصاص سـببية الدم للحدث بـام إذا كان خروجه 
قبـل الصالتني، دون ما إذا خرج بينهام، نظري ما تقدم من اجلواهر يف تلك املسـألة من 

اختصاص حدثيته بام إذا خرج قبل الصبح، الذي سبق ضعفه.
هـذا مضافـاً إىل ما أرشنا إليه آنفـاً من قرب عموم ما تضمن أهنا تغتسـل لكل 
صالتني لغري اليومية، وأنه ال خيتص بالظهرين والعشـائني، حيث يتجه إطالقه ملا إذا 
رأت الـدم بني الصالتني، ويكون مقتضاه ترشيع الغسـل يف الفرض للثانية مع جواز 

ضم غريها إليها، وإن مل تكن من اليومية. فالحظ.
(١) كلامهتـم يف حتريـر فـروع انقطاع الـدم ال ختلو عـن تداخـل واضطراب. 

فاألوىل اإلشارة ملبنى املسألة، ثم النظر يف صور االنقطاع وفروعه.
فنقول: تكرر منا أن املسـتحاضة مستمرة احلدث باستمرار خروج الدم. لعدم 
الفرق ارتكازاً يف سببية الدم للحدث بني وقت وآخر، وال بني احلدوث واالستمرار، 
وأن االجتـزاء لصلواهتـا بالوظائـف املتقدمة للعفو عن احلدث املتخلـل ختفيفاً، نظري 

اجتزاء املسلوس بوظيفته.
ومن هنا يتعني البناء عىل سـببية الدم للحدث بحدوثه وإن مل يسـتمر إىل وقت 
الصـالة. وجمرد ظهـور النصوص يف وجود الدم وقت الصـالة ال ينايف التعميم لفهم 
.وإال فهـي ظاهرة يف مقارنته للقيـام بالوظيفة واتصاله  عـدم خصوصيـة الوقت عرفاً
هبا، بقرينة اشـتامل مجلة منها عىل التحفظ بالكرسـف. واالستثفار، وتعجيل الصالة، 
واجلمـع بني الصالتني، وبيان الوظيفة يف متام اليوم الظاهر يف اسـتمراره يف متامه، مع 

عدم اإلشكال ظاهراً يف عدم توقف وجوب الوظائف عىل وجوده حني القيام هبا.
ودعو: أن وجوده قبل الوقت ليس منشأ للخطاب بالوظيفة، لعدم اخلطاب 
بالصالة، فال جمال السـتفادة سـببية للحدث، وإنام يكون منشأ للخطاب بالوظيفة إذا 

(مسـألة٣٢): إذا انقطـع دم االسـتحاضة انقطـاع بـرء قبـل األعامل 
يف  الـرشوع  بعـد  كان  وإن  إشـكال.  وال  األعـامل(١)،  تلـك  وجبـت 



وجـد بعد الوقت، تبعاً للخطاب بالصالة. وحينئـذٍ إذا خوطب بالوظيفة بعد الوقت 
لوجـود الدم فيه بمقتىض إطالق النصوص واسـتفيد سـببيته للحـدث، كان ارتفاعه 
بانقطاع الدم فيه حمتاجاً للدليل. ولذا يبنى عىل كونه منشأ للخطاب بالوظيفة باإلضافة 

لصالة الوقت الالحق لو فرض عدم اإلتيان هبا لذات الوقت الذي خرج فيه الدم.
مدفوعة بأن وجود الدم قبل الوقت لو سلم عدم كونه منشأ للخطاب بالوظيفة 
باإلضافـة للصـالة ذات الوقت، إال أنه منشـأ للخطـاب هبا باإلضافـة إىل غريها من 

الصلوات غري املوقتة أو غريها من الغايات ولو كانت مستحبة.
وعـىل ما ذكرنـا فاملعيار يف وجوب الوظائـف عىل خـروج دم مل يتعقبه وظيفة 
رافعـة ألثره، من دون فرق بني احلدوث واالسـتمرار، فلـو مل تأت بالوظيفة من حني 
خـروج الـدم إىل انقطاعه وجبت، كام جتب لو اسـتمر بعد الوظيفـة ، بل بعد الرشوع 

فيها ولو حلظة، بناء عىل صحة الوظيفة حينئذٍ ولو لضيق الوقت عن استئنافها. 
ودعـو: أن اسـتمرار الـدم بعد القيـام بالوظيفـة معفو عنه، ولـذا جيوز معه 

الدخول يف الصالة. 
مدفوعة بأن العفو خيتص بالصالة التي يؤتى بالوظيفة هلا اكتفاء فيها بتخفيف 
احلـدث للـرضورة، وال دليل عىل العفو عنه مطلقاً، بل هـو خالف إطالق ما تضمن 

اعتبار الطهارة فيام تعترب فيه بعدما تقدم من عموم سببية خروج الدم للحدث.
ولعله عىل ما ذكرنا يبتني ما يف املبسوط واخلالف من وجوب الوضوء بانقطاع 
الدم. وال جمال لإلشكال عليه بأن انقطاع الدم ليس من األحداث، بعد ما نبه له من أن 

احلدث نفس الدم، فيجب رفعه بعد انقطاعه، وإن اكتفي بالوضوء حاله للرضورة.
نعـم، خصه بام إذا كان االنقطاع قبل الصـالة دون ما إذا كان يف أثنائها، فضالً 
عـام إذا كان بعدها، ويأيت الكالم يف ذلك إن شـاء اهللا تعـاىل. ولعل ختصيصه الوضوء 

لظهور كالمه يف املبسوط يف أن االستحاضة القليلة يتوضأ هلا.
لكـن الجمال لذلك يف كالم غريه ممن أطلق االكتفاء بالوضوء لالنقطاع للربء، 

حكم انقطاع الدم................................................................................. ٢٥٩



............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٢٦٠

كـام يف القواعـد وعن مجاعة، بـل عن هناية األحـكام الترصيح بعدم وجوب الغسـل 
عليها باالنقطاع. 

وأمـا توجيهه يف كالم غري واحد بأن دم االسـتحاضة يوجب الوضوء مطلقاً، 
وال يوجـب الغسـل إال مع االسـتمرار اخلاص فعـالً أو قوة، دون ما لـو انقطع الدم 
للربء. فهو كام تر، الحتاد لسـان دلييل سببيته للوضوء والغسل، وال سيام مع شمول 
إطالقاهتـم لفرض االنقطاع يف الوقت، بل هو مورد كالم بعضهم. ومثله ما قد يظهر 
من شيخنا األعظمP من دعو: أن وجوب الوضوء لإلمجاع، ال إلطالق األدلة.
الندفاعهـا بعـدم ظهور اإلمجـاع، فضالً عـن حجيته، مع شـدة اضطراهبم يف 
املسألة، وظهور مجلة من كلامهتم يف أن احلكم مقتىض اإلطالقات والقواعد، ال مقتىض 
إمجـاع تعبدي. ومن هنا رصح مجاعة بأنه مـع االنقطاع للربء جيب ما يقتضيه الدم من 

وضوء أو غسل،كام يف الدروس وجامع املقاصد والروض وعن الذكر وغريها.
 Pوكأن تقييد االنقطاع يف كالمهم بام إذا كان للربءـ  مع إطالق كالم الشيخ
أو ظهـوره يف االنقطاع للفرتة ـ لدعو: أن انقطاعه للفرتة بحكم عدم االنقطاع، كام 
يف جامـع املقاصد وغريه. ولعله لعدم خروجها بذلك عن كوهنا مسـتحاضة، بمعنى 

كوهنا ذات املرض اخلاص املوجب خلروج الدم فعالً أو قوة. 
ويرتتب عىل ذلك أن االنقطاع لفرتة إن كان يف الوقت بعد القيام بالوظيفة قبل 
اإلتيـان بالصالة ال جيـب معه جتديد األعامل للصالة، وإن قيـل بوجوبه مع االنقطاع 
للربء، بل استمرار خروج الدم حني االنشغال بالوظيفة معفو عنه باإلضافة لصالهتا، 

كام لو استمر خروجه يف متام الوقت.
نعم، استثنى من ذلك بعضهم ـ كام يف جامع املقاصد ـ ما إذا كانت الفرتة تسع 
للطهارة والصالة، فيجب جتديد الوظيفة. لكن مل يتضح وجهه بعد فرض أن االنقطاع 
للفـرتة بحكم اسـتمرار الـدم. وإن كان قبل الوقت واسـتمر إىل الوقـت جيب جتديد 
الوظيفة لصالة الوقت وإن قيل بعدم وجوبه مع االنقطاع للربء، كام تقدم من مجاعة.



بل مقتىض ذلك وجوبه حتى لو كان االنقطاع قبل القيام بالوظيفة لصالة الوقت 
السابق واستمر إىل صالة الوقت الالحق. فلو انقطع الدم قبل الظهر أو بعده لغري برء 
فقامت بوظيفته للظهرين وصلتهام ثم استمر انقطاعه إىل العشائني وجب جتديد الوظيفة 
هلام. قال يف التذكرة: «لو كان الدم كثرياً فاغتسلت أول النهار وصامت، ثم انقطع قبل 
الـزوال مل جيب غسـل آخر عنـد الزوال، ال للصـوم وال للصـالة، إن كان للربء، ولو 
كان ال له وجب. ولو كانت تعلم عوده ليالً أو قبل الفجر وجب األغسـال الثالثة».
وكأنـه يبتني إما عىل أن سـبب احلدث هو خروج الـدم وأن النقاء املتخلل بني 
الدميـني بحكم خروج الـدم، نظري ما ذكر يف احليض، أو عىل أن سـببه املرض الفعيل 
الالزم يف فرض عود الدم، وعليه فوجوب الوظيفة بخروج الدم لكاشفيته عن سبب 

احلدث، ال لسببيته بنفسه له، المتناع سببيتهام معاً مع ترتبهام. 
كـام أنـه عـىل الوجهـني يبتنـي حكـم الشـك يف العـود، فريجـع عـىل األول 
السـتصحاب عدم العود، وعىل الثاين الستصحاب املرض. كام يتعني عىل الثاين عدم 
كون االنقطاع مع العود بحكم عدم االنقطاع إذا كان العود لتجدد املرض بعد زواله، 

ال مع استمرار املرض الواحد وتأثريه الدم املنقطع.
وكيـف كان، فال جمال لألول بعد عدم الدليـل عىل التنزيل املذكور. وثبوته يف 
احليض ـ لو سلم ـ ال يقتضيه هنا بعد ظهور األدلة يف تبعية الوظائف للدم. وأما الثاين 
فقد أشـار شـيخنا األعظمP لوجهه وإن حاول دفعه. قال: «ال شـاهد عليه إال ما 
ربـام يسـتفاد من إطالق الروايات مـن أن هذا املرض اخلاص موجب هلذه األغسـال 
الثالثة إىل أن حيصل الربء والشـفاء وأهنا إذا فعلها [فعلتها.ظ] عوفيت مما فيه. مع أنه 
ال ريب يف صدق املسـتحاضة واملـرأة الدامية عليها قبل الشـفاء، كصدق احلائض يف 

أيام النقاء. 
وحاصـل هـذا الوجه: أن املسـتفاد من كثري مـن األخبار أن احلـدث املوجب 
لألغسال هو كوهنا دامية ال نفس دمها. ولكن اإلنصاف أنه خالف املستفاد من كلامت 
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األصحاب ومعاقد إمجاعاهتم من كون حدث االسـتحاضة حدثاً أو ناقضاً أو موجباً 
للطهارة، كام يظهر ذلك من أكثر األخبار، سيام الواردة يف القليلة، فإن الظاهر أن القليلة 
والكثـرية مـن باب واحد، كام أن كليهام مع السـلس واملبطون من باب واحد. فتأمل. 
هذا،  مع أن األصل يقيض باالقتصار يف احلكم باحلدثية عىل نفس الدم، ألنه املتيقن».

لكـن إن أراد من األصل اسـتصحاب عدم سـببية املرض للحـدث، فهوـ  مع 
معارضته باستصحاب عدم سببية خروج الدم له ـ غري جار يف نفسه بعد كون السببية 
مـن األحـكام املنتزعـة غـري املجعولـة. وإن أراد منه اسـتصحاب عـدم احلدث حني 
املرض وانقطاع الدم، فهو إنام جيري يف املرض السـابق عىل خروج الدم، وال إشـكال 
عندهم يف عدم احلدث املقتيض للوظائف معه، واملناسب لكالم من سبق هو االكتفاء 
يف احلدث باملرض الالحق خلروج الدم، وهو مقتىض االستصحاب للشك يف ارتفاع 

احلدث مع اإلتيان بالوظيفة بعد انقطاعه. 
، أما  ودعـو: أن ذلك إنـام يتم بناء عىل عـدم رافعية الوظيفة للحـدث أصالً
بناء عىل ما سـبق منا من رافعيتها للحدث السـابق عليها، وأهنا تقتيض ختفيف حدث 
االسـتحاضة، فالشـك إنام هو يف جتدد احلدث ببقاء املرض، ومقتىض االسـتصحاب 

 . عدم جتدده، لليقني بعدم احلصة اخلاصة منه سابقاً
مدفوعـة بـأن البنـاء عىل ذلك لـو أمكن مع كون السـبب هو املـرض ال نفس 
خـروج الدم فتجدد احلدث ملـامل يكن راجعاً لتعدد أفراده، بل السـتمرار وجوده مع 
وحـدة وجـوده عرفـاً، فمقتىض االسـتصحاب بقاؤه، كـام هو احلال يف سـائر األمور 
التدرجييـة، كاحلركـة والقراءة وجريان املاء وغريها. عـىل ما حقق يف حمله من مباحث 

االستصحاب.
وأمـا اإلمجاع فـال جمال لتحصيله بعد عـدم توجه القدماء هلـذه اخلصوصيات 
واضطـراب كلـامت املتأخرين وذهاب غري واحد منهم ملا سـبق. كام ال جمال للتعويل 
عليـه بعد معلوميـة ابتناء كلامهتم عىل الرجوع ملفاد النصـوص، ال عىل جهات تعبدية 



خفيت علينا.
فالعمـدة ما ذكره من ظهور النصوص يف سـببية نفس الـدم للوظائف، بل هو 
كاملقطـوع بـه مـن مجيعها ال من بعضهـا، لتعليق احلكـم فيها عىل نفس الدم بأقسـامه 
الثالثة، من دون فرق بينها، بل لعله يف الكثرية أظهر، بسبب كثرة نصوصها، واشتامل 

. مجلة منها عىل االستثفار الذي يراد به التحفظ عن سيالن الدم اخلارج فعالً
نعـم، علـق يف بعضها عـىل عنوان املسـتحاضة والدمية. لكـن صدقهام يف غري 
حالـة خروج الدم مشـكل، بل ممنوع. وقياسـه عـىل احليض حتكم بعـد كون احليض 
طبيعياً للمرأة يف زمن خاص، عىل أن ذلك ممنوع يف احليض أيضاً، فقد سبق أن النقاء 
املتخلـل بـني الدميني طهر، وغاية ما يدعى قيـام الدليل عىل أنه بحكم احليض، الذي 
عرفـت أنـه مفقـود يف املقام. وما ذكره من أنه قد يسـتفاد من إطـالق النصوص كون 

املرض بنفسه موجباً لألغسال ما مل حيصل الشفاء، غري ظاهر املأخذ بعدما ذكرنا.
نعم، يف صحيح ابن سنان بعد ذكر األغسال للدم: «مل تفعله امرأة قط احتساباً 
إال عوفيـت من ذلـك»(١)، ويف صحيح الصحـاف: «فإهنا إذا فعلـت ذلك أذهب اهللا 
بالدم عنها»(٢)، وال إشـعار فيهام بام ذكر. بل الزم البناء عىل ذلك االكتفاء يف وجوب 
الوظائـف بحـدوث املـرض يف أول أزمنته وإن مل خيرج بسـبب الدم بعـد، وببقائه يف 

آخرها بعد انقطاع الدم من دون عود، وال يظن بأحد البناء عىل ذلك. فتأمل.
ومـن هنا كان القول املذكـور يف غاية الضعف. واملتعني ما ذكرنا من أن املعيار 
عىل فعلية خروج الدم، غايته أن ال يعترب يف وجوب الوظائف اسـتمراره للوقت، بل 
يكفـي وجوده مـع عدم تعقبه بالوظيفة املناسـبة له الرافعة ألثـره وإن انقطع للربء أو 
لفـرتة، ومع تعقبـه بالوظيفة املناسـبة ال جيب جتديدها يف الوقت الالحق، سـواء كان 
انقطاعه للربء أم لفرتة. وخالف ذلك حمتاج إىل دليل خاص عىل ما يتضح عند الكالم 

يف الفروع التي ذكرها سيدنا املصنفP يف هذه املسألة إن شاء اهللا تعاىل.
(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث: ٤ ، ٧.
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وممـا ذكرنا يظهر احلال يف اختالف مراتب االسـتحاضة باختالف مقدار الدم 
مـع عـدم انقطاعه، حيث يتعـني ترتيب حكم املرتبة العليا السـابقة عـىل الصالة وإن 
مل تسـتمر لوقتهـا، كام يتعـني االكتفاء به وعدم ترتيب حكم مـا دوهنا، الندكاك حكم 
املرتبـة الدانيـة يف حكـم املرتبـة العالية حتى بناء عـىل عدم وجـوب الوضوء للصالة 
األوىل يف املتوسـطة وجلميع الصلوات يف الكثرية، ملا سـبق من عدم وجوب الوضوء 
للصـالة األوىل، بل للصالتني غري املفرقتني بعد الغسـل حتى يف القليلة. فإذا صارت 
االسـتحاضة متوسـطة أو كثرية بعد صالة الصبح ثم صارت قليلة قبل الظهر وجب 

الغسل للظهرين.
ويقتضيهـ  مضافاً إىل ما سبق من عدم خصوصية الوقت يف سببية الدم للحدث 
ـ قوله A يف صحيح الصحاف: «ثم لتنظر، فإن كان الدم فيام بينها وبني املغرب ال 
يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صالة ما مل تطرح الكرسف 
عنها، فإن طرحت الكرسـف عنها فسـال الـدم وجب عليها الغسـل»(١)، لظهوره يف 
لزوم الغسـل للعشائني بسـيالن الدم بني الظهرين واملغرب، ال بسيالنه عند املغرب. 
ومثلـه يف ذلـك إطالق ما تضمن وجوب الغسـل بثقـب الدم الكرسـف ونفوذه فيه 
ممـا تقدم التعرض له عند الكالم يف حكم املتوسـطة، حيـث مل يقيد فيه بحدوثه وقت 

الصالة أو استمراره له.
وبذلك رصح يف الروضة وكشف اللثام، وإليه مال يف جامع املقاصد هنا ونسبه 
لظاهر البيان، وعليه جر مجلة من متأخري املتأخرين، بل عن رشح الروضة أنه ظاهر 
النصوص والفتاو. خالفاً ملا يف الدروس من االعتبار يف كيمة الدم بأوقات الصالة، 
مسـتدالً عليـه فيه ويف حمكي الذكر بصحيح الصحـاف، وقواه يف جامع املقاصد يف 

مبحث غايات الغسل، مدعياً أنه الذي يلوح من األخبار.
لكـن صحيـح الصحاف ظاهر يف األول، كام عرفت منـا تبعاً لغري واحد. وأما 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧.



غريه من األخبار فلم يتضح داللتها عليه عدا ما يظهر من مجلة منها من فرض استمرار 
الكثرة، لألمر فيها باالستثفار وتعجيل الصالتني بغسل واحد ونحو ذلك. 

لكن اجلمود عىل ذلك يقتيض اعتبار االستمرار حال الصالة بل االستمرار يف 
متام اليوم، لألمر فيها باألغسال الثالثة لتامم صلوات اليوم، وحيث ال جمال للبناء عىل 
ذلك يتعني محلها عىل جمرد بيان سـببية الدم الذي يسـيل من خلف الكرسف للحدث 
الذي حيتاج يف رفعها حكامً للغسل لكل صالتني، وإن مل يستمر لوقت الصالة، فضالً 
عـن أن يسـتمر حلاهلـا يف مقابـل ما ال حيتـاج معه إال للوضـوء أو مع الغسـل الواحد 
.ومنه يظهر اجلـواب عن قولهAيف  لتـامم اليـوم، بقرينة املرتكزات املشـار إليها آنفاً
صحيح الصحاف بعد ما سبق: «وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف 
الكرسف صبيباً ال يرقى فإن عليها أن تغتسل يف كل يوم وليلة ثالث مرات...». عىل 
أنـه ال يبعـد كون املراد به أنه ال ينقطع بوضع الكرسـف، بل يسـيل مـن خلفه، ال أنه 

يستمر سيالنه. فال خمرج عام ذكرنا.
وقد حيمل عليه ما يف القواعد من اعتبار االستمرار يف وجوب األغسال الثالثة، 
وإال فغسـل واحد أو غسـالن، بحمله عىل االسـتمرار يف اجلملة ولو بعد الرشوع يف 
الوظيفة السـابقة يف مقابل االنقطاع قبلها، كام يناسـبه إطالقه وجوب الغسل الواحد 

مع عدم االستمرار مع وضوح شموله ملا إذا انقطع قبل الوقت.
نعـم، يصعـب تنزيل ما يف الروض عىل ذلك، حيث قـال: «واعلم أن وجوب 
األغسال الثالثة يف هذه احلالة إنام هو مع استمرار الدم سائالً إىل وقت العشائني، فلو 
طرأت القلة بعد الصبح فغسل واحد، وبعد الظهر فغسالن خاصة». إال أنه قد يتعني 
بلحـاظ ما قربه بعـد ذلك من أن االعتبـار يف كمية الدم بجميـع األوقات وإن كانت 
منقطعـة يف وقت الصـالة، قال: «فلو حصلت بعد صالة الفجر وانقطعت قبل الظهر 

. وجب الغسل هلا». وإال كان كالمه متدافعاً
إال أن ينزل األول عىل االسـتمرار بعد القيام بالوظيفة للوقت السابق، والثاين 

حكم انقطاع الدم................................................................................. ٢٦٥
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عىل الدم يف أول حدوثه. لدعو: أن مقتىض الوظيفة يف الوقت العفو عن االستمرار 
للوقـت الثـاين، فال جيـب تكرارها للوقت الثاين إال مع االسـتمرار فيـه. وأما الدم يف 
أول حدوثه قبل القيام بالوظيفة له فهو موجب للحدث من دون موجب للعفو عنه، 

فيجب القيام بالوظيفة له وإن مل يستمر.
لكنـه ال يناسـب إطالقه وجوب الغسـل النقطاع الدم للربء، بـل لعل املتيقن 
منه صورة االنقطاع بعد القيام بالوظيفة يف الوقت السـابق، لعدم الفرق بني االنقطاع 
وتبدل حال الدم من الكثرة للقلة بعد التأمل فيام سبق ويأيت. كام ال يناسب ما سبق منه 
من أن املرأة تصيل بغسلها ما شاءت من الفرائض والنوافل يف الوقت، وأهنا لو أرادت 
الصـالة يف خارجـه لزمها جتديد الغسـل، إذ مرجع ذلك إىل عدم العفو عن اسـتمرار 
خـروج الدم بـني الوقتني، فال وجه جلواز صـالة الوقت الثاين معه وإن مل يسـتمر إال 

مع الغسل.
ثـم إنه بناء عىل أن املعيار يف كمية الدم بأوقات الصالة فلو قل الدم قبل الظهر 
بعـد كثرته وعلم بعود الكثرة بعد صالة الظهرين فقد جيب الغسـل هلام عند من يقول 
بـأن االنقطـاع للفرتة بحكم عدم االنقطاع، عىل ما تقدم الـكالم فيه، حيث قد يدعى 
أن عـود الكثرة مسـتلزم لبقاء حكمها كـام كان عود الدم بعد انقطاعه مسـتلزماً لبقاء 

حكمه. فالحظ.
(١) كـام هـو مقتـىض إطـالق وجوب جتديـد الوظيفـة بانقطاع الـدم للربء يف 
الدروس وجامع املقاصد وحمكي الذكر وحوايش الشهيدين عىل القواعد واجلعفرية 
ورشحيها، ومثله ما تقدم من املبسوط واخلالف من وجوب جتديد الوضوء لو انقطع 
قبل الصالة، ألنه وإن اختص باالنقطاع للفرتة أو كان املتيقن منه ذلك، إال أن تعليله 

بأن الدم حدث، فيجب الوضوء النقطاعه يعم االنقطاع للربء. 
بل عن الذكر: اين ال أظن أحداً قال بالعفو عن هذا الدم اخلارج بعد الطهارة 

األعـامل قبـل الفـراغ من الصـالة اسـتأنفت األعـامل (١) وكـذا الصالة ، 



مـع تعقـب االنقطاع، إنام العفو عنه مع قيد االسـتمرار. انتهى. لكـن عن اجلامع: ان 
انقطـاع دم االسـتحاضة ليس بحدث، فلـو انقطع يف الصالة أمتتهـا، وإن فرغت من 
الوضوء وانقطع يف وقت واحد صلت به. انتهى. وحكى غري واحد نحوه عن املعترب، 

وإن مل يتيرس يل العثور عليه فيه، كام مال إليه يف املدارك. 
ويظهـر ضعفـه مما تقدم من أن االنقطاع وإن مل يكـن حدثاً إال أن نفس جريان 
الدم سـبب للحـدث والعفو عنه مع االسـتمرار للرضورة ال ينايف وجوب اسـتئناف 

الوظيفة له مع عدمه.
نعـم، اسـتدل عليه يف املدارك بعمـوم اإلذن هلا يف الصالة بعـد الوضوء. وهو 
موقوف عىل عدم صلوح قرينة االضطرار حلمل العموم عىل صورة االستمرار. وهو 

ال خيلوعن إشكال.
ودعـو: أن عـدم التعـرض يف النصوص عـىل كثرهتا حلكم االنقطاع شـاهد 

بعدم وجوب تكرارالوظيفة معه للغفلةعنه.
مدفوعة بندرة انقطاع الدم يف األثناء، البتناء العمل عىل التعجيل، وال سيام يف 
 . الكثرية، ألن انقطاع الدم فيها ال يكون دفعياً غالباً، بل بعد ميض زمن تقل فيه تدرجياً
عىل أنه لو حصل االنقطاع يف األثناء واقعاً فالعلم به نادر جداً، لغلبة وضع الكرسف 
والتعجيـل بالوظيفة والصالة مـن دون تبديل له بينهام، فلو فرض االنقطاع يف األثناء 
والعلم به يف نادر من املوارد أشـكل بناء العرف عىل االسـتمرار يف العمل معه، وعدم 
وجـوب التجديد لتحصيـل الطهارة التامـة، ليكون إغفال التنبيـه عليه يف النصوص 

شاهداً بإمضاء بنائهم.
نعم، ال ينبغي التأمل يف عدم وجوب الفحص عن االنقطاع يف األثناء، خلروجه 

عن املتعارف.
هذا وقد سـبق أن االنقطاع يقتيض استئناف الوظيفة التي يقتضيها الدم مطلقاً 

، ال خصوص الوضوء وإن رصح به بعضهم. فراجع. وضوءاً كانت أو غسالً

٢٦٧ ........................................................................ لو انقطع الدم أثناء الصالة
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 (١) لعل األنسب أن يقول: إن كان االنقطاع يف أثنائها، إذ لو كان بعد الفراغ 
منها فهو خارج عن مفروض الكالم، ويأيت التعرض حلكمه، ولو كان قبلها مل يصدق 

االستئناف باإلضافة إليها. إال أن يعلم به بعد الرشوع فيها أو بعد الفراغ منها. 
وكيف كان، فقد رصح بوجوب اسـتئناف الصالة لـو كان االنقطاع يف أثنائها 
يف الدروس وحمكي هناية األحكام واملوجز وكشـف االلتباس. وقد يسـتظهر من كل 
من أطلق وجوب الغسـل أو الوضـوء باالنقطاع، لدعـو: أن مقتضاه وجوبه حتى 

للصالة التي انقطع يف أثنائها، الراجع لوجوب استئنافها. 
إال أن حيمـل كالمهـم عـىل وجوهبـام يف مقابـل االسـتغناء عنهـام للعفـو عن 
اسـتمرار الدم بعد القيام بالوظيفة السابقة حتى باإلضافة إىل الصلوات الالحقة، فال 
ينـايف جوازامليض يف الصـالة التي انقطع يف أثنائها. وبه رصح يف املبسـوط واخلالف، 
واملنتهـى واملختلـف وحمكي البيان، بل نسـبه يف مفتاح الكرامة لـكل من تعرض هلذا 

الفرع عدا الكتب األربعة املتقدمة. 
قال يف الرسائر بعد أن حكى ذلك عن املبسوط: «إذا كان انقطاع دم االستحاضة 
حدثاً فيجب عليها قطع الصالة واسـتئناف الوضوء، وإنام هذا كالم الشـافعي أورده 
شـيخنا، ألن الشافعي يسـتصحب احلال. وعندنا أن اسـتصحاب احلال غري صحيح 
وأن هذه احلال غري ذلك، وما يستصحب فيه احلال فبدليل، وهو إمجاع عىل املتيمم إذا 
دخل يف الصالة ووجد املاء فانا ال نوجب عليها [عليه.ظ] االستيناف بإمجاعنا، ال أنا 

قائلون باستصحاب احلال». وهو يف حمله كام اعرتف به غري واحد.
وأما االسـتدالل عليه يف املختلف وغريه بام تضمـن حرمة إبطال العمل. فهو 

..كام تر
: لعدم ثبوت العموم املذكور. أوالً

: لعدم هنوضه بإثبات صحته يف فرض احتامل عروض املبطل له، عىل ما  وثانياً

وإن كان االنقطاع يف أثنائها(١).



حتقق يف حمله من مسألة الدوران بني األقل واألكثر االرتباطيني. 
ومثله االسـتدالل باسـتصحاب صحتها. ملـا حتقق هناك من عـدم جريانه مع 
احتامل مبطلية العارض للشـبهة احلكمية. بل بناء عىل ما تقدم من اإلشـكال يف عموم 
األدلة لصورة االنقطاع يف األثناء ال حترز مرشوعية الدخول يف الصالة يف الفرض، ال 
أهنـا مرشوعة حيتمل عروض املبطل هلا، ليتجه االسـتدالل بعموم حرمة اإلبطال، أو 

استصحاب الصحة، لو غض عام تقدم.
وممـا سـبق يظهـر أنه ال جمـال ملا عـن رشح املفاتيح مـن جعل املقـام كاحلدث 
املتخلـل يف أثنـاء الصـالة. إذ فيه: أنـه بعد أن كان سـبب احلدث هو الدم السـابق ال 
انقطاعـه، فإن هنض عموم األدلة بالعفو عن احلـدث يف الفرض ومرشوعية الدخول 
يف الصـالة كانـت بتاممها بطهـارة حكمية، وإن قـرص عن ذلك مل يكـن الدخول فيها 

مرشوعاً، لكوهنا بتاممها مع احلدث. 
ولعله لذا قال يف اجلواهر: «مل أعثر عىل من احتمل الصحة ثم التجديد والبناء 
هنـا، كـام ذكر يف املبطـون». فتأمل. وباجلملـة: الظاهر عدم الفرق بـني االنقطاع قبل 

الصالة واالنقطاع يف أثنائها، بل جيري يف الثاين ما تقدم يف األول.
(١) يعنـي: مـع بقـاء وقتهـا، أمـا مـع خروجـه فال إشـكال يف عـدم وجوب 

إعادهتا.
(٢) أمـا وجوب إعـادة األعامل فهو مقتىض إطالق من تقـدم. كام هو مقتىض 
الوجـه املتقـدم حيث يقتـيض وجوب إعادهتـا ولو للصـالة الالحقة لـو فرض عدم 
وجـوب إعـادة الصالة املأيت هبـا، ألن العفو عن احلدث للصالة السـابقة ال يسـتلزم 
العفو عنه للصالة الالحقة.وال سـيام مع اسـتمرار الدم بعد الصالة بفرتة، ألن صحة 

الصالة إنام تبتني عىل العفو عن الدم اخلارج قبل الفراغ منها، ال املستمر بعدها.
وأما وجوب إعادة الصالة فهو وإن نسـب يف بعض كلامهتم للمشهور، إال أنه 

وإن كان بعد الصالة(١) أعادت األعامل والصالة(٢).
لو انقطع الدم بعد الصالة......................................................................... ٢٦٩
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مل يتضح وجه النسبة، بل ال يظهر من األصحاب البناء عليه، بل قد يظهر من نزاعهم 
املتقـدم يف صـوريت انقطـاع الدم قبل الصـالة ويف أثنائهـا مع عـدم تعرضهم لصورة 

االنقطاع بعدها مفروغيتهم عن عدم وجوب اإلعادة يف الفرض. 
وقـد قـواه يف اجلواهر وطهارة شـيخنا األعظمP، مسـتدالً عليـه يف األول 
بحصول االمتثال، واقتضاء األمر االجزاء، وإطالق األدلة. ومن الظاهر تفرع األولني 
عىل الثالث، إذ مع فرض قصور اإلطالق فمقتىض حدثية الدم وعموم مانعية احلدث 
مـن الصالة انكشـاف عدم مرشوعية الدخول يف الصـالة باالنقطاع، فال امتثال، وال 

أمر يقتيض اإلجزاء. وجمرد ختيلهام العتقاد االستمرار خطأ ال يقتيض اإلجزاء. 
فالعمدة يف الدليل هو اإلطالق، لظهور األدلة يف االجتزاء بالوظيفة مع وجود 
الدم حني الرشوع فيها مطلقاً أو مع استمراره إىل الفراغ من الصالة، عىل الكالم املتقدم.
نعـم، قد يدعـى انرصافه عن صـورة االنقطاع يف الوقت، بسـبب ظهور كون 
الطهـارة اضطراريـة، فال جيتزأ هبا مع تيرس الصـالة بالطهارة التامـة بعد االنقطاع يف 
الوقـت. وكأن ذلـك هوالوجه فيـام احتمله يف اجلواهـر وطهارة شـيخنا األعظم من 
وجـوب إعـادة الصالة يف الفرض. وبه جزم غري واحد ممن تأخر عنهام، منهم سـيدنا 

.Pاملصنف
لكن ذلك ال يناسـب عدم التنبيه يف النصـوص لتأخري الصالة إىل آخر الوقت 
وال للتـدارك عـىل تقدير االنقطاع، مع مـا هو الظاهر من كثرة وقوعـه مع التقديم يف 
القليلـة والصفـرة، بـل يف الكثـرية أيضاً مـع إيقاع الصـالة يف الوقـت الفضييل الذي 

تضمنت النصوص األمر به. 
بل هو ال يناسـب ما يظهر منهم من املفروغية عن جواز إيقاع الصالة املوسعة 
حال االستحاضة، حيث يكشف عن أن كون الطهارة اضطرارية ال يقتيض االقتصار 

يف الصالة هبا عىل ما يضطر إليه منها. 
وقد أرشنا إىل ذلك عند الكالم يف حكم الصالة غري اليومية للمستحاضة. عىل 



أن ذلك لو تم لزمت اإلعادة لو انتقلت االستحاضة من املرتبة العليا للمرتبة الدانية، 
لوضوح أن حدث املرتبة العليا أشد، فيلزم االقتصار عىل األخف مع القدرة باإلعادة 

معه، وال يظن منهم البناء عىل ذلك.
وإن شـئت قلت: لوال املفروغية عن ميض الصالة الواقعة وعدم لزوم إعادهتا 
بالقدرة عىل جتنب احلدث رأسـاً أو األشـد منه لكثر السؤال عن ذلك، لكثرة االبتالء 
بالفروع املبتنية عليه الراجعة إىل مقام الثبوت واإلثبات والتي يشـتبه فيها احلكم، كام 
كثر السـؤال والبيان يف فروع التيمم الذي هو أظهر يف االضطرار والنقص من املقام، 
فعـدم التعـرض لذلك يف النصوص ظاهر يف اإلجزاء الذي هـو مقتىض الطبع األويل 
عنـد املترشعـة، بحيث حيتـاج إىل التنبيه. كام أن عدم التعرض لـه يف كالم األصحاب 
ظاهـر يف ذلك، ولو كان البناء عىل اإلعادة مل خيف عليهم، ولنبهوا له، بسـبب شـيوع 

االبتالء بذلك.
نعم، الظاهر عدم جواز البدار مع العلم أو الوثوق بل الظن باالنقطاع يف آخر 
الوقـت، ألن ارتكاز نقص الطهارة مانع من إقدام املكلف عىل االجتزاء هبا مع ظهور 
أمارات القدرة عىل الطهارة التامة، فال يبعد انرصاف اإلطالقات عنها بسـبب ذلك. 
بل اليبعد ذلك أيضاً فيام لو علم بانتقاهلا للمرتبة الدانية. وقد تقدم يف مباحث الوضوء 
اجلبريي ما ينفع يف املقام. فراجع املسـألة الواحدة واألربعني والثامنة واخلمسـني من 

مباحث الوضوء.
(١) تقدم عدم الفرق بني االنقطاع للربء واالنقطاع للفرتة، وأن تفريق بعضهم 
بينهام بدعو: أن الثاين بحكم عدم االنقطاع، يف غري حمله، بل ال يناسـب ما رصح به 
بعض هؤالء من وجوب إعادة الطهارة حينئذٍ لو حصل االنقطاع بينها وبني الصالة، 
وقد تقدم نقله عن جامع املقاصد، كام حكي عن العالمة يف هناية األحكام والشـهيد. 
ومنه يظهر أنه ال موقع للكالم يف حكم الشك يف حال االنقطاع وأنه للربء أو للفرتة، 

وهكـذا احلكـم إن كان االنقطاع انقطاع فرتة تسـع الطهـارة والصالة(١).
لو انقطع الدم بعد الصالة......................................................................... ٢٧١
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وإن تقـدم أن مقتـىض األصل خيتلف فيه باختـالف دليل القول بـأن االنقطاع للفرتة 
بحكم عدم االنقطاع. فراجع.

وعـىل هذا جيـري مجيع ما تقدم يف االنقطاع للربء من وجـوب الوظيفة لو كان 
االنقطاع قبلها من غري فرق بني الغسل والوضوء، ووجوب الصالة لو كان االنقطاع 
بعـد الـرشوع فيها قبل الفراغ مـن الصالة، وصحة الصالة الواقعـة قبل االنقطاع مع 
وجـوب جتديـد الوظيفة ملا بعدهـا. لكن قو يف اجلواهر وجوب إعـادة الصالة هنا. 
وهـو ال يناسـب ما تقـدم منه يف االنقطـاع للربء من عـدم وجوب اإلعـادة. بل لعل 

االنقطاع للربء أوىل بوجوب اإلعادة.
هذا، وقد رصح بوجوب انتظار الفرتة يف املنتهى وغريه. وهو مبني عىل قصور 
إطالق النصوص، لنظري ما تقدم يف االنقطاع للربء. والزم ذلك وجوب مخسة أغسال 
يف الكثرية واملتوسطة لو كان هلا مخس فرتات تسع كل منها الغسل وصالة واحدة، كام 

نبه له يف العروة الوثقى وأمضاه غري واحد من حمشيها. 
ودعو: أن انقطاع الدم ال يكون أشـد حاالً من االسـتمرار. مدفوعة بأنه ال 
مانع من ذلك إذا كان التخفيف يف صورة االستمرار لتعذر الطهارة التامة والتشديد يف 
صـورة االنقطاع لتحصيلها،حيث تنرصف نصوص التخفيف عن الصورة املذكورة، 
لورودهـا مـورد االضطـرار، ويرجع فيها للقواعـد. ولذا يبنى عىل جـواز اجلمع بني 
الصالتني بوضوء واحد للمسلوس عمالً بالنص، ووجوب إفراده كل صالة بوضوء 

مع الفرتة املضبوطة بالنحو املذكور هنا، النرصاف إطالق النص عنها.
نعم، لو كان حتقق الفرتة املضبوطة املعلومة شايعاً يف املستحاضة امتنع انرصاف 
النصـوص عنها وكان عدم التنبيه فيها لزيادة الغسـل عىل القدر املذكور يف النصوص 
موجبـاً لظهورهـا يف عدم وجوبه معهـا، لكنه غري ظاهر، بل غاية األمر شـيوع الفرتة 
غري املعلومة أو غري املضبوطة. والزم ذلك عدم وجوب حتري الفرتة والفحص عنها. 
خلروجه عن املتعارف، نظري ما تقدم يف حصول االنقطاع بعد الرشوع يف الوظيفة قبل 



الفراغ من الصالة. كام ال جيب تدارك الصالة لو حصلت الفرتة بعدها، نظري ما تقدم 
يف االنقطاع للربء. 

كام أنه إذا كانت الفرتة يف غري وقت الصالة ال جيب الزيادة عىل الغسل الواحد 
يف املتوسـطة، كـام لو انقطع الدم ضحـى ورجع قبل الظهر، حيـث ال يلزم من جتديد 
الغسـل حتصيل الطهارة االختيارية، فال موجب النرصاف إطالق االجتزاء بالغسـل 
الواحـد عـن ذلـك، بل جيـري فيه ما تقـدم من لـزوم كون االنقطاع أشـد حـاالً من 
االسـتمرار. أما انتظار الفرتة املضبوطـة يف الوقت فال موجب للبناء عىل عدم وجوبه 

مع كونه مقتىض القاعدة يف حتصيل الواجب االختياري مع القدرة. فتأمل.
(١) تقدم عدم وجوب اإلعادة مع سـعة الفرتة للطهارة ومتام الصالة، فعدمه 

مع عدمها أوىل، كام قطع به يف اجلواهر.
نعم، قـد يدعى وجوب انتظـار الفرتة املذكورة مع ضبـط وقتها،لالقتصار يف 
الصـالة مع احلدث عـىل املتيقن،وهو اجلزء الذي البدمن وقوعـه مع احلدث دون ما 
. وهو الوجه يف احتامل وجوب اإلعادة لو قيل به  يمكـن وقوعه منها بال حدث أصالً
مع سعة الفرتة للطهارة ومتام الصالة.لكن احتامل التفكيك بني أجزاء الصالة يف اعتبار 
الطهـارة ممـا يغفل عنـه العرف بعد ظهور دليـل اعتبارهـا يف االرتباطية، فال ينرصف 
ألجلـه إطـالق النصوص. ولذا رصح غري واحد بعدم االعتنـاء بالفرتة املذكورة، بل 

نفى اإلشكال فيه شيخنا األعظمP، كام قد يظهر من غريه املفروغية عنه.
هـذا، ولـو بني عىل االعتناء بالفـرتة املذكورة لزم ترجيح الفرتة األوسـع التي 
تسـتوعب من أجزاء الصالة األكثر. كام أنه لو بنـي عىل لزوم اإلعادة بحصول الفرتة 
املذكورة لزم إعادهتا مرة أخر بحصول الفرتة األوسـع، ولو مل تعلم سـعة الفرتة إال 
بعد مضيها لزم إعادة الصالة بعدها، النكشاف بطالن األوىل املأيت هبا قبلها ووقوعها 
يف غـري حملهـا، وكـذا لو تسـاحمت يف إعـادة الصالة فيها مـع العلم مـن أول حدوثها 

بـل األحوط ذلك أيضاً إذا كانت الفرتة تسـع الطهارة وبعض الصالة(١)،
لو انقطع الدم بعد الصالة......................................................................... ٢٧٣
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بسـعتها. وكل ذلك ممـا يكاد يقطع بعدمه، البتنائه عىل تكلف وتعسـف مغفول عنه، 
فعدم التنبيه عليه يف النصوص مستلزم لظهورها يف عدمه.

(١) بأن احتمل عدم إدراك يشء من الصالة وأن الفرتة بقدر الطهارة أو تنقص 
عنهـا. وعدم وجوب اإلعادة هنا أظهر، بل يكاد يقطع بعدمه، إذ قد يسـتلزم التكرار 
كثـرياً، إذ قد تتكثر الفرتات، وحيث ال يعلم بسـعة الفـرتة إال بعد انتهائها غالباً، يلزم 
التجديـد يف كل فرتة، الحتامل سـعتها حني حدوثها، حتى تصادف الفرتة التي تسـع 

بعض الصالة، بل أوسع الفرتات، بناء عىل ما أرشنا إليه من لزوم اختيارها.
هذا،  وحيث عرفت عدم وجوب انتظار الفرتة التي تسع بعض الصالة فعدم 

وجوب انتظار الفرتة التي حيتمل سعتها للبعض أظهر.
(٢) حيـث عرفت عدم وجوب اإلعاة مع سـعة الفـرتة للطهارة ومتام الصالة 
فعدمه مع الشـك يف سـعتها أوىل. بل هو ممـا يكاد يقطع به، بلحاظ مـا أرشنا إليه من 
اسـتلزام الوجوب التكرار كثرياً لو تعدد الفرتات حتى تصادف فرتة واسـعة، نظري ما 

سبق مع الشك يف سعة الفرتة لبعض الصالة.
هذا،  وحيث سبق وجوب انتظار الفرتة مع سعتها فهل جيب انتظارها لو علم 
بوقتها مع الشك يف سعتها أو ال؟ وجهان ال يبعد البناء عىل وجوب االنتظار، اما مع 
الشك يف مقدار الفرتة وامتدادها فالستصحاب انقطاع الدم، وأما مع حتديدها والشك 
يف مقدار زمن الطهارة ومتام الصالة فللشك يف القدرة عىل الواجب االختياري الذي 

جيب معه االحتياط.
، للزوم  هذا، ويف اجلواهر وطهارة شـيخنا األعظم أهنـا ال تعتني بالفرتة حينئذٍ
احلرج وعموم النصوص. ويشكل بعدم ظهور الفرق يف لزوم احلرج بني العلم بسعة 

أو شـك يف ذلك(١)، فضالً عام إذا شك يف أهنا تسع الطهارة ومتام الصالة، 
أو أن االنقطاع لربء، أو فرتة تسع الطهارة وبعض الصالة(٢).



الفرتة والشـك فيها. وأما العموم فحيث فرض قصوره عن صورة وجود الفرتة التي 
تسـع الطهارة ومتام الصالة فالتمسـك به مع الشك يف سعة الفرتة من التمسك بالعام 

يف الشبهة املصداقية. 
اللهـم إال أن يقـال: لو كان اخلارج هـو مطلق الفرتة التي تسـع الطهارة ومتام 
الصـالة لزم كـون عدم اإلعادة مع عـدم العلم بالفرتة إال بعد الصـالة ليس من باب 
. بل  إجـزاء االمتثـال، بل من باب إجزاء غـري الواجب عن الواجب، وهـو بعيد جداً

الظاهر كون اخلارج خصوص الفرتة املعلومة من أول األمر. 
وحينئـذٍ يـرتدد األمر بني كون اخلـارج هو مطلق الفـرتة املعلومة احلصول من 
أول األمـر وإن مل يعلم بمقدارها، وكونه خصـوص الفرتة املعلومة احلصول واملقدار 
معـاً مـن أول األمـر، فيلزم البناء عـىل الثاين اقتصـاراً يف ختصيص العام عـىل املتيقن. 
لكنه ال خيلو عن إشـكال، خصوصاً مع الشـك يف سـعة الفرتة، حيـث يكون مقتىض 

االستصحاب سعتها.
وقـد حتصل من مجيع ما سـبق: أنه ال جيـب اإلعادة مع االنقطـاع بعد الصالة 
لـربء كان أو فرتة، وإنام جيب انتظاره مع العلم به أو الظن وضبط وقته والعلم بسـعته 
للطهـارة ومتام الصالة أو الشـك يف سـعته عىل الكالم املتقدم، دون مـا إذا علم بعدم 
سعته لذلك وعلم بسعته للطهارة وبعض الصالة، فضالً عام إذا شك حتى يف ذلك.

 (١) كام تقدم من املنتهى وغريه عند الكالم يف حصول االنقطاع بعد الصالة. 
وتقدم الوجه فيه. بل تقدم يف االنقطاع للربء تعميمه للوثوق، بل الظن. كام أن مقتىض 
ما تقدم منهP لزوم االحتياط بانتظار الفرتة لو كانت تسـع بعض الصالة المتامها، 

وإن سبق منا املنع منه.

(مسـألة٣٣): إذا علمـت املسـتحاضة أن هلـا فـرتة تسـع الطهـارة 
والصـالة وجب تأخري الصالة إليهـا(١)، وإذا صلت قبلها بطلت صالهتا، 

إذا علمت بوجود الفرتة يف الوقت................................................................. ٢٧٥
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(١) أو الوضـوء وحـده لو كانت االسـتحاضة بمرتبة ال تقتـيض ما زاد عليه. 
إال أن ينكشـف عـدم حتقـق الفـرتة بعد ذلـك، حيث ينكشـف مرشوعيـة الصالة هلا 
بالوظيفـة التـي أتت هبـا معها. لكنه خالف فـرض العلم بتحقق الفـرتة الذي خيتص 
بصـورة اإلصابـة للواقع، وليس كالقطع يشـمل صـورة اخلطأ فيه، التـي يكون معها 

. جهالً مركباً
(٢) للـزوم حتصيـل الواجـب االختيـاري بعـد فـرض اختصـاص ترشيـع 
االضطـراري بصورة تعذره، حيث ال يكون يف عرضه حينئذٍ ليتخري بينهام، كام يتخري 
بني سائر أفراد الواجب التدرجيية ومنها القرص والتامم، بل يكون يف طوله، فهو واجب 

عيناً قبل حتقق االضطرار، فال جيوز التفريط فيه بإيقاع النفس يف االضطرار.
(٣) لتاممية موضوع ترشيعها بتحقق االضطرار وإن كان مسـبباً عن تفريطها. 

وجمرد عدم االضطرار إليه يف أول الوقت ال ينايف ذلك. 
وإن شـئت قلـت: القـدرة عىل الواجـب االختياري يف بعض الوقـت إنام متنع 
مـن حتقق موضوع الواجب االضطـراري مـا دامت باقية ولو بتيرس االنتظار، ال بعد 
ارتفاعها ولو بالتفريط فيه، إلطالق دليله. وال سـيام مع كثرة حدوث االستحاضة يف 

أثناء الوقت قبل الصالة.
(٤) لعدم املوجب هلا حينئذٍ بعد عدم كوهنا مستحاضة وال ذات حدث متجدد 
مسـتمر، فيقرص عنها ما دل عىل وجوب التعجيل مما تقدم. وهكذا احلال يف الفرتة إذا 

ولـو مع الوضـوء والغسـل(١). وإذا كانت الفـرتة يف أول الوقت فأخرت 
الصـالة عنهـا عمـداً أو نسـياناً عصـت(٢)، وعليهـا الصـالة بعـد فعـل 

وظيفتها(٣).
(مسـألة٣٤): إذا انقطع الـدم انقطاع برء وجـددت الوظيفة الالزمة 
هلا مل جتب املبادرة إىل فعل الصالة(٤)،  بل حكمها حينئذٍ حكم الطهارة يف 



كان أكثـر مـن مقدار الصالة، حيث جيوز تأخريها ما مل يلزم وقوع بعض الصالة حال 
رجوع الدم. 

ومنـه يظهـر جواز التفريـق بني الصالتـني لو انقطع قبل الغسـل مـن الكثرية 
لـألوىل. كـام ال جيـب جتديد الوضـوء للثانية إذا مل يتخلـل احلدث بينهـام حتى لو قيل 
بوجـوب جتديده مع اسـتمرار الدم، لعـدم الناقض لطهارهتا بعد فـرض انقطاع الدم 

قبل الطهارة للصالة األوىل.
كام أنه يتعني يف الفرض جواز القيام بالوظيفة قبل الوقت لو كان االنقطاع قبله، 
الختصـاص ما دل عـىل وجوب إيقاعها يف الوقت باملسـتحاضة ذات الدم، ال مطلق 
ذات حدث االسـتحاضة، بل هو مسـتحب، لعموم ما دل عىل استحباب الكون عىل 

طهارة، مما تقدم التعرض له عند الكالم يف استحباب الوضوء للكون عىل طهارة.
(١) بـل هي من أفرادهـا احلقيقية،ال التنزيلية احلكمية. ولذا ليس عليها القيام 
بالوظيفة فيام يأيت من الصلوات. ويأيت يف املسـألة السـابعة والثالثني ما ينايف ذلك من 

اجلواهر. 
(٢) ألنـه مقتىض األمر باجلمع بني الصالتـني يف النصوص والفتاو، إذ بعد 
عـدم محلـه عىل األمر النفـيس ـ لكون املنـرصف يف األوامر الـواردة يف املاهيات التي 
تقبل االتصاف بالصحة والفساد بيان حدودها الرشعية من أجزائها ورشائطها ـ يتعني 
محلـه عىل اإلرشـاد لعدم االعتداد بالغسـل الواحد للصالة الثانية مـع التفريق، لعدم 
العفـو عن زيادة احلدث احلاصل من التفريـق، دون بيان رشطية اجلمع يف صحة كلتا 
الصالتني، املستلزم لوجوب إعادة الظهر مع عدم اجلمع، لعدم املنشأ االرتكازي هلا، 

جواز تأخري الصالة(١).
(مسألة٣٥):إذا اغتسلت ذات الكثرية لصالة الظهرين ومل جتمع بينهام 
عمداً أو لعذر وجب عليها جتديد الغسل للعرص(٢)، وكذا احلكم يف العشائني.

وجوب جتديد الغسل مع التفريق بني الصالتني يف الكثرية.......................................... ٢٧٧
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ليناسب محل األمر املذكور عليه، بخالف ما ذكرنا.
ولعله لذا رصح مجاعة من األصحاب بجواز التفريق مع جتديد الغسل للثانية، 
بل يف جامع املقاصد واملدارك أنه قطعي، وتقدم عند الكالم يف تثليث األغسال للكثرية 
 Pعـن املنتهى أنه أفضل، مع بيان وجهه. وما يف الرياض وطهارة شـيخنا األعظم
مـن التوقـف يف جـواز التفريق مع تعدد الغسـل يف غري حمله، سـواء أريـد به وجوب 
اجلمـع نفسـياً أم لتوقـف صحة كلتـا الصالتني عليه. ونسـبته إىل مـن أطلق وجوب 

اجلمع بغسل واحد يف غري حمله، بل املنرصف منه ما ذكرنا.
(١) إلطالق دليلها. وقد تقدم يف املسـألة الثالثني والواحدة والثالثني ما ينفع 
يف املقام. وال جمال لتوهم لزوم أعامل األدنى أيضاً هلا، لريتفع حدثه السابق باإلضافة 
هلـا. الندفاعـه بـأن وظيفة األعىل رافعة حلـدث االدنى، بناءً عىل ما تقـدم من اندكاك 

وظيفة األعىل يف وظيفة االعىل وإجزائها عنها. 
وأما بناء عىل عدمه ـ كام لو قيل بوجوب الوضوء لصالة الصبح يف املتوسـطة 
دون الكثريةـ  فألن ابتناء دم االسـتحاضة عىل التدرج يف اخلروج كاشـف عن سقوط 

. وظيفة األدنى بحصول األعىل، وإال لزم اجلمع بني وظيفتيهام دائامً
(٢) لعـدم املوجب لـه بعد ظهور كون احلـدث املتجدد إنام يمنـع من الصالة 
الواقعـة بعـده دون الواقعة قبلـه. بل مقتىض إطالق دليل األدنـى صحتها بعد فرض 

القيام بوظيفته هلا.

(مسألة٣٦): إذا انتقلت االستحاضة من األدنى إىل األعىل ـ  كالقليلة 
أو املتوسـطة إىل الكثرية، وكاملتوسطة إىل الكثرية ـ  فإن كان قبل الرشوع يف 
األعامل فال إشكال يف أهنا تعمل عمل األعىل للصالة اآلتية(١).أما الصالة 

التي فعلتها قبل االنتقال فال إشكال يف عدم لزوم إعادهتا(٢).
وإن كان بعـد الـرشوع يف األعامل فعليها االسـتئناف وعمل األعامل 



(١) إلطـالق دليلها. وجتتزئ هبا عن إمتام وظيفة األدنى التي كانت مشـغولة 
هبا، ملا ذكرناه من اندكاك وظيفة األدنى يف وظيفة األعىل، أو سقوطها بحصول األعىل.

(٢) إلطالق دليلها.
(٣) بناء عىل بطالن الصالة باحلدث يف أثنائها، وإال تعني البناء عىل ما مىض من 
صالهتا وإمتامهابعدالقيام بالوظيفة مامل حيدث مبطل آخر،ومتام الكالم يف ذلك يف حمله.
(٤) يعنـي: اسـتئناف الصالة بعد القيـام بوظيفة األعىل لو حصـل يف أثنائها، 

فيدل عىل لزوم وظيفة األعىل لو حصل قبل الصالة باألولوية.
 (٥) كـام هـو احلال باإلضافـة إىل صالة الصبـح لو حصلت املتوسـطة قبلها، 
ولـو حصلـت بعدها يتم ذلك باإلضافة إىل أول صالة بعد حدوثها. وأما لو حصلت 

الكثرية يف أثناء صالة ال حتتاج للغسل يف املتوسطة فاألمر أظهر.
(٦) كـام نـص عليـه يف العروة الوثقـى. وأقره مجاعة من حمشـيها. قال سـيدنا 
املصنـفP: «ألن إتياهنـا به قبل حدوث الكثرية ال جيـدي يف رفع أثرها، فالبد من 

 .« رفعه بإعامل مقتضاها وهو الغسل ثانياً
وقـد يقال: هذا إنـام يتم مع انقطاع الكثرة قبل الغسـل الثـاين، حيث يلزم من 
الغسل الثاين الصالة بطهارة تامة من حدث الكثري، أما مع استمرارهـ  كام لعله األظهر 
يف حمل الكالم ـ فحيث ال ختتص حدثية دم االسـتحاضة بحدوثه، بل تعم اسـتمراره 
فاسـتئناف الغسل إنام يرفع احلدث السابق عليه، دون املقارن والالحق فالصالة بعده 

التـي هي وظيفة األعىل كلهـا(١). وكذا إذا كان االنتقـال يف أثناء الصالة، 
فتعمـل أعامل األعىل(٢) وتسـتأنف الصالة(٣)،  بل جيب االسـتئناف(٤) 
حتى اذا كان االنتقال من املتوسـطة إىل الكثرية (٥) فيام إذا كانت املتوسـطة 
حمتاجة إىل الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات املتوسطة للصبح ثم حصل 
االنتقـال أعادت الغسـل(٦) حتـى إذا كان يف أثناء الصبح، فتعيد الغسـل 
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صالة بحدث مستمر باستمرار جريان الدم من حني الرشوع يف الغسل إىل حني الفراغ 
منها. أما إكامل الصالة بالغسل األول املأيت به للمتوسطة يف الفرض فهو ال يستلزم إال 
الصالة بحدث مستمر من أثناء الصالة إىل الفراغ منها، وهو أقل من احلدث يف فرض 

جتديد الغسل وأوىل بأن يكون معفواً عنه، فيلزم املكلف اختيار الصالة به.
لكنـه يندفـع بأن احلدث مع الصـالة بالغسـل األول وإن كان أقل من الصالة 
بالغسـل الثاين، إال أن مقتىض إطالق سـببية الكثرية للغسـل العفو عـن الثاين األكثر 
دون األول األقـل، وليسـت األولوية املذكورة ارتكازية عرفيـة ظاهرة بنحو متنع من 
انعقـاد اإلطالق املذكور، وال عقلية قطعية بعد التأمـل والنظر، ليلزم اخلروج هبا عن 
اإلطـالق بعـد انعقاده،إلمكان أن يكـون للقيام بالوظيفة دخـل يف العفو عن احلدث 

. إرفاقاً وختفيفاً
كيف والزم ذلك عدم وجوب الغسـل بحدوث الكثرية حتى يف أثناء الصالة 
التي ال تقتيض املتوسطة الغسل هلا، كالظهر لو وقع الغسل للصبح، بل حتى لو حدثت 
قبل الصالة، فيجب املبادرة للصالة ما مل يمض عىل الدم زمان يسـاوي زمان الغسل. 
كـام يلـزم ذلك يف حـدوث الكثرية رأسـاً بعد النقـاء، فتبادر للصالة قبـل ميض زمان 
الغسـل لعـني الوجه املذكور. وكـذا يف القليلة، فال جيب الوضـوء للصالة بحدوثها، 
بـل لو كانت عـىل وضوء فحدثت يف أثنائهـا أمتتها، أو قبلها بـادرت إليها ما مل يمض 
زمان يسـاوي زمـان الوضوء. وال يظن من أحد البناء عـىل ذلك، حيث يصعب جداً 
محل إطالقات أدلة وظائف املسـتحاضة عىل صورة ميض زمان بقدر زمان الوظائف، 

كام لعله ظاهر.
(١) بناء عىل وجوبه يف الكثرية.

(٢) بنـاء عـىل بطالن الصالة باحلـدث يف أثنائها، وإال لـزم البناء عىل ما مىض 
منها نظري ما تقدم.

والوضوء(١) وتسـتأنف الصبح(٢). وإذا ضاق الوقت عن جتديد الغسـل 



(١) بنـاء عـىل عموم بدلية التيمم لضيق الوقت، عىل ما يأيت الكالم فيه يف حمله 
إن شـاء اهللا تعاىل. كام تتيمم لو تعذر عليها الغسـل بسـبب آخر، كاملرض وفقد املاء، 
بال إشكال. لعموم دليل بدلية التيمم فيه. وذلك كله ال خيتص بمفروض الكالم، بل 

جيري يف سائر موارد تعذر الوضوء أو الغسل للمستحاضة.
(٢) املقـام من صغريـات فقد الطهوريـن، ويأيت منهP يف املسـألة الواحدة 
والعرشيـن مـن مبحث التيمم لزوم االحتياط فيه بالوجـه املذكور، كام يأيت الكالم يف 

وجهه إن شاء اهللا تعاىل.
(٣) ألن التبـدل لألدنـى ال يوجب الطهر من حدث األعـىل، بل ال يرفعه إال 
وظيفتـه. مـن دون فرق بني كون التبـدل يف وقت الصالة األوىل وكونـه قبله، عىل ما 
تقـدم الوجـه فيه يف أوائل املسـألة الثانية والثالثني بعد الكالم يف صـورة انقطاع الدم 
. والزم ذلـك وجوب جتديد وظيفة األعىل لو حصل التبـدل لألدنى بعد القيام  رأسـاً
بوظيفته قبل الفراغ من الصالة، للزوم ختفيف احلدث، كام يلزم رفعه رأساً مع القدرة 

النقطاع الدم، عىل ما تقدم.
نعـم، مما تقدم يظهر عـدم وجوب الفحص عن تبدل الـدم، ألن املتعارف هو 
املبادرة بعد الوظيفة للصالة وإكامهلا من دون فحص. بل قد يدعى عدم وجوب جتديد 
وظيفة األعىل لو كان التبدل لألدنى لفرتة غري طويلة، لعدم ابتناء االستحاضة الكثرية 

. فتأمل.  عىل االستمرار، بل عىل الصعود والنزول يف دفعات غري مضبوطة غالباً

والوضوء اقترصت عىل أحدمها وتيممت عن اآلخر، وإذا قرصعنهام تيممت 
عـن كل منهـام(١) وصلـت، وإذا ضاق الوقـت عن ذلـك أيضاًفاألحوط 

االستمرار عىل عملها ثم القضاء(٢).
(مسألة٣٧): إذا انتقلت االستحاضة من األعىل إىل األدنى استمرت 
عىل عملها بالنسـبة إىل الصالة األوىل(٣)، وتعمل عمل األدنى بالنسـبة إىل 
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كام يظهر مما تقدم أن التبدل لو كان بعد الصالة مل جتب إعادهتا باحلدث األخف 
يف الوقت.

نعم، ال يبعد وجوب انتظار التبدل هبا لو كان متوقعاً، سواءً كان بنحو اليعود 
األعىل،أم بنحو الفرتة التي تسع الطهارة ومتام الصالة. فراجع.

(١) إلطالق دليل وظيفة األدنى وظهور دليل وظيفة األعىل يف فرض بقائه أو 
عـدم رفـع حدثه، دون ما لو ارتفع وارتفع حدثه بالقيام بوظـيفته. ولعـله ال إشـكال 
فيه، بالنظر للنصوص والفتاو، ولذا قيد وجوب تثليث األغسـال باستمرار الكثرة 
يف كالم بعضهم، ومل يظهر اخلالف فيه منهم، وإنام وقع الكالم يف حتديد االسـتمرار، 

. عىل ما أرشنا إليه آنفاً
لكن يف اجلواهر: «لوال خمافة خرق ما عساه يظهر من اإلمجاع وتشعر به بعض 
األخبار ألمكن القول بإجيابه األغسال الثالثة وإن مل يستمر حلظة بعد الغسل، لإلطالق 
املتقدم». وظاهره وإن كان فرض انقطاع الدم، إال أن مقتىض استدالله شموله لصورة 
تبدلـه من األعىل لألدنـى. وكأن مـراده باإلطالق مثل قولـهA يف صحيح زرارة: 
«فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعرص 
بغسـل واملغرب والعشاء بغسـل...»(١)، ويف موثق سامعة: «املستحاضة إذا ثقب الدم 
...»(٢)، ألن الفعل املايض ال يقبل  الكرسـف اغتسـلت لكل صالتني وللفجر غسـالً

االستمرار، بل يصدق مع عدمه.
ويندفع بأن اإلطالق املذكور مل يتضمن كون جواز الدم موجباً لألغسال الثالثة 
خلصـوص الصلـوات اخلمس لذلك اليوم أو خلمس صلوات بعده ولو من غري اليوم 
لـو كان حدوثه بعد صالة الصبح، فإن بني عىل اجلمود عىل اإلطالق لزم االسـتمرار 
عىل ذلك مد الشهور واأليام، وإن بني عىل مالحظة املناسبات االرتكازية القاضية 

الباقي(١)،  فإذا انتقلت الكثرية إىل املتوسطة أو القليلة اغتسلت وتوضأت 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥ ، ٦.



بتبعية الوظيفة للحدث املسبب عن السيالن لزم اختصاصه بخصوص السيالن الذي 
مل تتعقبه الوظيفة الرافعة حلدثه، وهو املتعني، كام ذكرنا، بل هو املقطوع به.

(١) ال خيفـى أن االقتصار عىل الوضوء هلا ليـس أثراً لالنتقال لألدنى، بل هو 
املتعـني عىل مبناهP حتى مع بقاء االسـتحاضة عـىل الكثرة،بل أثر االنتقال لألدنى 
أهنا لو فصلت بينها وبني الظهر مل جيب جتديد الغسل هلا، حيث تقدم وجوبه مع البقاء 

عىل الكثرة. 
ودعو: أنه جيب جتديد الغسـل لو انتقلت للمتوسـطة، ألن غسـل الظهر إنام 
يرفـع حـدث الكثـرية، والبد من رفع حدث املتوسـطة قبل أول صـالة بعدها، وهي 

العرص يف املقام. 
مدفوعة بأن االنتقال للمتوسطة حيث فرض قبل الرشوع يف غسل الظهر أجزأ 
غسل الظهر لرفع حدثي الكثرية واملتوسطة، لتداخل األغسال. بل لو كان االنتقال بعد 
الغسل تعني إجزاؤه للعرص، ألن إجزاءه هلا مع بقاء الكثرة يقتيض إجزاءه هلا مع االنتقال 
للتوسط باألولوية، وال سيام مع ما أرشنا إليه آنفاً من ابتناء االستحاضة الكثرية غالباً 
عىل الصعود والنزول دون االسـتمرار عىل نحو واحد، خصوصاً بتبديل الكرسـف. 
ومـن هنـا ال يبعـد عدم وجوب الغسـل للعرص لـو انتقلت قبل غسـل الظهر 

للقليلة وارتفعت بعده للمتوسطة. نعم، يتجه الغسل للعشائني. فتأمل.
ثم أن وجوب الوضوء للعرص يف فرض االنتقال للمتوسـطة أو القليلة ال يتم 
بناء عىل ما سبق منا من عدم وجوب الوضوء يف املتوسطة والقليلة للصالتني الواقعتني 
بعـد الغسـل. إال أن ختـل باملبادرة فيجب جتديـد الوضوء، الختصـاص اإلجزاء عنه 

بصورة عدم الفصل، كام تقدم. فراجع.
(٢) حيـث ال إشـكال يف وجـوب الوضوء هلـام وإجزائه بعد فـرض االنتقال 

للظهـر واقترصت عـىل الوضـوء بالنسـبة إىل العرص(١)والعشـائني(٢).
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للمتوسطة أو القليلة قبل غسل الظهر، كام يظهر مما سبق.
(١) مل يسـبق منـه التعرض لذلك. نعم، قد يسـتفاد من ذكـره لزوم اجلمع بني 
الصالتـني يف الكثرية،كـام قد يسـتفاد مما سـبق يف املسـألة الرابعة والثالثـني من عدم 
وجـوب املبادرة عىل مـن قامت بالوظيفة بعد االنقطاع للربء.وقـد تقدم منا التعرض 
لـه ولدليله عند الكالم يف أحكام أقسـام املسـتحاضة الثالثة. كـام تقدم عدم وجوب 
املبادرة للصالة األوىل بعد غسـل املتوسـطة، غايته أن غسلها ال جيزئ عن الوضوء هلا 

مع عدم املبادرة.
(٢) كام قطع به يف حمكي الذكر، ويف املدارك: «وال يقدح يف ذلك االشـتغال 
بنحـو االسـتقبال واألذان واإلقامة من مقدمـات الصالة» ونحـوه يف جامع املقاصد 
مضيفـاً إليه السـرت، ومثله يف الروض إال أنه عرب بتحصيـل القبلة، الذي ال يبعد كون 
املـراد بـه الفحص عنها عند اجلهل هبا الذي هو الظاهر من االجتهاد فيها الذي حكي 
عن هناية األحكام جوازه، وعن غري واحد إطالق جواز االشتغال بمقدمات الصالة، 

وزاد عليها يف الدروس وحمكي هناية األحكام انتظار اجلامعة.
والذي ينبغي أن يقال: ال ينبغي التأمل يف جواز ما يتعارف وقوعه من كل فصل، 
كاألذان واإلقامة، ألن تعارف وقوعه موجب للغفلة عن مانعيته، فعدم التنبيه عىل مانعيته 
موجب لظهور إطالق النصوص يف جوازه وعدم هنوض قرينة االضطرار باملنع عنه. 
وكـذا ما يتعـارف وقوعه مـن خصوص االسـتحاضة وحيتاج جتنبـه إىل عناية 
كتنشـيف البدن واالنتقال للمصىل من املتوضأ واملغتسـل ولبس السـاتر واالستقبال 

 . ونحوها، للوجه املذكور أيضاً
وأما مثل حتري القبلة وانتظار اجلامعة إذا اقتىض زماناً معتداً به فال خيلو جوازه 

(مسـألة٣٨): قـد عرفـت أنه جيـب عليهـا املبـادرة إىل الصـالة بعد 
الوضـوء والغسـل(١). لكن جيوز هلا إتيـان األذان واإلقامـة(٢) واألدعية 



عـن إشـكال بل ال يبعد عـدم جوازه، كام قد يظهـر من اخلالف، لعـدم تعارفه ال من 
مطلق املصيل وال من خصوص املسـتحاضة، وال سـيام ما تضمنه مجلة من النصوص 
مـن املحافظة عـىل الوقت الفضييل يف الصالتـني بتأخري األوىل وتقديـم الثانية، لعدم 

تعارف حصول اجلامعة بالنحو املذكور.
(١) باملقـدار املتعارف الـذي هو ال حيتاج إىل زمان معتد بـه ظاهراً، أما ما زاد 

عليه فال خيلو عن إشكال.
(٢) الظاهـر أن املعيـار عىل املتعارف،كام لو أمكنت الصـالة قريباً من املتوضأ 
أو املغتسـل وكان ما تسـجد عليه يف متناول يدها، ال خيل الفصل املذكور، وال تكلف 
بالوضوء أو الغسل يف مكان الصالة بعد هتيئة ما تسجد عليه، وال يكفي مطلق املشقة، 
كام لو مل يتيرس هلا ذلك واحتاج االنتقال للمصىل وهتيئة ما تسجد عليه أو تتسرت به إىل 
زمـان طويـل، بل الظاهر أنه يكون بحكم تعرس الغسـل أو الوضـوء الذي ينتقل معه 

للتيمم، ملنافاة ذلك للمبادرة التي يظهر من األدلة اعتبارها.
نعـم، يف صحيـح معاويـة بـن عـامر: «فإذا جـازت أيامهـا ورأت الـدم يثقب 
الكرسـف اغتسـلت للظهـر والعرص... وتضم فخذهيا يف املسـجد وسـائر جسـدها 
خـارج... وإن كان الـدم ال يثقب الكرسـف توضأت ودخلت املسـجد وصلت كل 
صالة بوضوء»(١). وظاهره جواز ذهاهبا للمسجد وإطالقها شامل لصورة بُعد املسجد 
واحتيـاج املـيض إليـه إىل زمان طويل، فيجـوز ولو مل يلزم العـرس يف الصالة يف غريه. 
اللهـم إال أن يمنـع ثبـوت اإلطـالق لـه، لعـدم وروده لبيـان جـواز الذهاب 
للمسـجد، بل لكيفية الصالة فيه يف صوريت االسـتحاضة، مع املفروغية عن الذهاب 
له، فيقترص عىل املتيقن منه الذي يناسـبه وضع املسـتحاضة، وهـو صورة قربه وعدم 

املأثـورة(١) وما جتـري العادة بفعله قبـل الصالة، أو يتوقـف فعل الصالة 
عـىل فعله ولو من جهة لزوم العرس واملشـقة بدونـه(٢)، مثل الـذهاب إىل 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب املستحاضة حديث:١.
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منافاته للتعجيل.
عىل أنه قد حيمل املسـجد عىل حمل الصالة والسجود يف البيت، ال عىل املسجد 
املعـروف، لوضوح أن الوضـع الذي تضمنه صدر احلديث إنـام يتيرس يف اجللوس يف 
حمل السـجود يف البيت، بأن ترفع فخذهيا وتضمهـام لصدرها،وجتلس عىل عجيزهتا، 
فيخرج بدهنا عن حمل السجود، وال يتيرس يف املسجد املعروف إال بجلوسها عىل حافة 

الباب،الذي هو كاملتعذر يف حقها. 
وليـس املقصود منه جتنب جلوسـها يف املسـجد بسـبب احلدث، كي يناسـب 
املسـجد املعـروف، دون حمل الصـالة، بل جتنب خـروج الدم بتخفيـف الضغط عىل 
الرحـم بسـبب اجللـوس عىل العجيـزة ومنع خـروج الدم بضـم الفخذيـن للصدر، 
بخالف ما لو جلسـت عىل قدميها، حيث ينبت القدمان يف احلوض، فيضغط الرحم 

بثقل البدن، من دون أن يمنع الدم بضم الفخذين. فتأمل.
(١) لإلطـالق بعـد عدم صلـوح قرينة االضطـرار للتقييد بسـبب الغفلة عن 
ذلـك. لكن املتيقن منه ما ال حيتاج إىل زمـان طويل دون غريه، لعدم تعارفه عند عامة 
املصلـني ونحوه يف ذلـك التطويل يف نفس أجزاء الصالة باختيار السـور الطوال غري 

املتعارفة، خصوصاً ما زاد عام ورد استحبابه باخلصوص. فالحظ.
(٢) كـام هو ظاهر الفقيه واملقنـع ورصيح املعترب والتذكرة واملنتهى والدروس 
والـروض واملدارك وحمكـي التلخيص والتحريـر وهناية األحكام والبيـان، ونفى يف 
اجلواهـر وجـدان اخلالف فيه، وقـد يظهر مما ذكروه من وجوب تغيـري اخلرقةـ  الذي 

ادعي عليه اإلمجاع يف ظاهر كالم مجاعة ـ املفروغية عنه. فتأمل. 

املصىل وهتيئــةاملسـجد ونحـو ذلك،وكذلك جيوز هلا اإلتيان باملسـتحبات 
يف الصالة(١).

(مسـألة٣٩): جيب عليها التحفظ من خروج الدم(٢) بحشو الفرج 



بل قال سـيدنا املصنفP:«نسـبه إىل ظاهر األصحاب مجاعـة، بل قيل: إن 
اإلمجـاع عليه ما بني ظاهـر ورصيح مسـتفيض».ويقتضيه النصـوص الكثرية اآلمرة 

باالستثفار والتعصب ونحومها.
(١) لعـل منه جتنب بعض احلركات وأنحاء اجللوس املوجبة خلروج الدم، كام 

أشري إليه يف صحيح معاوية املتقدم.
(٢) ال خيفى أن ظاهر نصوص املقام كون األمر بالتحفظ لتجنب خروج الدم، 
ومقتىض سـوقه يف مقام بيان وظيفة املسـتحاضة كونه بلحاظ مانعيته رشعاً، ال لكونه 
مرغوباً عنه للمرأة، لعدم كون بيانه حينئذٍ وظيفة للشـارع، وال حلرمته نفسـياً، البتناء 
وظيفة املستحاضة عىل كون الغرض منها تصحيح الصالة وبيان ما يعترب فيها. والزم 
، أو ملبطليته للطهارة التي  ذلك كون بطالن الصالة بدونه متيقناً، إما ملبطليته هلا رأسـاً

هي رشط فيها.
وأما االسـتدالل عـىل مبطليته للصالة بالقاعدة، ملانعية النجاسـة من الصالة. 
فهو ـ مع توقفه عىل مانعية الدم املذكور، إما للبناء عىل عدم العفو عن دم االستحاضة 
مطلقاً ولو يف املحمول، أو لفرض إصابته البدن أو الثوب بمقدار الدرهمـ  إنام يتم مع 
العلم بخروجه حني الصالة، للعفو عن النجاسـة مـع اجلهل هبا حني الصالة، وعدم 

وجوب التحفظ منها قبلها إذا مل تكن معلومة.
 ،(٣) بـل جزم بوجوبه يف الروض واحلدائق وحمكـي هناية األحكام والذكر
ويظهـر من شـيخنا األعظمP امليـل إليه، ويف كشـف اللثام أنه لو خـرج الدم بعد 

الوضوء بطل.
(٤) كـام مـال إليـه يف اجلواهر. قـال سـيدنا املصنفP: «ألن سـوق األمر 

بقطنـة وشـده بخرقـة ونحو ذلـك(١)، فإذا قـرصت وخرج الـدم أعادت 
الصالة(٢).  بل األحوط إعادة الغسل(٣)، وإن كان العدم أقرب(٤).
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به مسـاق األمر بالوضوء والغسـل يقتـيض كونه رشطاً للصالة ال غـري. مع أن إمجال 
النصوص يف ذلك موجب للرجوع إىل استصحاب عدم االنتقاض». 

لكنه يشـكل بعدم صلوح السـياق املذكور للقرينية عـىل ذلك بعد كون رشط 
. وال سـيام مع ظهور دليـل التعجيل بالصالة يف االهتامم  الطهـارة رشطاً للصالة أيضاً
بتقليـل الدم، بنحو يلزم إعـادة الطهارة بدونه. بل ملا كان ظاهـر األمر بالتحفظ قدح 
خروج الدم فمقتىض إطالقه قدحه ولو خرج قبل الصالة والزمه بطالن الطهارة به. 

ومن هنا كان بطالن الطهارة به مقتىض ظاهر النصوص.
عىل أنه لو فرض إمجاهلا من هذه اجلهة فال جمال الستصحاب عدم االنتقاض، 
للقطع باالنتقاض بناء عىل ما تكرر من كون املسـتحاضة مستمرة احلدث، وأن جواز 
الصـالة هلا مع القيـام بالوظيفة ليس لعـدم ناقضية خروج الدم بعدهـا هلا، بل للعفو 
عـن احلـدث واالكتفاء بتخفيفـه. وحينئذٍ يلـزم االقتصار يف العفو عـىل املتيقن، وهو 
مـا ال يمكن جتنبه، دون ما خيرج بسـبب عدم التحفـظ. وما يف اجلواهر من أن مقتىض 

النصوص العفو عن حدثيته بعد الطهارة، غري مسلم عىل إطالقه.
نعم، قد يدعى أن مجلة من نصوص املسـتحاضة وإن اشـتملت عىل التحفظ، 
إال أنـه اقتـرص يف مجلة منها عىل الوضوء والغسـل، ومقتىض إطالق هذه الطائفة عدم 
وجـوب التحفظ من خروج الدم وعـدم مبطليته ال للطهارة وال للصالة، فمع فرض 
إمجـال نصوص التحفظ وترددها بـني مبطليته للطهارة ومبطليتـه للصالة فقط يتعني 

البناء عىل الثاين اقتصاراً يف اخلروج عن اإلطالق املذكور عىل املتيقن.
اللهم إال أن يقال: إن ما تضمن االقتصار يف بيان الوظيفة عىل الوضوء والغسل 
ملا كان وارداً لبياهنا مقدمة للصالة، فهو يف مقام بيان رشط الصالة فإطالقه إنام ينعقد 
مـن حيثيتهـا، دون حيثية الطهارة بنفسـها مع قطع النظر عنهـا، ليمكن الرجوع له يف 
فـرض إمجال نصوص التحفظ. عىل أنه قد يمنـع انعقاد اإلطالق لنصوص االقتصار 
املذكـورة، النرصافهـا إىل صورة التحفظ، ألنـه املتعارف، والرتـكاز ناقضية خروج 



الدم املقتيض لالقتصار يف العفو عنه عىل ما البد منه. فتأمل.
هـذا كله إذا مل يلزم من االسـتيثاق بعد خروج الدم ثـم الصالة بعده االخالل 
باملـواالة املعتـربة، أمـا لو أخل هبـاـ  كام لو خرج بنحـو حيتاج إىل التطهـري، أو يف آخر 

الصالة أو نحو ذلك ـ فال ينبغي اإلشكال حينئذٍ يف بطالن الطهارة من هذه اجلهة.
بقي يف املقام أمور..

األول: قـد يسـتفاد مـن إطالقهـم وجـوب التحفظ يف مجيع أقسـام املسـتحاضة 
وعـدم اختصاصه بالكثـرية، بل قد يظهر من بعـض كلامهتم املفروغية عنـه، وأن الكالم 
إنـام هـو يف وقتـه، عىل مـا يـأيت يف األمـر الثاين. لكـن ال يبعـد عـدم وجوبـه يف القليلة، 
بمعنـى عدم قـدح زيادة الدم مـا مل يبلغ الثقـب. خللو نصوصها ونصـوص الصفرة عىل 
كثرهتـا عـن التعرض لـه، وورود نصوص التحفظ يف غريها. بل هـو الظاهر من صحيح
معاوية بن عامر املتقدم عند الكالم يف إخالل اخلروج إىل املسـجد باملبادرة، ألن التعرض 

فيه للكثرية والقليلة، وتضمنه التحفظ يف األوىل دون الثانية ظاهر يف عدم وجوبه فيها.
نعـم، تضمـن صحيح الصحاف(١) األمر به عند الغسـل مـن احليض من دون 
تفصيل بني األقسام، ويف خرب زرارة: «ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها 
وتصيل كل صالة بوضوء ما مل ينفذ [يثقب] الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت»(٢)، وهو 
ظاهـر يف القليلـة. لكن ال يبعد محل األول عىل كون االسـتيثاق الحتامل الكثرة الذي 
تضمـن الفحص عنها بعد الصالتني األوليني، والثاين عىل كون االسـتيثاق لإلرشـاد 
إىل جتنب نفوذ الدم املوجب للغسل ال إىل جتنب زيادته من دون أن ينفذ. كام قد حيمل 
عليه ما تضمنه بعضها(٣) من وضع الكرسـف، وإال فالكرسـف وحده ال يمنع زيادة 

خروج الدم يف ضمن عدم بلوغ مرتبة الثقب.
كـام ال يبعـد أيضاً عـدم وجوب التحفظ يف املتوسـطة، الختصـاص نصوصه 
بالكثـرية بقرينـة اشـتامهلا عـىل حكمها. بل قـد يظهر مـن صحيح زرارة عدمـه فيها، 

(١) ، (٢)، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧، ٩، ٨ ، ١٠، ١٢.
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لقولهA فيه: «تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومني، فإن انقطع الدم، وإال اغتسلت 
واحتشـت واسـتثفرت [واسـتذفرت] وصلـت، فإن جـاز الدم الكرسـف تعصبت 
واغتسـلت ثم صلت الغداة بغسـل والظهر والعرص بغسل واملغرب والعشاء بغسل، 

وإن مل جيز الدم الكرسف صلت بغسل واحد»(١). 
ألن التعـرض يف ذيلـه للتعصب يف الكثرية دون املتوسـطة ظاهـر يف التفصيل 
بينهـام فيـه، وحيمل ما يف صدره من إطالق األمر باالسـتثفار عـىل الصالتني األوليني 

بعد غسل النفاس، الحتامل الكثرة، نظري ما تقدم يف صحيح الصحاف. فتأمل.
نعم، لو لزم من عدم التحفظ يف القليلة واملتوسطة انتقال االستحاضة للمرتبة 

العليا فال إشكال يف ترتب حكمها، كام تقدم محل بعض النصوص عليه.
الثاين: بناء عىل مبطلية خروج الدم بسـبب عدم التحفظ للصالة دون الطهارة 
يتعـني اختصاص التحفظ بحـال الصالة، كام قد يظهر من اجلواهـر. وأما بناء عىل ما 
تقدم منا من مبطليته للطهارة أيضاً فالالزم عدم اختصاصه بحال الصالة. ولذا حكي 
عـن بعضهم لزوم تقديمه عىل الوضوء يف القليلة واملتوسـطة بالنسـبة إىل غري الغداة، 

بناء منهم عىل عموم وجوب التحفظ هلام.
بل ظاهر املفيد تقديمه حتى عىل الغسـل، حيث قال يف املقنعة: «وإن كان الدم 
كثرياً فرشح عىل اخلرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر صالة الظهر عن أول وقتها 
ثـم تنزع اخلرق والقطن وتسـتربئ باملاء وتسـتأنف قطناً نظيفاً وخرقاً طاهرة تتشـدد 
هبا وتتوضأ وضوء الصالة ثم تغتسـل...». لكنه كام تر، ألن الغسـل حال التشـدد 
باخلرق كاملتعذر بعد وضوح عدم إرادة االنغامس يف املاء أو ما يشبهه ليستنقع الشداد 
به ويصل للبرشة، ملا يستلزمه من تنجس املاء املستنقع فيه بالدم، وتنجس البدن به بعد 

ذلك فال يتيرس الصالة به، خصوصاً مع املحافظة عىل املبادرة.
عىل أن النصوص ال تقتيض ذلك عدا ما قد يشعر به تأخري الغسل عن التعصب 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث: ٥.



يف صحيح زرارة املتقدم، املعارض بتقديمه عىل االحتشـاء واالسـتثفار يف صدره ويف 
غريه من النصوص. بل يف صحيح الصحاف: «فلتغتسـل ثم حتتيش وتستذفر»(١) ويف 
حديـث عبد الرمحن: «فلتغتسـل ثم تضع كرسـفاً آخر»(٢). ومن ثم قـال بعضهم فيام 

حكي عنه: «ان قضية األخبار وكالم األخيار كون االستظهار بعد الغسل».
نعم، قال يف اجلواهر: «ومع ذلك فإجيابه حمل نظر، ألولوية فعله يف أثناء الغسل 
عليه بعده، والنرصاف الذهن إىل عدم إرادة اإلجياب من ذلك، بل هو لغلبة حصول 
مشـقة الغسـل يف األثناء...». وما ذكره غري بعيد، وإن كان الظاهر أن تأخري الغسـل 
عـن االسـتظهار أقرب للتعذر منه للمشـقة. وأن ما ذكـرهP بعد ذلك من وضوح 

منع تعذره ممنوع. 
وكيـف كان، فمقتىض مـا تقدم وجوب املبـادرة للتحفظ بعد الغسـل بالوجه 

املتعارف.
الثالث: قرب يف الروض وحمكي الذكر وجوب التحفظ من الدم عىل الصائمة 
يف متـام النهـار، بناء عىل توقف الصوم عىل الغسـل، وعن هناية األحكام القطع به قال 
يف الروض: «ألن تأثري اخلارج يف الغسل وتوقف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ 
كذلك»، وقال يف حمكي الذكر: «ألن توقف الصوم عىل الغسل يشعر بتأثره بالدم».
لكـن ال جمال له بناء عىل عدم مبطليـة الدم للطهارة. بل وكذا بناءً عىل مبطليته 
هلا، ألن ظاهر النص اآليت التوقف عىل الغسـل بالنحو الذي يعترب يف الصالة دون ما 
زاد عىل ذلك، وإال الحتاج إىل تنبيه. بل لعل السرية عىل خالفه. وغاية ما يقتيض ذلك 

توقف صحة الصوم عىل التحفظ باملقدار الذي يتوقف عليه صحة الصالة.
بل حيث كان مفاد النص اآليت وجوب القضاء عىل من مل تغتسـل، ال عىل من 
، ألن  مل تصـح منها الصـالة فال يبعد البناء عىل عـدم اعتبار التحفـظ يف الصوم أصالً
اعتباره يف الصالة ليس لعدم صحة الغسـل وقصور يف تأثريه، بل لظهور نصوصه يف 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث: ٧، ٨.
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عـدم العفو يف الصالة عـن احلدث الزائد بزيادة خروج الدم، املناسـب لعموم اعتبار 
الطهـارة فيهـا، ومل يثبت ذلك يف الصوم، كـام ال عموم العتبار الطهـارة فيه. ولذا قد 

يلتزم بصحته مع بطالن الصالة باإلخالل باملبادرة، أو خللل آخر يف نفس الصالة. 
بـل لعله ال إشـكال فيه بينهم، حيـث يبعد جداً بناؤهم عـىل بطالن الصوم لو 
انكشف بعد خروج الوقت بطالن الصالة بزيادة ركن مثالً مع فرض الغسل هلا. فالحظ.
الرابع: النصوص وإن اشتملت عىل االستثفار واالستذفار والتلجم والتعصب 
وضم الفخذين واالستيثاق، إال أن الظاهر رجوع اجلميع لألخري من دون خصوصية هلا 
ألنه األثر املقصود منها، بل لو فرض عدم دخلها يف منع خروج الدم مل جيب يشء منها.

نعم، قد ال يناسـب ذلك االسـتذفار الـوارد منفرداً يف صحيـح الصحاف(١)، 
ونسـخة يف صحيـح احللبـي وزرارة(٢)، حيث فـرس يف ذيل صحيح احللبـي بالتطيب 

واالستجامر بالدخنة وغري ذلك. لكن الظاهر أنه من الكليني، ال من تتمة احلديث. 
ومل أعثـر عىل شـاهد لـه يف كالم اللغويني، فإنـه وإن ذكر غري واحـد منهم أن 
الذفر شدة الرائحة، إال أهنم مل يذكروا االستذفار باملعنى املذكور، بل يف لسان العرب 
وغريه: «واستذفر باألمر اشتد عزمه عليه وصلب له».ومحله عىل ما يناسب املقام غري 
بعيد وإال تعني محله عىل االسـتحباب، لعدم مناسـبته لكثرة الدم، وإمهال األصحاب 
لـه يف مجلـة الوظائف بل لعل ذلك جيري أيضاً يف ضم الفخذين الذي تضمنه صحيح 
. وال سـيام مع  معاوية بن عامر(٣) املتقدم، إلمهاهلم له مع احتياجه للتنبيه لو كان واجباً
إمهاله يف بقية النصوص مع ظهور بعضها ـ كمرسـلة يونس(٤) وصحيح الصحاف(٥) 

ـ يف فرض كثرة الدم بمرتبة شديدة.

(١)، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧، ٢، ٥ ، ١.
(٤) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣.

(٥) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٧.



(١) هـذا احلكـم يف اجلملـة معـروف بـني األصحـاب، وبـه رصح يف صـوم 
املبسوط والنهاية واملعترب واملنتهى، ويف الرسائر والرشايع والنافع والتذكرة والقواعد 
واإلرشاد واملختلف والدروس وظاهر الفقيه، بل والكايف وعن ابن اجلنيد والتحرير 

وهناية األحكام واملوجز ورشحه واجلعفرية وغريها. 
وربـام يكون تركـه يف كالم بعضهم ليس للخالف فيه، بـل لالكتفاء بام ذكروه 
ترصحياً وتلوحياً من توقف كوهنا بحكم الطاهر عىل الوظائف املذكورة مع مفروغيتهم 

عن توقف الصوم عىل الطهارة يف اجلملة. 
ولعلـه لذا كان ظاهر بعض كلامهتم املفروغية عنه، واسـتظهر يف احلدائق عدم 
اخلـالف فيه، ونفـى يف اجلواهر وجدانه، كام نسـبه إىل مذهب األصحـاب يف املدارك 
وحمكـي الذخرية ورشح املفاتيح، بل رصح باإلمجاع عليه يف جامع املقاصد والروض 

وحمكي حوايش التحرير ومنهج السداد والطالبية واللوامع.
واقترص يف مبحث االستحاضة من املبسوط عىل نسبته إىل رواية أصحابنا، وقد 
اسـتظهر غري واحـد منه الرتدد فيه، كام يسـتظهر أيضاً من املعتـرب واملنتهى يف املبحث 
املذكـور، القتصارمها عىل نقل كالمه، ويف املـدارك والبحار واحلدائق أنه يف حمله، كام 
يظهر الرتدد أيضاً من كشف اللثام واحلبل املتني وحمكي رشح اإلرشاد لألردبييل ومما 
عن مجاعة من متأخري املتأخرين من تأويل احلديث اآليت بام ال يناسب احلكم املذكور 

مع انحصار دليله به.
هـذا، ويـدل عىل احلكـم املذكور صحيـح عيل بن مهزيـار: «كتبت إليـه امرأة 
طهـرت مـن حيضهـا أو دم نفاسـها يف أول يـوم من شـهر رمضان، ثم اسـتحاضت 
فصلت وصامت شـهر رمضان كله من غري أن تعمل ما تعمله املستحاضة من الغسل 
لـكل صالتـني، هل جيوز صومها وصالهتـا أم ال؟ فكتب: تقـيض صومها وال تقيض 

(مسـألة٤٠): الظاهر توقف صحة الصوم من املسـتحاضة عىل فعل 
األغسال النهارية يف الكثرية(١)
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صالهتا، ألن رسول اهللا5 كان يأمر فاطمةJ واملؤمنات من نسائه بذلك»(١). 
ولعلـه هو املراد برواية أصحابنا التي سـبق ذكرها من املبسـوط، إذ مل يذكر يف 
كلامهتـم غـريه، وال يرض إضامره بعد كون رواية مثل ابن مهزيار ممن يعلم أنه ال يروي 
عن غري اإلمام، خصوصاً مع ظهور رواية قدماء األصحاب له وإيداعهم إياه يف كتب 

 .Fاحلديث واستدالهلم به يف املفروغية عن كونه من أحاديثهم
وقد أورد عىل االستدالل به بوجهني آخرين.

أحدمها: اشتامله عىل أمر فاطمةJ بذلك مع تظافر نصوص اخلاصة والعامة 
بأهنـا مل تـر محرة قط يف حيض وال نفـاس ومع ما هو املعلوم من عـدم اخالهلا بوظيفة 
مرشوعة. وأما محلها عىل فاطمة بنت أيب حبيش املعروفة بكثرة ابتالئها باالستحاضة، 
وفيها جرت سـنتان من سـننها الثالث التي تضمنتها مرسـلة يونس الطويلة(٢). فهو 

بعيد عن ظاهر إطالق هذا االسم، وال سيام مع إحلاقه بالصالة والسالم عليها.
نعم، يف الوسائل واحلدائق وغريمها أن ذلك خمتص برواية الكايف والتهذيب وأنه 
روي يف الفقيه والعلل خالياً عن ذكر اسمهاJ، بل فيهام: «ألن رسول اهللا5 كان 
يأمر املؤمنات من نسائه بذلك». وهو لو تم كفى يف دفع اإلشكال، لسقوط رواية الكليني 
والشـيخ باملعارضة لرواية الصدوق، وقد حتقق يف حمله عدم الرتجيح لنسخة الزيادة. 
إال أن املوجـود يف الطبعـة احلديثـة للفقيـه موافـق لرواية الـكايف والتهذيب، 
ومقتىض ذلك التعارض بني روايتي الصدوق يف كتابيه املسقط هلام عن احلجية وانفراد 
روايـة الـكايف والتهذيب هبـا. لكن حيث كان املوجـود يف بعض طبعاتـه القديمة كام 
نقلـه عنـه اجلامعة الذين ال يقرص نقلهم عن بعض النسـخ فغاية األمر اختالف نسـخ 
الفقيه املسقط هلا عن احلجية، فال تنهض بمعارضة رواية العلل، وال سيام مع اختالف 

سندها عن سند الفقيه، بل تنهض رواية العلل بمعارضة رواية الكايف والتهذيب.
(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب احليض حديث:٧.

(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤ وباب:٥ منها حديث:١.



ولعـل األوىل دفـع اإلشـكال ـ مضافـاً إىل أن سـقوط التعليـل ال يمنـع مـن 
االسـتدالل بأصـل اجلـوابـ  بأن أمرهـاJ بذلك ليس لعمل نفسـها، بـل لتعليم 
غريهـا. كـام ورد نظريه يف صحيح زرارة الوارد يف قضاء احلائض الصوم دون الصالة 
عـىل بعض نسـخه(١). كام قد حيمل عليه أمره5 لنسـائه بذلك، لظهـوره يف أمرهن 
كلهن أو أكثرهن به ومل يعرف ابتالؤهن كذلك باالستحاضة، فضالً عن أن ال يؤدين 

وظيفتها، وهن يف ظل صاحب الرشيعة5.
ثانيهام: ما تضمنه من قضاء الصوم دون الصالة، مع ظهور عدم بناء األصحاب 
عىل ذلك، بل العكس هو األنسـب بعموم رشطية الطهارة يف الصالة، واستثنائها من 
عموم: «ال تعاد الصالة»(٢)، وبعدم عموم رشطيتها يف الصوم، فال يبطل بحدث مس 
امليـت مطلقـاً، وال بتعمد البقاء عىل اجلنابـة إذا مل يتعمد إحداثها يف أثنـاء النهار، وال 

بالبقاء عليها عند طلوع الفجر ال عن عمد.
ويف التهذيـب بعـد ذكر الصحيح: «إنام مل يأمرها بقضـاء الصالة إذا مل تعلم أن 
، وال تعلم ما يلزم املستحاضة، فأما مع العلم بذلك فالرتك  عليها لكل صالتني غسالً

له عىل العمد يلزمها القضاء». 
لكنهـ  مع بعد البناء عليه بالنظر الستثناء الطهارة من عموم: «ال تعاد»، ولظاهر 
حال األصحاب ـ إن رجع إىل محل قضاء الصوم فيه عىل مايعم الصورة املذكورة لزم 
أشـدية الصوم من الصالة باإلضافة للطهارة، وقد سـبق عدم مناسـبتها ملا سبق، وإن 
رجع إىل محل قضائه عىل خصوص صورة تعمد ترك األغسال مع العلم بوجوهبا لزم 
التبايـن بني موضوعـي التفصيل بني الصـوم والصالة، فيكون التفصيـل املذكور فيه 
موضوعياً مع اتفاقهام يف احلكم، وال جمال حلمل الصحيح عليه، بل هو تعسـف هيون 

دونه طرح احلديث، ألنه من املشكل. كام ذكره يف اجلملة سيد املدارك وغريه.
هـذا، وقد ذكر غـري واحد أن تعـذر العمل ببعض فقـرات احلديث ال يقتيض 

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب احلديض حديث:٢. 
(٢) الوسائل كتاب الصالة باب:١ من أبواب الركوع حديث:٥.
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رفع اليد عنه رأسـاً بل يبقى حجة فيام يمكن البناء عليه منها. قال يف اجلواهر: «إذ هو 
بمنزلة أخبار متعددة، فال يبعد وهم الراوي يف بعض دون بعض سـيام يف مثل الكتابة 

التي هي مظنة ذلك». 
لكـن ذلك إنام يتجه مع عدم االرتباط بـني الفقرات. وليس هو لكوهنا بمنزلة 
أخبار متعددة، بل ألن سقوط الفقرة عن احلجية ليس النكشاف كذب الراوي، بل ملانع 
يكشـف عن كذب الظهور، خلطأ الراوي وومهه ـ كام تقدم من اجلواهر ـ ولو بإغفاله 
القرينة، أو خللل يف اجلهة، بحيث ال يكون الغرض من الكالم بيان الواقع، وال تالزم 
بـني الفقـرات يف جريان أصالتي اجلهة وعـدم اخلطأ بعد فرض عـدم االرتباط بينها. 
أما مع االرتباط عرفاً بينها فيشكل بناء العرف والعقالء عىل التفكيك بينها يف 
جريان األصلني. وال يبعد كون املقام منه عرفاً، حيث قد يستفاد من الصحيح عرفاً سوق 
اجلواب لبيان التفصيل بني الصوم والصالة، ال جمرد بيان حكم كل منهام عىل استقالله. 
وال سـيام مـع التعليل بأمر النبـي5 بذلك الظاهر أو املشـعر بأن ذكره لدفع 
اسـتغراب التفصيل به وتوهم أولوية الصالة بالقضـاء، ولبيان أن املعيار يف األحكام 
الرشعيـة عـىل التعبد، ال عىل االستحسـانات، كـام يظهر من مالحظـة التعليل بذلك 
يف قضـاء احلائـض الصـوم دون الصـالة والردع عن القيـاس فيـه(١). وإال فمعلومية 
متابعتهمF للنبي5 يف األحكام تغني عن تنبيههمF لصدور احلكم منه5 
لو كان الغرض منه حمض االسـتدالل عىل كل من احلكمني عىل حياله واستقالله. بل 

لعل األنسب بمقامهمF بيان العلل األخر اخلفية التي خيتصون بعلمها.
ولو غض النظر عن ذلك فحيث كانت أصالة عدم اخلطأ من األصول العقالئية 
العرفيـة فاملرجـع يف حتكيمها العرف، وليس احتامل وهـم الراوي يف عكس التفصيل 
بأبعـد من احتـامل ومهه يف خصوص عدم وجوب قضاء الصالة، بل لعل الثاين أبعد، 
البتنائه عىل التفريق بني املتفقني وزيادة قوله: «ال تقيض» ومها أبعد عن اخلطأ والغفلة 

(١) راجع الوسائل باب:٤١ من أبواب احليض.



مـن عكس الفرق بني املختلفني، بتخيله عىل خالف واقعه أو بالتعبري عنه كذلك، كام 
يظهر بمالحظة عموم حاالت اخلطأ عند الناس.

هـذا، مضافـاً إىل أن السـؤال مل يكن عن رشطية األغسـال يف الصوم والصالة 
الذي قد يكثر االبتالء به تبعاً لالبتالء باالستحاضة، بل عن حكم من صامت وصلت 
بدوهنا، ومن الظاهر قلة االبتالء بذلك بنحو ال يناسب ما أشري إليه يف التعليل من سبق 
أمـره5 بذلك يف مقام تعليم احلكم بنحو يظهر يف تكرر ذلك منه5 واسـتمراره 
عليـه، الـذي هو ظاهر قولـه: «كان يأمر»، وإنام املناسـب له أن يكـون تعليالً للحكم 
بوجوب قضاء احلائض الصوم دون الصالة، لشـيوع االبتالء به، وال سيام مع اشتامل 

بعض النصوص(١) عىل تعليله بذلك.
ومـن ثـم قرب يف حمكي املنتقى وقـوع الوهم يف ذلك، وأن اجلـواب والتعليل 
راجع إليه ال ملورد السـؤال، بأن يكون املسـؤول عنه يف املكاتبة كال األمرين واشـتبه 
جـواب أحدمهـا بجـواب اآلخر. قـال: «وليـس باملسـتبعد أن يبلغ الوهـم إىل وضع 
اجلواب مع غري سؤاله، فإن من شأن الكتابة يف الغالب أن جتمع األسئلة املتعددة، فإذا 
مل يمعـن الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهـم». وخصوصية الكتابة بقبول الوهم 
إنامهـو يف ذلـك، ال يف تغيري نفس اجلواب بزيادة يشء فيهـ  كام سـبق من اجلواهرـ  بل 

هي أبعد عن قبول الوهم يف ذلك من املشافهة.
هـذا،  وقد يظهر من الوسـائل امليل إليه، حيـث أورد احلديث يف باب وجوب 
قضاء احلائض والنفسـاء الصوم دون الصالة، ثم أشـار لكالم املنتقى وغريه. بل هو 
الظاهـر من الصدوق يف العلل، حيث أورده يف بـاب علة قضاء احلائض الصوم دون 
الصالة، مقترصاً عليه وعىل حديث آخر يتضمن التعليل بأن الصوم إنام هو يف السـنة 
شـهر، والصـالة يف كل يوم وليلة، كـام قربه الفقيه اهلمداينP وبعض مشـاخينا فيام 

. حكي عنه أيضاً

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب احليض حديث:٢.
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لكـن قـال يف احلدائق بعد نقـل الوجه املذكور عن املنتقـى: «وهو جيد. إال أن 
فتح هذا الباب يف األخبار مشـكل». ولعل وجه إشـكاله أن ذلك ليس بنحو يوجب 
. ومثله أو أبعـد منه بقية الوجوه  ظهـور احلديث فيام ذكـر، أو يصحح محله عليه عرفاً
املذكـورة يف كلامهتـم لتوجيه احلديث التـي أهناها يف احلدائق إىل سـتة، ويف البحار إىل 

ثامنية، بل أكثر، لرجوع بعضها إىل أكثر من وجه واحد.
نعـم، ال إشـكال يف أنـه بمالحظـة مجيع ما سـبق يتضـح اضطـراب احلديث 
والريـب فيـه بالنحـو املانع من هنوضه بإثبـات احلكم املذكور وحجيتـه عليه، بل يرد 

.Eعلمه إىل أهله
إن قلت: هذا ال يناسب ظهور استفادة مجهور األصحاب قديامً وحديثاً احلكم 
املذكور من الصحيح، ملا سـبق من ترصيح مجلة منهم به وظهور آخرين يف البناء عليه 
مـن دون ترصيـح لواحـد منهـم باخلالف فيـه، مع انحصـار الدليل عليـه بالصحيح 
املذكـور، املسـتلزم العتامدهـم عليه مـن دون أن متنعهم اجلهـة املذكـورة، وإنام ظهر 
التوقـف فيه ألجلها من متأخري املتأخرين، وليسـت هي بنحو ختفى عىل من قبلهم، 
فعـدم توقفهم ألجلها مناسـب لوضوح عدم مانعيتها مـن التعويل عليه، الطالعهم 
عىل انحصار وهم الراوي له يف احلكم بعدم قضاء الصالة ولو لعثورهم عىل نصوص 

أخر شاهدة باحلكم أو عىل قيام السرية عليه أو غري ذلك.
قلـت: لـو تم بنـاء األصحاب عـىل العمـل بالصحيـح فليس هو بنحـو يرفع 
اإلشـكال املتقـدم بعد أن كان راجعاً للمتن ال للسـند. مع أنـه مل يتضح اعتامد مجهور 
األصحاب عىل الصحيح يف احلكم املذكور. أما من استظهر فتواه به من أهل احلديث 
من ذكره للصحيح يف باب صوم احلائض واملستحاضة من كتابه كالكليني والصدوق 
يف الـكايف والفقيـه، فلعدم ثبـوت فهمه احلكم املذكور منه بعد ما سـبق من العلل من 

إثباته يف باب علة قضاء احلائض الصوم دون الصالة. 
كـام أن من اقترص عىل نسـبة احلكـم إىل رواية أصحابنا ممن سـبق مل يتضح منه 



التعويل عىل الرواية، وال سـيام املعترب واملنتهى، حيث مل يتضمنا اإلشـارة هلا رأساً، بل 
نقـل كالم الشـيخ املتضمن هلا ال غري. بل لعل ظاهرمهـا عدم محل الرواية التي ذكرها 
الشيخ عىل الصحيح، وإال كان األنسب هلام ذكره بنفسه بعد تيرس ذلك بسبب إيداعه 
يف كتب احلديث املشهورة. وأما من أفتى باحلكم رصحياً فلم يتضح اعتامدهم فيه عىل 

الصحيح بعد عدم اشارهتم له. 
بل قد يكون مبناه عندهم الرشطية التي اشتهرت يف كلامهتم وسبق التعرض هلا 
عند الكالم يف وظيفة املستحاضة باإلضافة للصالة غري اليومية، وهي أن املستحاضة إذا 
فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر، البتنائها عندهم عىل مانعية حدث االستحاضة 

من الصوم وكون وظيفتها بحكم الطهارة منه، فيبطل بدوهنا ويصح معها. 
كام قد يناسبه عدم اقتصار مجلة منهم عىل الصوم، بل ذكروا غريه مما يمتنع مع 
احليض، كدخول املسـاجد وغريه، كام عمم مجاعة منهم الرشط جلميع األغسـال، بل 
لغريهـا ولغري الكثرية من أقسـام املسـتحاضة، وكل ذلك ال ينهض بـه الصحيح، بل 

يبتني يف اجلملة عىل الرشطية املذكورة عىل ما يتضح فيام يأيت إن شاء اهللا تعاىل. 
ومل يتعرض لالستدالل عىل احلكم بالصحيح إال متأخروا املتأخرين فيام عثرت 
عليه، ومنهم بدأت املناقشـات يف االسـتدالل به عليه. ومن هنا ال معدل عام سبق من 

عدم هنوض الصحيح باالستدالل.
وأمـا الرشطية املذكورة فقد سـبق يف تلك املسـألة عدم هنوضهـا بعموم ترتب 
أحـكام الطاهـر مع القيـام بالوظائف للصالة بعـد ظهور األدلة يف كون املسـتحاضة 
مسـتمرة احلـدث. كام ال جمال لالسـتدالل بمفهومها إلثبات بطـالن الصوم مع عدم 
القيـام بالوظيفـة بعـد اختصاص أدلة مانعية احلـدث األكرب من الصـوم باجلنابة التي 
تضمنـت األدلة مانعيتها منـه يف اجلملة، وباحليض الذي تضمنـت األدلة مانعيته منه 
مطلقاً، دون غريمها، ولذا ال إشـكال ظاهراً يف عدم مانعية مس امليت، وإن كان سـبباً 

للحدث األكرب.
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نعم، لو ثبت تنزيل حدث االستحاضة منزلة أحد احلدثني اجته مشاركته له يف 
كيفية املانعية الثابتة له. وحينئذٍ فحيث الإشـكال يف مرشوعية الصوم من املستحاضة 
يتعـني االقتصار عـىل املتيقن، وهو حال القيام بالوظائف، لعـدم احتامل اعتبار ما زاد 

عليها. فتأمل. لكن ال دليل عىل تنزيله منزلة اجلنابة. 
وأما تنزيله منزلة احليض فقد يستدل عليه بقوله يف الرضوي: «والوقت الذي 
جيوز فيه نكاح املسـتحاضة وقت الغسـل بعد أن تغتسـل وتتنظف، ألن غسـلها يقوم 
مقـام الطهر للحائـض»(١) ألن جمرد تنزيل حال الغسـل من االسـتحاضة منزلة حال 
الطهر من احليض ال يكفي يف قرص جواز الوطء عىل حال الغسـل إال بضميمة تنزيل 
أصـل حدث االسـتحاضة منزلة احليـض الذي حيرم الـوطء حاله، وبعمـوم التنزيل 

املستفاد من سوقه مساق التعليل يستفاد مانعية االستحاضة من الصوم.
نعـم، تكرر منا عدم هنوض الرضوي باالسـتدالل. عـىل أن الزم ذلك بطالن 
الصوم بحدوث االسـتحاضة يف أثناء النهار، ألن الغسل منها إنام يكون بحكم الطهر 
باإلضافـة للزمـان الالحق له، دون السـابق عليه، ومن الظاهر عمـوم مانعية احليض 
مـن الصـوم ملا إذا حدث يف أثناء النهار، وال يظن منهـم البناء عىل ذلك. بل ظاهرهم 
املفروغيـة عـن صحة الصوم، بل ال حيتاج إىل املبادرة إىل جتديد الغسـل له، غاية ما قد 

يدعى توقفه عىل الغسل للصالة اآلتية. 
ودعـو: أن ذلـك مقتـىض الرشطية املتقدمـة الراجعة إىل االكتفـاء يف ترتيب 
أحـكام الطاهـرـ  ومنها صحة الصـومـ  عىل القيام بوظيفة الصـالة، فمع فرض عدم 
االخـالل بوظيفة الصالة ـ إما حلصول االسـتحاضة بعد الصالة، أو للقيام بوظيفتها 

لو حصلت قبلها ـ يتعني صحة الصوم. 
مدفوعـة بأن ذلك إنـام يتم لو كان اعتبار الوظيفة يف الصـوم تعبدياً، أما حيث 
فـرض اعتبارها لكوهنـا موجبة للطهـارة احلكمية من حدث االسـتحاضة املفروض 

(١) مستدرك الوسائل باب:٣ من أبواب االستحاضة حديث:١.



كونـه بمنزلـة حدث احليض فالـالزم بطالن الصوم بعدما هو املعلوم من سـببية الدم 
للحـدث قبل القيام بالوظيفة، وأن القيام هبـا ال يرفعه حكامً إال بعدها، ولذا ال يرشع 
الدخـول يف غري الصـالة مما يتوقف عىل الطهـارة قبل القيام بالوظيفـة، وال يكفي يف 

صحته أو جوازه عدم فعلية التكليف بالوظيفة، لعدم اخلطاب بالصالة.
وقد حتصل من مجيع ما سـبق: أنه ال جمال للبناء عىل توقف صوم املسـتحاضة 
عـىل أغسـاهلا لعدم هنوض األدلة به. كـام ال جمال للتعويل فيه عـىل اإلمجاع املدعى يف 
املقـام بعـد خلـو كالم مجاعة عنه، واضطراب كلـامت القائلني بـه يف فروعهـ  كام يأيت 
ـ بنحـو يظهر منهـم االضطراب يف مبناه والدليل عليه. وربـام يأيت ما يزيد يف وضوح 

. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. ومنه نستمد العصمة والتسديد. ذلك. فتأمل جيداً
ثم إنه لو قيل بدخل الغسل يف صحة الصوم فالبد من الكالم يف تعيني الغسل 
املعتـرب، وقد قال يف صوم املبسـوط: «واملسـتحاضة إذا فعلت مـن [مع.كذا يف مفتاح 
الكرامة] األغسال ما يلزمها من جتديد القطن واخلرق وجتديد الوضوء صامت وصح 
صومها... ومتى مل تفعل ما تفعله املستحاضة وجب عليها قضاء الصالة والصوم». 

وقريـب منه يف النهاية والرسائـر. ومقتضاه توقف صومها عىل متام األغسـال 
الواجبـة عـىل ذات الكثرية حتى غسـل الليل، كام هـو مقتىض إطالق املعتـرب والنافع 
والرشايـع والقواعد واإلرشـاد والدروس واللمعة وحمكي هنايـة األحكام والتحرير 
واإلرشاد وحاشيته للمحقق الثاين، ويبعد إرادهتم غسل العشائني لليلة الالحقة ليوم 
الصـوم، ألن الـرشط املتأخر وإن كان ممكناً، إال أنـه يبتني عىل عناية، فيبعد إرادته من 
اإلطـالق مـن دون تنصيـص عليه. بل رصح مجاعـة بعدم إرادته، بـل عن غري واحد 

القطع بذلك. 
فقـد حيمـل كالم من تقـدم عـىل إرادة غسـلهام لليلة السـابقة، لكن تـردد فيه 
مجاعـة، بـل ظاهر التذكـرة واملنتهى االكتفاء بغسـيل النهـار، كام أن ظاهـر غري واحد 
اجلزم باعتبارمها معاً، وإن حكي عن هناية األحكام احتامل االكتفاء بغسـل الفجر مع 
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لـزوم تقديمـه، وعن الذكر اعتبار غسـل العشـائني أو تقديم غسـل الفجر، وتابعه 
يف الـروض، حيـث قـال: «واملراد باألغسـال املشـرتطة يف صحـة الصوم األغسـال 
النهارية... وهل يشـرتط يف اليوم احلارض غسل ليلته املاضية؟ وجهان. واحلق أهنا إن 
قدمت غسل الفجر أجزأ عن غسل العشائني بالنسبة إىل الصوم. وإن أخرته إىل الفجر 
بطل الصوم هنا. وإن مل نبطله لو مل يكن غريه». وبمالحظة ما ذكرنا وغريه من كلامهتم 

. يظهر اضطراهبم يف ذلك جداً
والـذي ينبغـي أن يقال: إن كان مبنـى احلكم هو الرشطية املذكـورة بعد ابتناء 
العمـل هبـا عىل تنزيل حدث االسـتحاضة منزلة حدث احليـض، تعني توقف الصوم 
عىل غسـيل النهـار. لتكون بحكم الطاهر فيه، وعىل غسـل العشـائني لليلة السـابقة، 
ليدخـل عليها الفجر وهي يف حكم الطاهر، البتناء االكتفاء باألغسـال الثالثة حينئذٍ 
عىل اسـتمرار أثر الغسـل يف وقت إىل حني غسل الوقت الالحق ـ الذي سبق أنه أحد 

حمتمالت مبنى الرشطية املذكورة ـ ليتم حتصيل الطهارة احلكمية يف متام اليوم هبا.
نعـم، بنـاء عىل جواز تقديم غسـل الفجـر للصائمة أو وجوبـهـ  كام هو ظاهر 
الروضـة وحمكـي املعـامل ومال إليـه يف الروض وحكى عن الشـهيد القطع بـه ـ يتجه 
االكتفاء به عن غسـل العشائني املذكور، الختصاص مانعية احليض من الصوم بام إذا 
كان يف أثناء النهار، وال إشكال حينئذٍ يف عدم وجوب غسل العشائني لليلة الالحقة. 
اجلنابـة  حـدث  منزلـة  تنزيلـه  عـىل  املذكـورة  الرشطيـة  ابتنـت  لـو  وأمـا 
فاملتعني االكتفاء بغسـل العشـائني لليلة السابقة، دون غسـيل يومه، إال أن تقدم غسل 
الفجر ـ بناء عىل مرشوعية تقديمه للصوم ـ فتجتزئ به عن غسل العشائني، وال يعترب 

حينئذٍ غسل الظهرين، فضالً عن غسل العشائني لليلة الالحقة.
وأمـا لـو كان مبنـى احلكـم يف املقـام هـو الصحيح فحيـث هـومل يتضمن إال 
وجـوب القضاء عىل من مل تأت باألغسـال فهـو يدل عىل توقف الصوم عىل الغسـل 
من املسـتحاضة يف اجلملة، من دون أن ينهض بتعيني الغسل الدخيل منها، فضالً عن 



لزوم مجيعها. 
ودعو: أن قوله فيه: «من دون أن تعمل ما تعمله املستحاضة من الغسل لكل 
صالتـني» ظاهر يف خصوص الظهرين والعشـائني، فيكون الرتدد بينهام، دون غسـل 
الفجـر، ألنه لصالة واحـدة. ممنوعة، بل يف ظاهر إرادة وظيفة املسـتحاضة املعهودة، 
بـام فيها غسـل الفجر، كام يناسـبه التعبري عن وظيفة املسـتحاضة الكثـرية يف مجلة من 
النصـوص بأهنـا الغسـل لكل صالتـني، وقد تقدم قـرب محلها عىل بيـان أكثر ما يقع 
بالغسل الواحد، أو أن تعميمها لغسل الفجر بلحاظ إمكان إيقاع الفريضة والنافلة به. 
عىل أن احتامل توقف الصوم عىل غسل الظهرين دونه غري عريف، لعدم مناسبته 
لكال املبنيني السـابقني وعدم اجلهة العرفية املميزة لغسـل الظهرين عنه لو كان اعتبار 
الغسل تعبدياً غري مبتن عىل أحدمها، فلو فرض قصور النص عنه لفظاً كان إحلاقه بفهم 
عدم اخلصوصية لغسـل الظهرين قريباً جداً، ولذا كان اعتباره متيقناً باإلضافة لغسل 
الظهرين بمالحظة كلامهتم املتقدمة وغريها، فال إشكال يف كونه طرفاً لالحتامل من النص.

نعم، الظاهر خروج غسـل العشـائني لليلة الالحقة، ألن الـرشط املتأخر وإن 
، إال أن النص منرصف عنه بسبب خمالفته لالرتكاز العريف، فليس الغسل  أمكن عقالً
املذكور إال كغسـل األيـام والليايل الالحقة مما ال حيتمل من إطـالق النص دخله، بل 
يرتدد األمر بني األغسال الثالثة األخر، وهي غسل الليلة السابقة وغسال يوم الصوم.
هـذا، وحيث ال حيتمل عرفاً دخل أحدهـا غري املعني الراجع إىل اعتبار رصف 
الوجـود مـن الكيل املنحرص هبـا، فليس األمر دائراً بـني التعيني والتخيـري، كي يبتني 
جريـان الـرباءة يف تلك املسـألة عىل الكالم يف تلك املسـألة. بل املـورد من صغريات 
العلـم اإلمجـايل، حيث يدور األمر بني اعتبار األغسـال الثالثـة بتاممهاـ  نظري ما تقدم 
بناء عىل التنزيل منزلة احليض ـ واعتبار غسـل الليلة السـابقة فقط ـ نظري ماتقدم بناء 
عـىل التنزيـل منزلة اجلنابـةـ  واعتبار غسـيل النهار فقط، الحتامل كـون مانعية حدث 
االسـتحاضة بنحـو خاص، ال يقتـيض إال اعتبار الطهـارة احلكمية بالنحـو املعترب يف 
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صـالة هنار الصـوم فقط، وحيث ال متيقـن يف البني، لينحل به العلـم اإلمجايل، يتعني 
اجلمع بينها خروجاً عنه.

ومنـه يظهـر ضعف ما ذكره سـيدنا املصنـفP من انحـالل العلم اإلمجايل 
بالعلم باعتبار أحد غسـيل النهار أو كليهام، لعدم احتامل اعتبار غسـل الليلة السـابقة 
دوهنام. إذ ال وجه لعدم االحتامل املذكور بعد كونه مناسباً لتنزيل حدث االستحاضة 
منزلة حدث اجلنابة. وجمرد عدم ظهور النص يف التنزيل املذكور ال ينايف احتامل ذلك، 

فال جمال النحالل العلم اإلمجايل. كام ظهر بذلك حال بقية أقوال األصحاب.
ومـن ذلك يظهر موهن آخـر للحكم املذكور من أصلـه، ألن مثل هذا احلكم 
العمـيل لو كان ثابتاً لكان املناسـب وفاء البيانـات الرشعية به وعدم االقتصار فيه عىل 
الصحيـح الـذي ال يكفـي يف بيان الغسـل املعترب حتـى حيتاج إىل إعـامل قواعد العلم 
اإلمجايل، وال عىل أحد التنزيلني املذكورين اللذين ال إشـعار يف النصوص هبام، بل ال 
يمكن االلتزام بتامم لوازم الثاين منهام ـ وهو التنزيل منزلة احليض ـ عىل ما سـبق عند 

الكالم فيه.
بقي يف املقام أمور..

األول: تقـدم عـن الشـهيدين وصاحـب املعـامل وجـوب تقديم غسـل الفجر 
للصائمة. وهو لو تم أغنى عن غسـل العشـائني لليلة السـابقةـ  كام تقدم من الروض 
ـ لوضـوح ابتنـاء احتـامل احلاجة إليه عىل كونـه موجباً للطهـارة احلكمية حني طلوع 
الفجر، وتقديم غسـل الفجر ـ لو تم ـ مبني عىل كونه حمققاً لذلك. لكن الصحيح ال 
ينهض بذلك، بل هو ظاهر يف اعتبار األغسال املذكورة ـ يف اجلملة ـ عىل النحو الذي 
رشعـت فيه للصـالة، وحيث كان ظاهر دليل ترشيعها لـزوم تأخريها عن الفجر فال 

جمال ملرشوعية التقديم، فضالً عن وجوبه.
هذا، وأما لو ابتنى اعتبار األغسال عىل تنزيل حدث االستحاضة منزلة حدث 
اجلنابـة أو منزلة احليض، فإن متت الرشطية املتقدمة يف كلامهتم عىل إطالقها، وهي أن 



املستحاضة إن قامت بوظائفها كانت بحكم الطاهر فالالزم عدم تقديم غسل الفجر، 
ـ  كام سـبق مناـ  أو  بـل االكتفـاء بـه عىل النحو الـذي رشع للصـالة، وإن مل تتم أصالً
ابتنـت عىل بقاء أثر الغسـل يف وقـت إىل خروجه ـ كام تقدم مـن الروض وعن غريه ـ 
املسـتلزم الرتفاع أثر غسل العشائني بعد نصف الليل، فقد يدعى أنه جيري يف الصوم 
ما تقدم منا يف غريه مما يتوقف عىل الطهارة ويعلم بمرشوعيته يف حق املسـتحاضة من 
لـزوم جتديد الوظيفة له، فتغتسـل قبيـل الفجر للصوم، وإن مل جيـز للصالة، بل جيب 

جتديده هلا.
لكـن يقطع بعدم وجوب غسـل زائد يف حق الصائمة، إذ لـو ثبت لظهر وبان 
بسـبب كثرة االبتالء باالسـتحاضة حال الصوم، ومثله وجوب تقديم غسـل الفجر، 
، وال للثـاين إال لقليل من املتأخرين، شـاهد  فعـدم تعـرض األصحاب لـألول أصالً

بعدمهام، وفاقاً يف الثاين لرصيح بعضهم وظاهر املعظم، كام يف اجلواهر.
الثاين: ال خيفى أن الصحيح وإن كان مطلقاً لفظاً من حيثية كون ترك األغسال 
عمدياً ـ مع العلم باحلكم واجلهل به ـ وكونه غري عمدي، لنسيان الغسل أو انكشاف 
بطالنه بعد خروج الوقت أو غريمها، إال أن استبعاد الرتك غري العمدي يف متام الشهر 
مانع من محله عليه وملزم بحمله عىل الرتك العمدي ولو للجهل باحلكم. وعليه يتعني 

الرجوع مع الرتك غري العمدي إلطالقات صحة الصوم.
نعم، لو ابتنى توقف الصوم عىل الغسـل عىل تنزيل حدث االسـتحاضة منزلة 
حدث اجلنابة لزم البناء عىل اخالل الرتك نسـياناً به، لثبوت ذلك يف اجلنابة يف اجلملة 
عـىل مـا يذكـر يف كتاب الصوم. كـام أنه لو ابتنى عـىل تنزيل االسـتحاضة منزلة نفس 

احليض بطالن الصوم بالرتك مطلقاً، ملانعية احليض كذلك.
هـذا،  وكثـرة االبتـالء بذلك وغريه من فروع املسـألة ال يناسـب عـدم ورود 
. ومن ثـم كان هذا موهناً آخـر له، نظري ما  النصـوص فيهـا لو كان أصـل احلكم ثابتاً

تقدم يف تعيني األغسال املعتربة.
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الثالـث: أن مقتىض إطـالق فتاو األصحاب ومعاقـد إمجاعاهتم عدم الفرق 
بني صوم شـهر رمضان وغريه، وحيث كان الصحيح خمتصاً بشـهر رمضان فالتعميم 

يبتني عىل إلغاء خصوصيته. 
لكنه قد يشكل بلحاظ ثبوت عدم العموم يف اجلملة يف تعمد البقاء عىل اجلنابة، 
عـىل مـا يذكر يف حمله، بل عن املعترب إطالق عدم قدحه يف صوم غري رمضان، ومن ثم 

أطلق يف املفاتيح اختصاص مانعية احلدث األكرب بصوم رمضان.
نعم، لو ابتنى احلكم عىل تنزيل االستحاضة منزلة احليض نفسه تعني العموم، 

لعموم مانعية احليض. فالحظ.
(١) كـام هـو مقتىض إطالق أكثر الكلامت املتقدمـة، ألهنم بني من عربّ بتوقف 
صوم املستحاضة عىل الغسل مع غمس القطنة ومن عربّ بوجوب قضائه مع اإلخالل 
بالغسـل وحـده ـ كام ذكره مجاعـة ـ أو مع اإلخالل بيشء من وظائفهـا ـ كام تقدم من 
 املبسوط والنهاية والرسائرـ  بل رصح بالتعميم مجاعة منهم من تقدم منه أو عنه دعو
اإلمجاع، عدا صاحب اللوامع، حيث مل حيك عنه إال اإلطالق. قال يف اجلواهر: «فام يف 
البيان وعن اجلعفرية واجلامع من التقييد بالكثرة شاذ،أو حممول عىل ما يقابل القلة».

وال خيفى أن الصحيح خمتص بالكثرية، ألهنا هي التي جيب الغسـل معها لكل 
صالتـني، فينحـرص وجه التعميـم بتنزيل حدثهـا األكرب منزلة اجلنابـة أو احليض، أو 
بإلغاء خصوصية الكثرة يف الصحيح، الذي قد يسـهل بلحاظ كون ذكر حكم الكثرة 
يف كالم السـائل دون اإلمامA، كام قد يؤيد بكلامت األصحاب املتقدمة. وإن كان 

للتأمل فيه جمال.
هذا، ولو كان الغمس من دون سيالن بعد الفجر فمقتىض إطالق األصحاب 
املتقـدم وجوب الغسـل للصوم. لكـن رصح يف جامع املقاصد والـروض والروضة 
وغريهـا بعدم وجوبه، ملا يف جامع املقاصـد وغريه من تبعية رشطيته للصوم لرشطيته 

واألحوط يف املتوسطة توقفه عىل غسل الفجر(١).



للصالة. وهو مبني عىل ما تقدم منهم من عدم وجوب الغسـل للمتوسطة إذا حدثت 
بعد صالة الفجر. وتقدم ضعفه.

بل عن الشـهيد يف حواشـيه عىل القواعد عدم رشطية الغسـل للصوم لو كان 
الغمـس بعد الفجر. الشـامل بإطالقه ملا إذا كان قبل صالته. لكـن قال املحقق الثاين 
يف حمكـي حـوايش التحرير: «وهذا يكاد أن يكون خمالفـاً لإلمجاع، فإين ال أعلم خمالفاً 
بني أصحابنا يف أن املسـتحاضة يشـرتط يف صحة صومها فعل ما يلزمها من األغسال 

النهارية، سواء الواحد وغريه. رصح بذلك مجلة من أصحابنا». 
وأمـا توجيهه بأنه يبتني عىل تنزيل حدث املسـتحاضة منزلـة حدث اجلنابة يف 
عـدم إخاللـه لو جتدد يف أثناء النهار من دون عمد. فهو مسـتلزم لعدم الفرق يف ذلك 
بني املتوسطة والكثرية، مع أن ظاهره لزوم الغسل بالكثرية للصوم مطلقاً وإن حدثت 

بعد الفجر.
ومن ثم عمم احتامل ذلك هلام معاً يف الروض، معلالً له بسـبق انعقاد الصوم، 
الراجع ملا ذكرنا. وإن ضعفه ودفعه بعموم توقف الصوم عىل األغسال. لكن العموم 
املذكـور ال خيلـو عن إشـكال، لظهور الصحيـح يف اسـتمرار االسـتحاضة، الراجع 
لوجودهـا قبـل الفجـر، وال إطالق له يشـمل جتددها بعـده. وحينئذٍ يكـون مقتىض 
إطـالق أدلـة بيان ماهية الصوم عدم توقفه عىل الغسـل يف الفرض، من دون فرق بني 

الكثرية واملتوسطة، فضالً عام إذا حدثت املتوسطة بعد صالة الفجر. فتأمل.
بقـي يشء، وهـو أن مقتىض إطالق مـا يف النهاية والرسائر من أن املسـتحاضة 
لـو أخلـت بـام عليها بطل توقـف الصوم عىل مجيـع وظائفها املذكـورة يف كلامهتم من 
تغيـري القطنة والوضوء مطلقاً وإن كانت قليلة. وهو غري ظاهر الوجه بعد اختصاص 
الصحيح بالغسـل يف الكثرية، وغاية األمر التعدي للمتوسـطة ملشـاركتها هلا يف كون 

حدثها أكرب. كام أن التنزيل منزلة حدث اجلنابة أو منزلة احليض إنام يتم فيهام.
نعم، قد يوجه التوقف يف الكثرية عىل بقية الوظائف بدعو: أن املسـتفاد من 
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الصحيح اعتبار الغسـل الذي تصح معـه الصالة، فمع بطالن الصالة لإلخالل ببقية 
الوظائف يبطل الغسل هلا أيضاً، لإلخالل باملواالة املعتربة. فال يصح به الصوم. ولعله 
عليه يبتني ما تقدم من املبسـوط من اعتبار بقية الوظائف مع األغسـال، ال مطلقاً ولو 

بدوهنا، كام يف القليلة. 
لكنـه يندفع بـأن الصحيح مل يتضمـن اعتبار صحة الصـالة يف صحة الصوم، 
وال اعتبـار الغسـل الذي يؤتـى هبا معه، بل تضمـن وجوب قضـاء الصوم يف فرض 
السـائل، وهو عدم القيام بالغسـل الذي هو وظيفة الصالة، ومن املعلوم أنه ال حيتمل 
، وحينئذٍ يكفي يف  من السؤال القيام بالغسل وحده، بل الظاهر منه ترك الغسل أصالً

بطالن الصوم يف فرض السؤال دخل الغسل فيه بنفسه ولو مل ترتتب عليه الصالة.
وإن شـئت قلـت: عدم جواز الصالة بالغسـل يف الفرض ليـس خللل فيه، بل 
لعدم العفو يف الصالة عن احلدث الزائد بسبب عدم املبادرة، وال خيل ذلك يف الصوم، 

كام تقدم يف ذيل الكالم عىل وجوب التحفظ عىل الصائمة. فالحظ.
(١) فقـد ذهـب إىل التوقف عليه الصـدوق يف ظاهر اهلدايـة والفقيه حاكياً له 
يف الثاين عن رسـالة والده، ومثله يف املراسـم مع إضافة االحتشاء، بل ظاهر املبسوط 
توقفـه عليـه وعىل الوضوء يف الكثـرية، أو مطلقاً، كام يف املقنعـة والنهاية مضيفاً فيهام 

غسل الفرج. 
وظاهـر مجاعة توقفه عىل متام وظائف املسـتحاضة حتى جتديـد اخلرق، كام يف 
االقتصـاد والرسائر واملنتهى، ونسـبه يف املعترب البن اجلنيد ومصباح السـيد املرتىض، 
ويف كشـف اللثـام لظاهر اجلمل والعقـود والكايف واإلصباح وحمكـي ابن أيب عقيل، 
وقد يسـتظهر من كل من ذكر أهنا إن فعلت وظائفها حل هلا كل ما حيرم عىل احلائض 
وكانت بحكم الطاهر، كام يف الغنية والوسيلة والرشايع والقواعد واإلرشاد وغريها، 
ونسـبه يف حمكـي الذكـر وكشـف االلتبـاس ورشح اجلعفريـة لظاهـر األصحاب، 

كام أن األحوط وجوباً توقف جواز وطئها عىل الغسل(١). 



ويف التذكـرة واملنتهـى لظاهـر عباراهتـم، ويف املعتـرب: «أومأ األصحـاب إىل ذلك ومل 
يرصحـوا، ومعنى ما قالوه: وجيوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله املسـتحاضة»، 
ويف الرياض أنه املشـهور شهرة عظيمة، وال جمال مع ذلك ملا يظهر من جامع املقاصد 
من اختصاص اخلالف بالغسـل، إذ ال تعلـق للوضوء بالوطء، فإنه خروج عن ظاهر 

عباراهتم، بل رصيح مجلة منها بمحض االستبعاد. 
عىل أنه كام أمكن متيز حدث االستحاضة من بني األحداث بتوقف حل الوطء 

معه عىل الغسل أمكن متيزه من بينها بتوقف حله عىل الوضوء.
هـذا،  وقد ذهب إىل عدم توقف حـلّ الوطء عىل الوظائف يف املدارك وحمكي 
التحريـر والبيـان واملوجز وجممع الربهان، ونبه إىل كراهتـه بدوهنا يف املعترب والتذكرة 

والدروس وجامع املقاصد والروض وحمكي كشف االلتباس ورشحي اجلعفرية.
وكيف كان، فقد استدل عىل التوقف عىل الوظائف ببعض النصوص..

منهـا: قولـهA يف موثق عبد الرمحـن أو صحيحه بعد التعـرض للوظائف: 
«وكل يشء اسـتحلت بـه الصالة فليأهتا زوجها ولتطف بالبيـت»(١). ويظهر مما تقدم 
منـا يف مسـألة توقـف الطواف عـىل الوظائف اندفاع املناقشـة يف االسـتدالل به، ألن 

األمرين قد سيقا فيه بمساق واحد، فال حاجة إىل التكرار.
ومنها: قولهA يف موثق سـامعة بعد ذكر وظيفتي املتوسـطة والكثرية: «وإن 
أراد زوجها أن يأتيها فحني تغتسل»(٢). وما يف اجلواهر من منع داللته، الحتامل كون 
املـراد اجلـواز الـذي ال كراهـة فيه أو غـري ذلك. كام تـر، خمالف للظاهـر، لوضوح 

احتياج احلمل عىل الكراهة للقرينة. 
وأشـكل منـه ما عن بعض مشـاخينا من محله عـىل الوطء قبل الغسـل لتكتفي 
بغسـل واحد للجنابة واالستحاضة، وإال فمن املعلوم عدم إرادة املقارنة احلقيقية بأن 
يكون الوطء يف أثناء الغسل، كام ال جمال حلمله عىل املقارنة العرفية بأن يراد الوطء يف 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٨ ، ٦.
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اآلن املتصل بالفراغ من الغسـل، لعدم التزام القائل به، وال سـيام يف املتوسطة التي ال 
جيب عليها ملجموع صلواهتا إال غسل واحد. 

الندفاعه بأن محله عىل مطلق القبلية بعيد عن ظاهر التوقيت، وعىل خصوص 
ما ال ينايف املقارنة العرفية ال خيتص به االجتزاء بالغسل الواحد. مع أن رصف الكالم 
لإلرشـاد إىل التسهيل باختيار مورد االجتزاء بالغسل الواحد بعيد جداً، خلروجه عن 
وظيفـة الشـارع األقدس، من دون إشـعار بـه يف الكالم، بخـالف الرشطية التي هي 
وظيفة الشـارع األقدس. وأمـا ما ذكره من عدم القول بلزوم املقارنة العرفية فسـيأيت 

الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
ومنهـا: حديث اسـامعيل بـن عبد اخلالق الـذي تقدم عند الـكالم يف االكتفاء 
بأغسـال الفرائض للنوافل أنه يقرب حجيته، فإن فيه بعد بيان حكم الكثرية: «قلت: 

يواقعها زوجها؟ قال: إذا طال هبا ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد»(١). 
وأما ما ذكره سيدنا املصنفP من أن تعليق اجلواز فيه عىل طول الوقت يشهد 
بـأن املـراد تعليق جواز خاص، ال مطلق اجلواز مقابل احلرمة، فال يكون مما نحن فيه. 
فقـد يندفع بأن ظاهر السـؤال فيـه إرادة اجلواز املقابل للحرمـة، فيكون ظاهر 
اجلـواب فيـه تعليقه عىل األمور الثالثة مـن طول الوقت، والغسـل والوضوء، وقيام 
الدليل عىل كون األول يف مقابل الكراهة ال يمنع من العمل بالظاهر يف األخريين من 

رشطيتهام لرفع احلرمة. 
عـىل أن الظاهـر أن التعليـق عىل طول املدة ليـس لرفع الكراهة، بل لإلرشـاد 
لرتك املكروه مع عدم الضيق، فالوطء مكروه مطلقاً حتى مع طول املدة ومع الوضوء 
والغسـل. فال خمـرج عن ظاهر التعليق عىل الغسـل والوضوء يف كونـه لرفع احلرمة. 
ولعل ذلك يتضح بمالحظة النظائر. فإذا قيل: إذا قدم املسـافر يف هنار شـهر رمضان 
هـل يـأكل يف بقية يومـه؟ فقيل: إن احتاج لألكل فليتسـرت بأكله، مل يكـن قيام القرينة 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٥.



اخلارجية عىل جواز األكل من غري حاجة مانعاً من محل األمر بالتسـرت عىل ظاهره من 
الوجوب. فالحظ.

هذا، وقد اسـتدل أو يسـتدل بنصوص أخر، كموثق مالك بن أعني: «سـألت 
أبـا جعفرA عن املسـتحاضة كيف يغشـاها زوجها؟ قال: ينظر األيـام التي كانت 
حتيض فيها وحيضتها مستقيمة فال يقرهبا يف عدة تلك األيام من ذلك الشهر ويغشاها 
فيام سـو ذلك من األيام، وال يغشـاها حتى يأمرها فتغتسـل ثم يغشاها إن أراد»(١)، 
وموثقه اآلخر: «سـألت أبا جعفرA عن النفسـاء يغشـاها زوجها وهي يف نفاسها 
من الدم؟ قال: نعم، إذا مىض هلا منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تسـتظهر 
بيوم فال بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب»(٢)، وموثق 
فضيـل وزرارة عن أحدمهـاH: «قال: املسـتحاضة تكف عن الصالة أيـام أقرائها 
وحتتـاط بيـوم أو اثنني ثم تغتسـل كل يوم وليلـة ثالث مرات وحتتـيش... فإذا حلت 
 :Aهلا الصالة حل لزوجها أن يغشـاها»(٣)، وما يف صحيح صفوان عن أيب احلسن
«تغتسـل وتسـتدخل قطنة بعـد قطنة وجتمع بني صالتني بغسـل، ويأتيهـا زوجها إن 
أراد»(٤)، وصحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «يف احلائض إذا رأت دماً بعد 
أيامهـا التي كانت تر الدم فيهـا فلتقعد عن الصالة يوماً أو يومني، فإن صبغ القطنة 
دم ال ينقطـع فلتجمع بني كل صالتني بغسـل ويصيـب منها زوجها إن أحب وحلت 

هلا الصالة»(٥).
لكن موثقي مالك قد حيمالن عىل إرادة غسل احليض والنفاس، فيكون املنهي 
عنـه مطلق الوطء قبل الغسـل الواحد، ال الوطء يف كل مـرة قبل هلا بنحو االنحالل، 
لريجـع إىل مطلوبيـة أغسـال متعـددة لتعـم غسـل االسـتحاضة. ومـا ذكره شـيخنا 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب االستحاضة حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٧ من أبواب النفاس حديث:١.

(٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٢.
(٤) ، (٥) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٣، ١٤.
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األعظمP من بُعد ذلك يف األول دون الثاين غري ظاهر الوجه. فتأمل. 
عـىل أهنام لو محال عىل االنحالل يأيت فيهام ما يأيت يف حديث إسـامعيل. وموثق 
فضيـل وزرارة لو مل يكن ظاهراً يف حـلّ الصالة ذاتاً املتفرع عىل احلكم بعدم احليض، 
فال أقل من عدم ظهوره يف حلها فعالً املتفرع عىل حتقق رشطها، وهو الطهارة احلكمية 
بالقيام بالوظيفة. كيف وإن محلت الصالة فيه عىل رصف الوجود لزم االكتفاء بالقيام 
بالوظيفة لصالة واحدة، وإن محلت عىل جمموع صالة اليوم لزم عدم جواز الوطء إال 

بعد صالة العشائني. 
وأما صحيحا صفوان وحممد بن مسلم فهام إنام يدالن عىل حلّ وطء املستحاضة 
ككثري من املطلقات، ال عىل لزوم القيام بالوظيفة قبله. وجمرد تأخريه عن ذكر الوظيفة 

ال يقتضيه. مضافاً إىل ما ذكرناه أخرياً يف موثق زرارة وفضيل.
فالعمـدة النصـوص الثالثة األول املؤيدة بالرضوي املتقـدم يف ذيل الكالم يف 
دليـل اعتبـار الوظيفة يف الصوم. ومـا يف اجلواهر من أن التعليل فيه بأن غسـلها يقوم 
مقـام الطهر للحائـض كالرصيح يف جواز الوطء مع اإلخالل بالوظيفة، ملا سـبق من 
جواز وطء احلائض قبل الغسل. كام تر، ألن التعليل إنام تضمن تنزيل الغسل منزلة 
الطهـر مـن احليض الذي هـو رشط يف حل الـوطء، ال منزلة الطهارة مـن حدثه بعد 
انقطاعه التي هي ليسـت رشطاً يف حله، بل يف رفع كراهته. واألمر سـهل بعد ضعف 

الرضوي وعدم صلوحه إال للتأييد مع كون الدليل النصوص األول.
نعم، قد يشـكل االسـتدالل بتلك النصوص، فإن حديث عبـد الرمحن ظاهر 
يف وجـوب جتديد الوظيفة للـوطء، دون ما عليه األصحاب مـن االجتزاء بالقيام هبا 

للصالة، كام يظهر مما تقدم عند الكالم يف طواف املستحاضة. 
ومثله يف ذلك حديث إسـامعيل لألمر فيه بالغسـل والوضوء قبل الوطء، بعد 
التعرض لوظيفة الكثرية. وكذا موثق سـامعة، ألن مقتىض التوقيت فيه معاقبة الوطء 
للغسـل، وحيـث يمتنع ختلل الوطء بني الغسـل املوظف للصـالة والصالة، كام يبعد 



محله عىل معاقبته للصالة املتعقبة توسعاً يف التوقيت به، وإال كان األنسب ذكرها بدل 
الغسـل ـ عىل أنه ال قائل بلزومه ـ تعني محله عىل جتديد الغسـل للوطء. وأظهر منه يف 

ذلك الرضوي. 
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP من تعـارف التعبري عن الرشطية املطلقة من 
دون معاقبة بمثل ذلك، فاملراد من حني تغتسل. فهو كام تر، ألنهـ  مع خمالفته لظاهر 
التوقيتـ  إنام يقتيض اعتبار الغسل يف اجلملة، ال كل غسل تقتضيه وظيفة املستحاضة، 
فـال يدل إال عىل اعتبار الغسـل األول الذي هو غسـل احليض بعـد ميض أيام العادة، 
وخيـرج عام نحـن فيه. وال يبقى دليل ملا عليه األصحاب إال مفهوم الرشطية املتقدمة، 
وقوله يف الرضوي بعد ذكر الوظائف: «ومتى اغتسـلت عىل ما وصفت حل لزوجها 

أن يأتيها»(١). وقد تكرر عدم هنوضهام باالستدالل.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمـل يف عـدم ظهـور النصـوص املتقدمـة فيـام عليـه 
األصحـاب، بل هي ظاهـرة بمجموعها يف اعتبـار التجديد للـوطء، وحيث ال قائل 
بلـزوم ذلـك، بل ال جمال للبنـاء عليه، المتناع خفائه عادة مع كثـرة االبتالء به، يتعني 

محله عىل االستحباب. 
ويؤيده، كام يؤيد عدم اعتبار القيام بالوظائف للصالة، ما سبق من عدم اعتبار 
الغسـل مـن حدث احليـض، مع ما هو املعلوم من أن حدث االسـتحاضة أشـد. قال 
يف اجلواهـر: «واحتـامل ابتـداء الفرق بانقطـاع الدم فيها دوهنا. ضعيف، ألن الغسـل 
والوضوء ال يزيل نفس الدم يف املسـتحاضة. إنـام يزيل حكمه، وهو احلدث احلاصل 
منه... ومنه يظهر فسـاد االسـتدالل أيضاً بكون دم االسـتحاضة أذ، فيمتنع الوطء 

معه، إذ األفعال ال ترفع الدم، إنام ترفع حكمه».
هـذا،  مضافاً إىل منع عموم األذ الذي علـل به حتريم وطء احلائض يف اآلية 

(١) مل أعثر عليه عاجالً يف مستدرك الوسائل. ومن أراده فلريجع إليه يف املطبوع من الرضوي يف باب احليض 
واالستحاضة والنفاس واحلامل ودم القرحة والعذرة والصفراء إذا رأت وما يستعمل فيها. (منه عفي عنه).

٣١٣ .................................................................................. وطء املستحاضة
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الكريمة لدم االستحاضة.
ثم إنه قد يسـتدل لعدم اجلواز باالسـتصحاب، لليقـني باحلرمة حال احليض. 
لكن االسـتصحاب حمكوم الطالقات جواز وطء الزوجة واألمة واملسـتحاضة. عىل 
أنه خمتص باالسـتحاضة املسـبوقة باحليـض، دون االبتدائية. وبـام إذا مل تقم بالوظيفة 
، دون ما إذا حتققت ولو مرة، حيث يعلم باحلل حينئذٍ فيسـتصحب. وال يكفي  أصالً
التـالزم بـني بقاء احلرمة إىل حني القيام بالوظيفـة وجتددها باإلخالل هبا بعد ذلك إال 

بناء عىل األصل املثبت. 
كـام أنه يبتنـي يف املقام عىل التسـامح يف موضوعه الذي هو خـالف التحقيق، 
بـل الـوطء حال احليض غـري الوطء حـال االسـتحاضة، فال ينهض االسـتصحاب 

باشرتاكهام يف احلكم.
بقـي يشء، وهو أنه لو تم االسـتدالل بالنصـوص املتقدمة ملا عليه األصحاب 
وغض النظر عام ذكرنا فمن الظاهر أن موثق سـامعة وحديث إسـامعيل قارصان عن 

القليلة، لكن عموم حديث عبد الرمحن شامل هلا، وإن مل يتعرض فيه لوظيفتها. 
واملتيقن منه الوظيفة التي هي من شؤون املستحاضة بام هي مستحاضة، وهي 
الوضوء والغسل، دون مثل تطهري الفرج وتبديل اخلرقة واالحتشاء، ألهنا من شؤون 
النجاسـة اخلبثية التي ال ختتص هبا، وال سـيام مع االقتصار يف موثق سـامعة وحديث 
إسامعيل عىل الغسل يف الكثرية واملتوسطة. بل قد يكون االقتصار يف موثق سامعة عىل 
الغسـل مع كون الوضوء من وظائف املتوسـطة شاهداً بعدم توقف الوطء عليه فيها، 

فال يتوقف عليه يف القليلة باألولوية. 
وبه يرفع اليد عن عموم حديث عبد الرمحن وحيمل عىل خصوص الغسـل يف 
الوطء. كام يرفع به اليد عن ظهور حديث إسامعيل يف وجوب ضم الوضوء للغسل، 
فيحمل عىل االستحباب. وال سيام مع عدم وجوبه للصالة يف الكثرية، حيث يبعد جداً 
كون الوطء أشـدّ من الصالة يف اعتبار الطهارة. فالحظ. واهللا سـبحانه وتعاىل العامل.



(١) أما دخول املسـاجد فال إشـكال ظاهراً يف جوازه مع القيام بالوظائف،كام 
رصح بـه مجلة مـن األصحـاب، ويقتضيه إطالق ما تكـرر يف كلامهتم مـن أهنا تكون 
بحكـم الطاهر إذا قامـت بوظائفها. ويدل عليه غري واحد مـن النصوص منها ما دل 

عىل جواز طوافها.
لكن اسـتثنى يف املقنعة واملبسوط والنهاية والوسـيلة واملراسم دخول الكعبة، 
وقد يستظهر من الكليني، لذكره احلديث املتضمن لذلك يف باب طواف املستحاضة. 
وهو مرسل يونس بن يعقوب عن أيب عبد اهللاA: «قال: املستحاضة تطوف بالبيت 
وتصـيل وال تدخـل الكعبة»(١). خالفاً ملا يف الرسائر والتذكـرة واملنتهى وعن التحرير 
وابن سـعيد مـن احلكم بالكراهة، محالً للمرسـل عليها، كـام يف املنتهى. لكنه خالف 
ظاهره. إال أن يرجع إىل عدم حجيته إلرسـاله، فيبنى عىل الكراهة، لقاعدة التسامح، 

بناء عىل شموهلا للمكروه. اللهم إال أن ينجرب بعمل من عرفت. فتأمل.
وأما مع عدم القيام بالوظائف فقد رصح باجلواز يف الروض واملدارك وحمكي 
جممـع الربهان والذخرية ورشح املفاتيح ومجلة ممن تأخـر عنهم، وهو مقتىض إطالق 
الوسـيلة والـدروس، بـل قـد يكـون مقتىض إطـالق الشـيخ يف النهاية، حيـث قال: 
«واملسـتحاضة ال حيرم عليهـا يشء مما حيرم عىل احلائض، وحيـلّ لزوجها وطؤها عىل 
كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصالة أو اغتسلت حسب ما قدمناه»، 

حيث ال يبعد رجوع القيد للوطء.
لكن قال يف اجلواهر: «فاملشـهور بني األصحاب، كـام يف موضع من املصابيح 
توقـف جـواز دخوله عىل الغسـل، ويف آخر: قـد حتقق أن مذهـب األصحاب حتريم 
دخول املساجد وقراءة العزائم عىل املستحاضة قبل الغسل، إىل أن نقل بعض األقوال 
. ثم قال:  املنافية لذلك، منها جواز دخوهلا ذلك من دون توقف، كقراءة العزائم أيضاً

 .(١) وأما دخول املساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازمها مطلقاً

(١) الوسائل باب ٩١ من أبواب الطواف، حديث : ٢.

٣١٥ ....................................................... دخول املساجد وقراءة العزائم للمستحاضة
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وال ريب يف شذوذ هذه األقوال. وحكى هو عن حوايش التحرير أنه قال: وأما حدث 
االسـتحاضة املوجب للغسـل فظاهر األصحاب أنـه كاحليض. وعن شـارح النجاة 
اإلمجـاع عـىل حتريم الغايات اخلمس عـىل املحدث باألكرب مطلقاً عـدا املس. ثم قال: 
وظاهرمها اإلمجاع عىل وجوب غسل االستحاضة لدخول املساجد وقراءة العزائم...
انتهى. قلت: ويؤيده أيضاً إطالق مجلة من األصحاب ـ كاملصنف والعالمة وغريمها 
ـ وجـوب الغسـل للغايـات اخلمـس يف مبحث الغايـات من غري فرق بني األسـباب 

املوجبة له، كام عن آخرين أيضاً،حيث استثنوا مسّ امليت خاصة».
والعمـدة يف اسـتفادة اإلمجـاع ظهـور مفهوم الرشطيـة املتقدمـة يف ذلك، وما 
ذكره أخرياً من إطالقهم وجوب الغسـل لدخول املسـاجد من دون اسـتثناء لغسـل 
املسـتحاضة، كـام اسـتثنى بعضهم غسـل املـس. لكن اسـتفادة اإلمجاع مـن األمرين
ال خيلـو عن إشـكال. لعدم وضوح إمجاعهـم عىل املفهوم من الرشطيـة املذكورة، كام 
يظهر مما تقدم يف وطء املسـتحاضة وصومها، وقد أطال يف اجلواهر يف ذلك. بل سـبق 

عدم وضوح حدود الرشطية املذكورة يف كالمهم والتوقف حتى يف منطوقها. 
ومثله اإلطالق املذكور، ألن مجلة منهم مل يسـتثنوا غسـل املس أيضاً، فال يبعد 
إرادهتـم وجوبـه للغايات املذكـورة يف اجلملة مع إيكال تفصيله للكالم يف كل غسـل 
غسل. عىل أن استفادة اإلمجاع من مثل هذه الظهورات ال خيلو عن إشكال، وال سيام 

مع ما سبق من ظهور بعضهم ورصيح آخر يف اخلالف. 
مضافاً إىل اإلشكال يف حجية اإلمجاع يف مثل هذه املسائل مما ظهر فيه اضطراب 

كلامهتم ومبانيهم واستدالالهتم، كام يتضح بمالحظة كثري من الفروع املتقدمة.
وأما االسـتدالل باالسـتصحاب، لليقني باحلرمة حال احليض، فتستصحب. 
فهو كام تر. إذ فيه: ـ مضافاً إىل اختصاصه باالسـتحاضة املسبوقة باحليض، وابتنائه 
عىل التسـامح يف موضوع االسـتصحاب ـ أنه مع عدم الغسـل من احليض يعلم ببقاء 
احلرمة، لوجوب رفع حدث احليض يف حلّ دخول املسـاجد، كام تقدم يف ذيل املسألة 



الثانية عرشة يف أحكام احليض. 
، لتحقق وظيفة املسـتحاضة به بناء عىل التداخل،  ومع الغسـل منه يعلم باحللّ
ويشـك يف بقائه مع اإلخـالل بالوظائف فيام بعد، فيكون هو املسـتصحب، كام نبه له 
سيدنا املصنفP. ولذا كان األقو اجلواز مطلقاً،وفاقاً ملن تقدم. ومنه يظهر جواز 

قراءة العزائم، كام رصح بعضهم.
هذا، وبناء عىل عدم اجلواز بدون فعل الوظائف فحيث كان الوجه فيه اإلمجاع 
املذكور فمقتىض االقتصار عىل املتيقن يف اخلروج عن مقتىض أصالة الرباءة االقتصار 
يف احلرمـة عىل صـورة عدم فعل الوظائـف، أما مع فعلها فيجـوز مطلقاً حتى يف غري 

وقت الوظيفة. 
إال أن يبتنـي اإلمجاع عىل تنزيل حدث االسـتحاضة منزلـة اجلنابة أو احليض، 
كـام يظهـر من بعضهم، فـإن مقتىض ذلك التحريم مطلقاً، ألن املسـتحاضة مسـتمرة 
احلـدث، فيقترص يف جواز إيقاع األمرين معه عىل املتيقن من اإلمجاع، وهو وقت فعل 
الوظيفة، ملا سبق من اإلشكال يف عموم معقده ملا بعد الوقت، ويتعني حينئذٍ جتديدها 
هلام بعده، اقتصاراً يف اخلروج عن عموم عدم جواز إيقاعهام عىل صورة ختفيف احلدث 
بالتجديد بعد عدم اإلشـكال ظاهراً يف جواز إيقاعهام يف اجلملة وعدم حرمة إيقاعهام 

مطلقاً ولو مع التجديد.
نعم، الظاهر عدم وجوب جتديد الغسل يف املتوسطة، لظهور دليله يف االجتزاء 

بالغسل الواحد للطهارة احلكمية يف متام اليوم، كام تقدم نظريه يف الطواف. فالحظ.
(١) أما عدم جوازه بدوهنام فالظاهر عدم اإلشكال فيه. ويقتضيه عموم ما دل 
عـىل اعتبـار الطهارة فيه. وأما جواز إيقاعه معها مع كوهنا مسـتمرة احلدث فهو يبتني 
عىل الرشطية املذكورة يف كلامهتم التي تقدم الكالم فيها، وأرشنا إىل الكالم يف عمومها 

نعم، ال جيوز مس املصحف ونحوه إال بعد الغسل والوضوء(١) بل 
مس املستحاضة للمصحف....................................................................... ٣١٧
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ملا بعد الوقت. 
 Pبل قد يستشـكل يف عمومها لغري الغسـل ـ كام صدر من شـيخنا األعظم
وغـريه ـ فيلتزم بوجوب جتديد الوضوء مع الفصل املعتد به عن القيام بالوظيفة حتى 
يف الوقت. ولذا حكي عن غري واحد وجوب جتديد الوضوء لكل مرشوط بالطهارة، 
وعن كشف الغطاء الرتدد يف كفاية وضوء واحد ملس واحد مستمر مع اجلزم بوجوب 

تكراره بتكرار املس.
هذا، وحيث تكرر منا عدم التعويل عىل الرشطية املذكورة يتعني البناء عىل عدم 
جواز املس مطلقاً يف حق املستحاضة، وال فائدة يف التجديد بعد كوهنا مستمرة احلدث.
نعـم، إذا وجب املس، لتوقف رفع اهلتـك عليه أو نحوه، فالالزم االقتصار يف 
اخلـروج عـن عموم حرمة املس مع احلـدث عىل املتيقن، وهو صـورة ختفيف احلدث 
بإيقاعه مقارناً للوظيفة ولو بتجديدها له، ومل يتضح من اإلمجاع أو السـرية ما يوجب 

اخلروج عن ذلك.
(١) كأنـه الحتـامل مانعية احلدث املسـتمر حينئـذٍ من املس. لكـن حيث كان 
الدليـل هو اإلمجاع فمـع القطع ألجله بعـدم املانعية ال جمال لالحتياط االسـتحبايب، 
. واهللا سـبحانه  ومع عدمه يتعني الرجوع لعموم مانعية احلدث من املس. فتأمل جيداً

وتعاىل العامل العاصم. 
انتهى الكالم يف مبحث االستحاضة صباح اإلثنني السادس والعرشين من شهر 
شعبان يف السنة الواحدة بعد األلف واألربعامئة للهجرة. كام انتهى تبييضه ليلة 

السبت الرابع عرش من شهر شوال من السنة املذكورة. 

األحوط استحباباً عدم اجلواز مع الفصل املعتد به(١). 



(١) االضافة لالختصاص ، بلحاظ سـببية النفاس للدم، ألن النفاس بالكرس 
والدة املرأة،كـام يف الصحـاح وخمتـاره وهنايـة ابن االثـري ومفردات الراغب ولسـان 

العرب والقاموس وجممع البحرين وعن غريها.ولعله املتبادر عرفا. 
والزمه ثبوت النفاس حقيقه ملن ال دم هلا حني الوالده، وأن مل ترتتب األحكام، 
وهو يناسـب اشـتقاقه من النفـس بمعناها املعروف أو من تنفـس الرحم، كام احتمله 
غري واحد. لكن عن املطرزي:أنه ليس بذاك،ورصح يف املبسـوط واخلالف والرسائر 

واملعترب وعن مجاعة بأنه مأخوذ من النفس بمعنى الدم.
ويؤيده اطالقه عىل احليض الذي هو دم من دون ولد. فإن املناسب لذلك كون 
النفـاس عبارة عـن خروج دم الوالدة، فال نفاس حقيقة ملن ال دم هلا حينها،كام رصح 
بـه يف اخلـالف واملعترب واملنتهى. واألمر سـهل بعـد عدم اإلشـكال يف كون موضوع 

األحكام هو خروج الدم، كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل.
ولعله لذا عرفه مجاعة من األصحاب بنفس الدم، ورصح بعضهم بكونه معنى 
اصطالحيـاً لـه. وعليه تكـون إضافته للدم بيانيـة. لكن يف كفاية ذلـك يف كونه معنى 
اصطالحيا له إشـكال، لقرب كوهنم بصدد بيان موضـوع األحكام، ال حتديد مفهوم 

مستحدث. 
وأمـا مـا يظهر من بعضهـم من كونـه معنى رشعياً لـه، فبعيد جـداً، الحتياج 

املقصد الرابع
يف النفاس

(مسألة ١):دم النفاس(١)
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النقل الرشعي إىل عناية. مضافاً إىل عدم الشاهد له من استعامالت الشارع، إن مل يكن 
الشاهد منها عىل خالفه. فالحظ.

(١) يعني بسـببها. لكـن اليعتنى بإحتامل عدم إسـتناد الـدم املتعقب للوالدة 
هلـا. ألصالـة  النفـاس يف الـدم املذكـور، كـام عن بعـض األعاظـمP. قال سـيدنا 
املصنفP: «والعمدة يف هذا األصلـ  مضافاً إىل ظهور اإلمجاعـ  بناء العرف عليه». 
وحيث كان مقتىض اإلطالقات املقاميه ألدلة األحكام اإليكال يف تشـخيصها 
للطـرق العرفية يتعني متابعتهم يف املقام. كام قد يسـتفاد أيضاً من اإلطالقات اللفظية 
لبعـض النصوص(١) مما تضمـن عنوان الوالدة ونحوه دون النفـاس، ومل ينبه فيه عىل 

اعتبار العلم باستناد الدم إليها. فتأمل.
هـذا، وال إشـكال ظاهـراً يف صدقه وترتـب أحكامه مع صـدق الولد عىل ما 
تضعـه وإن مل يكـن تـام اخللقة أو مل حتلـه احلياة. قـال يف مفتاح الكرامـة: «الظاهر أنه 
ال كالم ألحد يف الولد الغري التام يف أن حاله كحال التام». لعدم اإلشـكال ظاهراً يف 

صدق النفاس به لغة وعرفاً فيشمله اإلطالق .
وأما لو كان مضغه فمقتىض إطالق الشيخ يف املبسوط ترتب احلكم مع السقط 
ترتب احلكم عليه وبه رصح مجع كثري، ويف اجلواهر: أنه املعروف بينهم، بل مل أجد فيه 
. انتهى. ويف التذكرة: «فلو رأت مضغه أو علقة بعد أن شـهد القوابل أنه حلمة  خالفاً

ولد ويتخلق منه الولد كان الدم نفاساً باإلمجاع» ونحوه عن رشح اجلعفرية.
نعم، توقف فيه يف احلدائق، وعن جممع الربهان وبعض مشاخينا القول بعدمه، 
لعـدم وضوح صـدق النفاس وال الوالدة به، بل عن بعض مشـاخينا اسـتيضاح عدم 
صدقهـام. وعـدم ثبوت االمجـاع احلجة. قـال يف احلدائق: «والظاهـر أن أول من ذكر 

هو دم يقذفه الرحم بالوالدة(١)،

(١) الوسائل باب: ٣ من أبواب النفاس حديث:٣.



ذلـك املحقـق يف املعترب والعالمة وتبعهام مـن تأخر عنهـام، وكالم املتقدمني خال من 
ذلك، كام ال خيفى عىل من راجعه».

لكن سـبق من املبسـوط تعميم احلكم للسـقط الشـامل للمقام، وقد تلقاه من 
بعـده بالقبول. ويناسـبه عدم تعـرض األصحاب لتحديد ما يتحقق بـه النفاس، ألن 
تطور املضغة حتى تبلغ نحواً يتضح معه صدق الولد تدرجيي يمرّ بمراحل يشتبه فيها 
بنحو الشبهة املفهومية، فلوال املفروغية عن عموم احلكم للمضغة الحتيج للتنبيه عىل 

احلدّ املذكور بنحو يسهل عىل العامة تشخيصه. 
ومـن هنا كانت دعو اإلمجاع قريبة جداً ككاشـفيته عن عموم احلكم رشعاًَ، 

إذ من البعيد جداً اخلطأ يف ذلك بعد كثرة االبتالء به وشيوعه.
نعم، الظاهر عدم ابتناء ذلك عىل إحلاقه بالنفاس تعبداً، بل عىل عموم النفاس 
له وصدقه عليه، وأن ذكر الوالدة يف تعريف النفاسـ  عند اللغوينيـ  مبني عىل الغلبة، 
مـع كـون حقيقته إلقاء احلمل ووضعه وإن مل يرص ولداً عرفاً، أو إرادة ما يعم إلقاء ما 
 :Pيكون أصالً للولد من الوالدة، كام يظهر من مجاعة ولعله لذا قال سيدنا املصنف
«ال يبعـد الصـدق وإن كان ال خيلـو من خفاء»، وال أقل من أدلـة املقام كون ذلك هو 
مراد الشـارع منه، إلغاء خلصوصية الوالدة ـ لو كان املراد هبا وضع ما يسـمى ولداً ـ 
كـام يناسـبه ما هو املرتكز مـن تبعية األحكام حلقيقـة الدم التي ال يفـرق فيها ارتكازاً 
بـني صـدق الولد عىل املضغة وعدمـه، مؤيداً بخلو النصوص عـن حتديد النفاس مع 
شـدة احلاجة لذلك لو كان املراد به ما يصدق معه الولد، ملا سـبق من االبتالء بموارد 

االشتباه يف صدقه بنحو الشبهة املفهومية. 
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخينا ـ فيـام حكي عنه ـ من ظهـور النصوص يف تبعية 
صـدق النفـاس للوالدة. فـإن أراد من الوالدة فيه ما يعم وضع مـا هو أصل الولد، مل 
ينفع يف إثبات مدعاه، وإن أراد منها وضع خصوص ما يصدق عليه الولد عرفاً، فهو 

غري ظاهر املأخذ.
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وقـد يؤيد بام ورد من تعميـم حكم العدة للمضغة وأن املعيـار فيها عىل كوهنا 
 :Aمبدأ خلق آدمي، ففي موثق عبد الرمحن بن احلجاج أو صحيحه عن أيب احلسن
«سـألته عـن احلبىل إذا طلقها زوجها فوضعت سـقطاً تم أو مل يتـم أو وضعته مضغة. 
فقال: كل يشء يستبني أنه محل تم أومل يتم فقد انقضت عدهتا وإن كان مضغة»(١)، فإن 
موضوع العدة وإن كان هو احلمل الصادق يف الفرض، ال النفاس املفروض التشكيك 

. فتأمل.  يف صدقه فيه، إال أن جرهيام عىل نحو واحد قريب جداً
وباجلملـة: ترتب احلكم بوضع املضغة قريب جـداً بالنظر للنصوص وكلامت 

األصحاب.
ومما ذكرنا يظهر ترتب احلكم عىل العلقة لو أحرز كوهنا مبدأ نشـوء آدمي، كام 
يف الـدروس وعن هناية األحكام والبيان والذكر وكشـف االلتباس، وقد تقدم من 
التذكرة وعن رشح اجلعفرية اإلمجاع عليه، كام يظهر من تعليل عدم ترتب احلكم معها 
ومـع النطفة يف املعترب واملنتهـى بعدم تعني احلمل معهام املفروغيـة عن ترتبه لو أحرز 

كوهنا مبدأ نشوء آدمي، وأن املانع عدم اإلحراز.
لكن توقف فيه يف جامع املقاصد حتى مع العلم بذلك، النتفاء التسـمية. قال 
يف الروض: «وال وجه له بعد فرض العلم. وألنا إن اعتربنا مبدأ النشوء فال فرق بينها 

وبني املضغة مع العلم» ودفعه يف املدارك بعدم صدق الوالدة عرفاً حتى مع العلم. 
ويشكل: بأن املراد بالوالدة إن كان هو وضع الولد فهو غري متحقق يف املضغة، 
وإن كان هـو مـا يعم وضع مبدأ الولد فهو متحقـق يف العلقة، وال وجه للفرق بينهام. 
اللهم إال أن يكون وضوح مسـانخة املضغة لإلنسـان لكوهنام معاً حلامً عرفاً هو منشـأ 
الفرق بينها وبني العلقة، حيث يكون تبدل العلقة له من سـنخ التحول واالسـتحالة، 
وتبـدل املضغـة له من سـنخ التكامل والتطور يف الـيشء الواحد عرفـاً، واملراد بمبدأ 

نشوء اآلدمي الثاين، ال ما يعم األول. 
(١) الوسائل باب :١١من أبواب العدد حديث :١



وقـد يظهر ذلك من حديث عبد الرمحن بن احلجاج املتقدم، حيث قد يظهر يف 
أن مبدأ صدق احلمل هو املضغة وأهنا أخفى أطواره.   

وأظهـر من ذلك النطفة املسـتقرة يف الرحـم بعد التلقيح. ولعلـه لذا مل يعرف 
القـول برتتـب احلكـم عليهـا. بل نفي غـري واحد اإلشـكال يف عدم ترتبـه، وإن كان 
مقتـىض التعليـل املتقدم من املعتـرب واملنتهى ترتبه يف فرض إحراز حاهلا، وقد ينسـب 

للذكر احتامله.
وأما ما سبق من ظهور حاهلم يف عموم احلكم لكل ما يكون مبدأ نشوء آدمي، 
لعدم حتديدهم ما يتحقق به النفاس مع شـدة احلاجة لتحديده. فال جمال له هنا، لعدم 
شيوع االبتالء بذلك بسبب غلبة تعذر العلم بكون العلقة مبدأ نشوء آدميـ  كام رصح 
بـه غـري واحدـ  لكثرة ابتالء النسـاء بالقـاء دم آخر متجمع يف احليض واالسـتحاضة 
مشتبهة هبا، وتعذر متييز النطفة امللحقة قبل حتوهلا، وليس احلال كاملضغة التي ال تبتيل 

املرأة غالباً بإلقاء مشابه هلا يف غريحال احلمل، فيتيرس متييزها بسبب ذلك. فالحظ.
هذا، وحيث فرض عدم هنوض األدلة بكون الدم املذكور نفاسـاً فمن الظاهر 
عـدم البنـاء عىل حيضيته لو كان فاقداً لرشائط احليض، كام لو مل يبلغ اقله او مل ينفصل 
عن احليض السابق بأقل الطهر. وأما لو كان واجداً لرشائطه فالبناء عىل حيضيته مبني 
عـىل ثبوت عموم يقتيض حيضية كل دم بعد البلوغ واقعاً، وقد سـبق يف التنبيه األول 

من تنبيهات قاعدة اإلمكان تقريب العموم املذكور. 
لكـن الظاهر قصـوره عن الدم يف املقام، الختصـاص الدليل عليه بالنصوص 
الواردة يف بعض املوارد اخلاصة بضميمة عدم الفصل، الذي الجمال إلحرازه يف املقام 
بعد مسـانخة الـدم املذكور لدم النفاس ومباينته لدم احليض ارتكازاً كام سـبق قصور 

قاعدة اإلمكان عن إثبات حيضية الدم يف مورد الشبهة احلكمية. 
وحيـث سـبق يف أول مبحث االسـتحاضة تقريـب انحصار دم املـرأة بالدماء 
الثالثـة بـرتد د الـدم يف املقام بينها، وقد سـبق أن الـالزم يف مثل ذلـك ترتيب أحكام 
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االستحاضة، ألن مقتىض أصالة عدم احليض والنفاس عدم ترتب أحكامهام وتكليف 
املرأة بالعبادة، وحيث يعلم ببطالهنا مع عدم القيام بوظائف املستحاضة يتعني قيامها 

هبا.فراجع.
ثـم أنـه لوعلم بأن املضغة أو العلقة ـ عىل القول برتتـب حكم النفاس عليها ـ 
مبدأ نشـوء آدمي فال إشكال. أما لو شك يف ذلك بنحو الشبهة املوضوعية فقد رصح 
 غـري واحد بقبول شـهادة القوابل يف ذلـك، كام تقدم من التذكـرة وعن غريها دعو

اإلمجاع عليه. ويف الدروس وعن الذكر وغريها لزوم األربع. 
قال سيدنا املصنفP: «ال إشكال يف حجية شهادة القوابل األربع يف اجلملة 
يف إثبـات الوالدة والنفاس، وإنام اإلشـكال يف حجية شـهادة االثنني والواحدة، فعن 
املفيد وغريه ذلك. ويشـهد به بعض النصوص الواجب محله عىل احلجية بالنسـبة إىل 
النصـف أو الربع مجعاًَ بـني النصوص...والكالم يف ذلك موكـول إىل حمله من كتاب 

الشهادات».
لكـن الظاهـر مـن نصـوص الشـهادة(١) قبـول شـهادهتن يف األمور احلسـية، 
كالعذرة، واسـتهالل املنفـوس، الذي هو مورد التفصيل الذي أشـار إليهP، دون 
األمور احلدسية االجتهادية، كاملقام، بل الرجوع إليهن فيها ليس بمالك الشهادة، بل 
بمالك الرجوع إىل أهل اخلربة، الذي ال يتقيد بعدد وال نوع وال عدالة، بل املعيار فيه 
 . الثقة بمقتىض بناء أهل العرف، فال بد يف اخلروج عنه من دليل، وال يتضح لنا عاجالً

ومحله عىل الشهادة قياس.
هـذا، ولو مل يتيرس طريق لإلحراز يتعني البناء عىل عدم النفاس السـتصحاب 
عدمـه، واحلكـم باحليض،لقاعدة اإلمكان، ومـع تعذره فباالسـتحاضة، بناء عىل ما 
تقدم يف أول بحث االستحاضة من أهنا األصل يف الدم الذي ليس بحيض وال نفاس. 

واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) راجع الوسائل باب ٢٤ من أبواب كتاب الشهادات 



(١) أما بعدها فهو املتيقن من النص والفتو، املدعى عليه اإلمجاع يف كالم غري 
واحد وأما معها فهو املرصح به يف كالم مجاعة كثرية، كالشيخ والفاضلني والشهيدين 
واملحقـق الثـاين وغريهم، كام قـد يظهر من آخرين، ويف جامـع املقاصد وعن رشحي 
اجلعفرية وكشـف االلتباس أنه             املشـهور، وظاهر اخلالف االمجاع عليه عندنا، 
حيـث قـال: «الدم الـذي خيرج قبل خـروج الولد ال خالف يف أنه ليـس بنفاس، وما 
،وما خيـرج معه عندنـا يكون نفاسـاً،واختلف  خيـرج بعـده الخـالف يف كونه نفاسـاً

اصحاب الشافعي...».
واستدل عليه.. تارة: بصدق النفاس به،ألنه دم قد خرج بخروج الولد . 

وأخـر: بموثـق السـكوين عن جعفـر عن أبيـه عليهام السـالم: «قـال: قال 
النبـي5: مـا كان اهللا ليجعـل حيضاً مـع حبل. يعنـي: إذا رأت الـدم وهي حامل 
التـدع الصـالة، إال أن تـر عـىل رأس الولـد أذا رضهبـا الطلق ورأت الـدم تركت 
الصالة»(١)، والصحيح عن زريق (رزيق) عن أيب عبد اهللا A: «ان رجالً سـأله عن 
امـرأة حاملـة رأت الدم. قال: تدع الصالة. قلت: فإهنـا رأت الدم وقد أصاهبا الطلق 
فرأتـه وهـي متخض. قال: تصـيل حتى خيـرج رأس الصبي، فأذا خرج رأسـه مل جتب 
عليهـا الصالة...قلت: جعلت فـداك ما الفرق بني دم احلامل ودم املخاض؟ قال: إن 
احلامل قذفت بدم احليض، وهذه قذفت بدم املخاض إىل أن خيرج بعض الولد، فعند 

ذلك يصري دم النفاس...»(٢)
و يشـكل األول بعدم وضوح صدق النفاس يف املقام بعد عدم التفات العرف 
ملثـل هـذه التدقيقات، ليعلم إطالقهم النفاس يف املقـام، بل تفريقهم يف صدقه بني دم 
املخاض اخلارج قبل خروج جزء من الولد، واملقارن خلروجه قبل إمتام الوالدة بعيد. 
بـل هو مردد ارتكاز اً بـني خصوص اخلارج بعد الوالدة، فيقـرص عنهام معاً، ومطلق 

 معها أو بعدها(١).

(١) ، (٢) الوسائل باب :٣٠ من أبواب احليض حديث:١٢، ١٧ 
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اخلارج بسبب هتيؤ الرحم هلا، فيشملهام. 
كـام أن مقتـىض اجلمود عىل تعريف اللغويني بوالدة املرأة إذا وضعتـ  لو كان 
حجةـ  قصوره عن املقام. وما عن بعض مشاخينا من صدق الوالدة بالرشوع فيها، غري 
ظاهر. وال أقل من إمجال النفاس باألضافة للفرد املذكور، فريجع لعموم أحكام الطاهر.
والثاين باشتامل موثق السكوين عىل عدم حيض احلاملـ  الذي سبق عدم االلتزام 
به ـ وباحتامل كون التفسـري من الراوي. وبضعف حديث زريق «رزيق» لعدم النص 
عىل توثيقه، وعدم وضوح إنجباره بعمل األصحاب بعد عدم إشارة األكثر له يف مقام 
.Pاالستدالل وعدم إثباته يف كتب احلديث املشهورة،وإنام حكي عن جمالس الشيخ
 ولعله لذا حدد يف الغنية النفاس بام خيرج عقيب الوالدة، وحكاه غري واحد عن 
املرتىض، كام حكاه يف كشـف اللثام عن اجلمل والعقود والكايف واإلصباح واجلامع. 
ويـدل عليه موثق عامر عن أيب عبـد اهللاA: «يف املرأة يصيبها الطلق أياماً أو يوماً أو 
. قال: تصيل مامل تلد...» (١)، وقريب منه موثقه اآلخر(٢)،  يومني، فرت الصفرة أو دماً

إن مل يكن عينه.
اللهـم إال أن يقال: إشـتامل موثق السـكوين عـىل عدم حيـض احلامل اليمنع 
مـن االسـتدالل بـه يف املقام، ملـا تكرر من إمـكان التفكيـك يف احلجية بـني مضامني 
احلديـث الواحـد. وليسـت الفقرة املذكورة متفرعـة عىل مفاد النبـوي الذي هو عدم 
حيـض احلامل،ليمتنـع العمل هبا بامتناع العمل به، بل هي أمر زائد عىل مفاده راجعة 
لتحديـد مبدأ النفـاس. واحتامل كون التفسـري من الراوي بعيد، اليناسـب التفصيل 
الـذي تضمنـه، ملا ذكرناه من زيادته عىل مضمون النبوي. فليس من شـأن غري األمام 

التفسري به. 
وزريق (رزيق) وإن مل ينص أحد عىل توثيقه إال أنه قد تستفاد رفعة شأنه مما عن 

ه من مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن األئمة F. فتأمل.  ابن النديم من عدّ
(١) ، (٢) الوسائل باب:٤من أبواب النفاس حديث:١، ٣



ومن هنا ال يبعد البناء عىل ذلك واخلروج عن ظاهر موثقي عامر بحملهام عىل 
ز  الـرشوع يف الـوالدة يف قبال ما خيرج حالة الطلق قبـل ظهور يشء من الولد. بل جوّ
يف كشـف اللثام كون ذلك مراد من سـبق نسـبة اخلالف إليه. وقد يؤيده ما سـبق من 

اخلالف من ظهور دعو اإلمجاع عىل النفاس يف املقام. فالحظ.
(١) بـال خـالف، كـام يف جامـع املقاصـد واحلدائق وعـن رشحـي اجلعفريه، 
، كـام يف النارصيات واخلالف والغنيـة واملعترب واملنتهـى والتذكرة والروض  وإمجاعـاً
واملـدارك وكشـف اللثام وحمكـي الذكر وغريها. وكفـى بذلك دليـالً يف مثل هذه 

املسألة التي يشيع االبتالء هبا، فيمتنع عادة خفاء حكمها. 
مضافـاً إىل أن املـراد بالتحديد إن كان هو نفي نفاسـية مـا نقص عن احلد ـ كام 
هـو املراد من التحديد يف احليض ـ فهـو خمالف إلطالق أدلة أحكام النفاس،حيث ال 

. إشكال يف صدقه عرفاً حتى مع فقد احلدّ
وال جمـال لالسـتدالل عليـه بدعـو كـون النفـاس بمنزلـة احليض، ملـا يأيت 
ر احلدّ  يف حتديـد أكثـر النفاس من عـدم ثبوت ذلـك. وإن كان هو حتقق النفـاس بقدّ
ولـو مـع إنقطاع الدمـ  كام لعله الظاهر مـن بياناهتمـ  فهو خمالف إلطالق أدلة أحكام 
الطاهر،ألهنـا وإن كانت مقيـدة بأدلة أحكام النفاس، إال أن مبـدأ النفاس ملا كان هو 
وضـع الولد فاسـتمراره عرفاً إنام يكون باسـتمرار أثره، وهو الـدم،وال أقل من عدم 

وضوح استمراره بدونه، فريجع مع انقطاعه إلطالقات أحكام الطاهر.
هـذا، وقـد يسـتدل أيضـاً بخـرب ليث املـرادي عـن أيب عبد اهللا A:«سـألته 
عن النفسـاء كم حدّ نفاسـها حتى جيـب عليها الصالة،وكيف تصنـع؟ قال: ليس هلا 
»(١)، بدعو: أن تعذر العمل به يف طرف الكثرة اليمنع من حجيته يف طرف القلة.  حدّ
ويشكل بقوة ظهوره يف نفي التحديدمن طرف الكثرة بقرينة قوله: «حتى جيب 

وال حدّ لقليله(١)،

(١) الوسائل باب:٢من أبواب النفاس حديث:١ 
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عليها الصالة» فيتعني سقوطه عن احلجية المحله عىل نفي التحديدمن طرف القلة.
نعم، قد يسـتدل بصحيح عيل بن يقطني: «سـألت أبا احلسـن املايضAعن 
النفساء وكم جيب عليها ترك الصالة؟ قال: تدع الصالة مادامت تر الدم العبيط إىل 
ثالثني يوماً، فإذا رق وكانت صفرة اغتسـلت وصلّت إن شـاء اهللا تعاىل»(١)، وحديث 
األعمش عن جعفر بن حممد يف حديث رشايع الدين: «قال والنفساء التقعد أكثر من 
عرشيـن يوماً إال أن تطهر قبل ذلك...»(٢)، وحديث الفضل عن الرضاA يف كتابه 
إىل املأمـون: «قال: والنفسـاء ال تقعد عن الصالة أكثر مـن ثامنية عرش يوماً، فإن ظهر 

قبل ذلك صلت»(٣).
بدعو: أن مقتىض الغاية يف األول واالستثناء يف الثاين وإطالق الثالث انتهاء 
النفاس بانقطاع الدم وإن قل أمده وال يمنع من العمل هبا يف ذلك اشتامهلا عىل التحديد 
يف طـرف الكثرة بام قد ال يلتزم به، إلمـكان التفكيك يف احلجية بني مضامني احلديث 

. الواحد مع عدم االرتباطية بينها وعدم تفرع بعضها عىل بعض. فتأمل جيداً
(١) كـام يف املقنعـة والنهايـة واخلالف والتهذيب واالقتصاد وإشـارة السـبق 
والغنيـة والوسـيلة والرسائر والرشايع والنافـع واملعترب والتذكـرة واملنتهى والقواعد 
واإلرشـاد والـدروس وجامع املقاصد واملسـالك وحمكـي هناية األحـكام والتحرير 
والذكـر والبيان وكشـف الرموز ومجلـة غريها،وقد يظهر مـن املقنع،حيث أفتى به 
، ثـم ذكـر أنه قد روي مضامني أخر، ونحـوه يف النارصيات،كام حكاه غري واحد  أوالً

عن عيل بن بابويه. 
وهـو األشـهر كام عـن اجلعفرية، واملشـهور، كـام يف التذكرة وجامـع املقاصد 
واللمعة وحمكي الذكر وكشف االلتباس وفوائد الرشايع ورشح اجلعفرية، ومذهب 
األكثر، كام يف املبسـوط وكشف اللثام، بل ظاهر أو حمتمل الغنية اإلمجاع عليه، بل هو 

وحد كثرية عرشة أيام(١) من حني الوالدة.

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٣من أبواب النفاس حديث:١٦، ٢٥، ٢٤.



رصيح اخلالف وإن رصح فيه أيضاً قبل ذلك بوجود اخلالف.
وكيف كان، فقد استدل عليه بوجوه :

األول: عموم أحكام الطاهر، حيث جيب االقتصار يف اخلروج عنه عىل املتيقن، 
وهو ما ال يزيد عىل احلد املذكور. ويشكل بأن الظاهر كون النفاس كاحليض أمراً واقعياً 
حمدد املفهوم عند العرف، وهو خروج الدم املسـبب عن الوالدة ال إمجال يف مفهومه. 
ه الواقعي الذي يرتفع معه واقعاً وإن  وحتديـده رشعاً إما أن يرجع إىل بيان حدّ
خفـي عـىل العرف لبقاء الدم، نظري ما سـبق يف احليض، أو إىل بيان حـدّ أحكامه وأن 

بقي ببقاء الدم. 
وعـىل األول يتعـني الرجـوع السـتصحابه، لتامميـة أركانـه، وليـس هـو من 
اسـتصحاب املفهوم املردد، ملا ذكرنا من عدم اإلمجال يف املفهوم، وإنام الشـك يف حال 
املصداق، كام ال جمال ملا قد يظهر من شيخنا األعظمP من عدم جريان االستصحاب 
يف التدرجييات، بعد أن حققنا يف حمله تبعاً له ولغريه من جريانه. وبذلك يسـتغنى عن 

استصحاب أحكام النفاس الذي قد يشكل بعدم إحراز بقاء املوضوع. 
وعىل الثاين يتعني الرجوع إلطالق أدلة أحكام النفاس املقدم عىل إطالق أدلة 

أحكام الطاهر، ألن حتديده يكون من سنخ التقييد له، فيقترص فيه عىل املتيقن.
هـذا، وقد يدعى االسـتغناء عن اسـتصحاب النفاس عـىل الوجه األول، ألنه 
حيث كان املعيار يف تشخيص املوضوع عىل العرف بمقتىض اإلطالقات املقامية،وكان 
العـرف حاكـامً بتبعيـة النفـاس للدم، فـردع الشـارع عن ذلـك ببيان احلدّ لـه يقتيض 
 ، االقتصار يف اخلروج عام عليه العرف عىل املتيقن مما ردع الشارع عنه يف فرض إمجاالً

عمالً باإلطالق املقامي يف املشكوك، بال حاجة لالستصحاب. 
لكنه ال خيلو عن إشكال، لعدم بناء العرف عىل نفاسية كل يوم يوم بنحو العموم 
االنحـاليل، ليقترص يف اخلروج عن العموم املذكـور عىل املتيقن، بل يرجع بناؤهم إىل 
ه راجع إىل ختطئتهم  أمر واحد، وهو تبعية النفاس السـتمرار الدم، فبيان الشـارع حلدّ
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يف األمر املذكور وإمجال حدّ النفاس، ويتعني الرجوع لالستصحاب، كام سبق.
نعـم، ال جمـال لالسـتصحاب املذكـور فيام لو مل تـر الدم إال بعـد ميض احلد 
املحتمـل األقل، كام لو رأتـه يف اليوم احلادي عرش من الوالدة، بناء عىل أن الزم البناء 
، لوضوح أن الشـك يف  عـىل التحديـد بالثامنية عرش يومـاً مثالً البناء عىل كونه نفاسـاً
التحديـد بالثامنيـة عـرش واحتـامل كون احلد عـرشة أيام مسـتلزم للشـك يف حدوث 

النفاس الذي يكون املرجع فيه استصحاب عدمه.
كام الجمال يف مثله للرجوع إىل عموم أحكام النفسـاء عىل الوجه الثاين املتقدم، 
لعدم وضوح بناء العرف عىل نفاسـيته، بل مقتىض اسـتصحاب عدم النفاس الرجوع 

لعموم أحكام الطاهر، كام قرر يف االستدالل هبذا الوجه. لكنه فرض نادر.
الثـاين: اإلمجـاع املدعى يف اخلـالف والغنيـة املعتضـد بالشـهرة العظيمة التي 
كادت تكون إمجاعاً، كام يف اجلواهر.ويشكل بام أرشنا إليه آنفاً من رصاحة صدر كالم 
اخلـالف يف حتقق اخلال ف بـني أصحابنا. ومن ثم قد يكون مرجع اإلمجاع املدعى منه 
بعـد ذلـك إىل االمجاع عىل القاعـدة املقتضية بنظره للرجوع إىل عمـوم احكام الطاهر 
بالوجـه املتقـدم او االمجـاع عىل بطـالن األقوال األخر التـي حكاها عـن العامة، كام 

احتمله شيخنا األعظمP وإن كان بعيداً عن ظاهر كالمه. 
كـام ان كالم الغنية غري رصيـح يف دعو اإلمجاع عىل احلكم املذكور، فإنه بعد 
أن حدد النفاس بعرشة أيام قال: «وهي واحلائض سواء يف مجيع األحكام إال يف حكم 
واحـد، وهو أن النفـاس ليس ألقله حد. وذلك بدليل اإلمجـاع» حيث حيتمل رجوع 
اإلمجاع للمسـتثنى وحده. عـىل ان ظهور حال اخلالف والغنيـة ونحومها مما يكثر فيه 
دعـو اإلمجـاع يف موارد اخلـالف متنع مـن التعويل عـىل اإلمجاع املذكـور يف املقام، 
والسـيام مع ظهور اخلالف من بعض أسـاطني األصحاب، وظهـور كالم مجلة منهم 
يف أن املسألة من املسائل اخلالفية النظرية منهم الشيخ نفسه يف املبسوط، حيث اقترص 

عىل نسبة القول بالعرشة للشهرة دون أن يظهر منه الفتو به. 



بل أدنى نظر يف النصوص وكالم األصحاب يشهد بكوهنا من املشكالت التي 
ال يسـتوضح حاهلـا من اإلمجـاع ونحوه. ومنه يظهر اندفاع ما عن بعض مشـاخينا من 
االستدالل بالشهرة الفتوائية يف املقام، بدعو امتناع خطئها عادة يف مثل هذه املسألة 

التي يكثر االبتالء هبا. 
وجـه االندفـاع: أن ذلك إنـام يتم مع عدم ظهـور اخلالف للشـهرة، وال جمال 
لـه يف مثل هذه املسـألة التي يظهر اضطراب عمل الشـيعة وفتـاو فقهائهم فيها من 
الصدر األول، كام يظهر بمالحظة بعض نصوص املسـألة(١)، وإنام اسـتقرت الشـهرة 

عىل العرشة بعد الشيخ، وال أمهية ملثلها.
الثالـث: مـا تضمـن أن النفاس حيـض حمتبس،كام ذكره غري واحد. ويشـكل 

بعدم ثبوت املضمون املذكور من النصوص.
 A نعم، يف خرب مقرن عن أيب عبد اهللاA: «قال: سأل سلامن رمحه اهللا علياً
عـن رزق الولـد يف بطن أمه. فقـال: إن اهللا تبارك وتعاىل حبـس عليه احليضة فجعلها 
رزقه يف بطن أمه»(٢). وهو إنام يدل عىل أن رزق الولد قبل خروجه من دم احليض. كام 
تضمنه صحيح سـليامن بن خالد(٣)، ال أن النفاس اخلارج بعد خروج الولد من سـنخ 

دم احليض.
نعم، أرسل ذلك يف كالم غري واحد إرسال املسلامت. لكنه غري واضح الوجه، 
بل هو ال يناسـب كون احليض رزق الولد، بل األنسـب به عدم خروج دم احليض إال 
بعـد ميض مقدار الطهر بعـد الوضع ليتجمع يف املدة املذكورة لـو مل يتحول للرضاع. 
عىل أنه لو تم مل يسـتلزم مشـاركته للحيض يف حدوده، لظهور أدلة التحديد يف 
ثبوت احلدود للحيض بعنوانه، ال لسـنخ دمه. وإنام يتجه ذلك لو ورد بلسـان التنزيل 

الرشعي. ومل يثبت.

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٧، ٩، ١١.
(٢) ، (٣) اللوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:١٣، ١٤.
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الرابـع: بعـض النصـوص املدعـاة يف املقـام، ففـي الرسائـر: «وذكـر الشـيخ 
املفيـد حممد بن حممد بن النعامنK يف جواب سـائل سـأله فقال: كـم قدر ما تقعد 
النفسـاء عن الصالة وكم مبلغ ذلك؟ فقد رأيت يف كتابك كتاب أحكام النسـاء أحد 
عرش يوماً، ويف الرسالة املقنعة ثامنية عرش يوماً، ويف كتاب االعالم أحداً وعرشين يوماً، 
فعـىل أهيا العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال: الواجب عىل النفسـاء أن تقعد عرشة 
أيـام، وإنـام ذكرت يف كتبي مـا روي من قعودها ثامنية عرش يومـاً وما روي يف النوادر 
 :Aوعميل يف ذلك عىل عرشة أيام، لقول الصادق . اسـتظهاراً بأحد وعرشين يوماً

ال يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان احليض»(١). 
. وقد جاءت أخبار معتمدة بأن  ويف املقنعة: «وأكثر أيام النفاس ثامنية عرش يوماً
أقـىص [انقضاء] مـدة النفاس مدة احليض، وهو عرشة أيـام. وعليه العمل لوضوحه 
عنـدي»، بناء عىل ان هذا الذيل من املقنعة، كام هو املوجود يف املطبوع منها، املناسـب 
لعبـارة التهذيـب يف رشحها، وعليه جـر يف املختلف واملدارك والوسـائل وغريها. 
لكـن نسـبه يف جامع املقاصـد والروض وحمكـي الذكـر للتهذيب، وقد يناسـبه ما 
سـبق من الرسائر من نسـبة الثامنية عرش يوماً للمقنعة. كام نسـبه يف كشف اللثام لكال 

الكتابني، كل منهام يف موضع من كالمه. 
قال سيدنا املصنفP: «ال هيم حتقيق ذلك، ألن إرسال الشيخ اليقرص عن 

إرسال املفيد».
 ويف التهذيبني بعد أن ذكر حديث ابن سنان املتضمن أنه تسع عرشة ليلة قال: 
«وقد روينا عن ابن سنان ما ينايف هذا اخلرب، وأن أيام النفساء مثل أيام احليض...» ويف 
النافع: «ويف أكثره روايات أشهرها أنه ال يزيد عن أكثر احليض». لكن هذه النصوص 

كام تر ال تنهض بأثبات املطلوب بعد أرساهلا. 
ودعـو: أن إرسـال مثـل الشـيخني ال يقرص عن إرسـال مثل ابـن أيب عمري 

(١) الرسائر ص:٥ عند الكالم يف أخبار اآلحاد يف أواخر املقدمة قبيل كتاب الطهارة.



ونحوه من أصحاب االمجاع ممنوعة، البتناء قبول مراسـيل هؤالء عىل دعو أهنم ال 
يروون وال يرسـلون إال عن ثقة، ومل يدع ذلك أحد يف حق مثل الشيخني، بل ال جمال 

 .Fلدعواه، وال سيام مع تعدد الوسائط بينهم وبني املعصومني
مضافـاً إىل قـرب كوهنا منقولة باملعنـى، وأن املراد بأيام احليض فيام أرسـله يف 
التهذيبـني عن ابن سـنان أيام العـادة، وأن املـراد بباقيها النصوص الكثـرية املتضمنة 
اقتصار النفسـاء عىل مقدار عادهتا وحده أو مع االسـتظهار، كام يناسبه ظهور ما تقدم 
من املقنعة والنافع يف كثرة النصوص املدعاة، مع أنه ليس يف كتب احلديث والفقه التي 
بأيدينـا عـني وال أثر لنص يتضمن حتديد النفاس بعـرشة، وإنام املوجود فيها نصوص 
العادة، بل هو كاملقطوع به بمالحظة اقتصار الشيخ يف التهذيب واملحقق يف املعترب يف 

رشح املقنعة والنافع عىل نصوص العادة.
نعم، يف الرضوي: «والنفساء تدع الصالة أكثره مثل أيام حيضها، وهي عرشة 
أيام، وتسـتظهر بثالثة أيام، ثم تغتسـل، فإذا رأت الدم عملت كام تعمل املستحاضة، 
. وبأي هذه األحاديث أخذه  وقد روي: ثامنية عرش يوماً، وروي: ثالثة وعرشين يوماً
جـاز»(١) . لكنـه ـ مـع ندرته، وضعفه يف نفسـه ـ مشـتمل عىل االسـتظهار زائداً عىل 

العرشة، وخمري بني ذلك وبقية الروايات.
ومـن هنـا يلـزم النظر يف نصـوص الرجوع للعـادة، وهي كثرية، ذكـر منها يف 
الوسـائل تسـعة. منهـا صحيـح زرارة عـن أحدمهاH: «قـال: النفسـاء تكف عن 
الصـالة أيامها التـي كانت متكث فيها، ثم تغتسـل وتعمل كام تعمل املسـتحاضة»(٢) 
وصحيحه اآلخر عن أيب جعفرA: «قلت له: النفسـاء متى تصيل؟ قال: تقعد قدر 
حيضهـا وتسـتظهر بيومـني، فإن انقطع الدم، وإال اغتسـلت وأحتشـت واسـتثفرت 
وصلـت...»(٣) وغريمهـا. وعليها اقتـرص الكليني مضيفاً إليها ما يدل عىل اسـتمراره 

(١) مستدرك الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١.

(٣) الوسائلل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٢ وباب :١ من أبواب االستحاضة حديث:٥
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للثامنيـة عرش، ويظهر منه عمله بمضموهنا. وقد أشـار يف اجلواهر إىل االسـتدالل هبا 
تارة: بأن املنساق منها مساواة النفاس للحيض . 

وأخر: بأهنا أمرت بالرجوع للعادة، وأقصاها عرشة فأقصاها عرشة . 
. والكل  وثالثـة: بأن يراد بأيامهـا األيام التي يمكن أن يكون الـدم فيها حيضاً
كام تر، الندفاع األول ـ مضافاً إىل اختصاص النصوص بذات العادة ـ بأن مسـاواة 
، كيف ومرجع األمر  النفاس للحيض يف الرجوع للعادة ال يستلزم مساواته له يف احلدّ
بالرجوع للعادة حجيتها ولزوم التعيني هبا ظاهراً، ال إىل التحديد هبا واقعاً يف احليض، 
فضال عن النفاس، فكام أمكن زيادة احليض عىل العادة واقعاً يمكن ذلك يف النفاس بل 
ال إشكال فيه فيام لو كانت العادة دون العرشة، ولذا نصت النصوص عىل االستظهار. 
وأما فهم عموم مسـاواة النفاس للحيض مـن ذلك بإلغاء خصوصية الرجوع 
للعادة أو بتنقيح املناط أو عدم الفصل، فهو حيتاج إىل لطف قرحية، أو قرينة خاصة ال 

تنهض هبا نفس النصوص، وقد يأيت الكالم فيها. 
ومنـه يظهـر اندفاع الثاين، ألن الرجوع يف النفاس للعـادة إذا كانت عرشة أيام 
إنـام هو حلجيتها عليه ظاهراً، ال لتحديدها بـه واقعاً، مع أنه خمتص بمن تكون عادهتا 

عرشة. ولعله لذا أمرP بالتأمل. 
وأمـا الثالث فهـو خمالف لظاهرها، كام اعرتف بـهP يف اجلملة، بل لرصيح 
مجلة منها، كصحيح زرارة األول، الشتامله عىل توصيف األيام بأهنا التي كانت متكث 
فيها، وقريب منه غريه. كام ال يناسب ما اشتمل عليه مجلة منها من ضم األستظهار . 
نعـم، قد يسـتدل بـام تضمن منهـا األسـتظهار للعرشة، وهو صحيـح يونس: 
«سألت أبا عبد اهللاA عن أمراة ولدت، فرأت الدم أكثر مما كانت تر، قال: فلتقعد 
أيام قرئها التي كانت جتلس ثم تستظهر بعرشة أيام، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند 
وقـت كل صـالة...»(١) ، بناء عـىل أن املراد انتهاء االسـتظهار بأنتهـاء العرشة، إما ملا 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣  



ذكره الشـيخ من أن الباء هنا بمعنى (إىل) لقيام حروف الصفات بعضها مقام بعض، 
أو ألن املـراد كـون االسـتظهار باالنتهاء للعـرشة ال بتاممها. ويؤيـده صحيحه اآلخر 

الوارد بنفس السند واملتن يف احليض(١). 
وقد يوجه االسـتدالل به حينئذٍ بام يف اجلواهر من أن املراد باالسـتظهار طلب 

ظهور احلال، فلو مل يكن أكثره عرشة ملا كان يف انتظارها ظهور احلال. 
لكنه يشكل بأن طلب ظهور احلال عندهم ـ كام يظهر مما سبق منهم يف احليض 
ـ إنام هو بمعنى طلب ظهور حال الدم، وأنه ينقطع عىل العرشة أو يستمر بعدها، فإن 
انقطع انكشـف نفاسـية ما زاد عىل العادة، وإن استمر انكشـف عدمها، ومن الظاهر 
أن االنكشـاف املذكـورـ  لو تمـ  تعبدي وال يسـتلزم بوجه كـون أكثر النفاس عرشة. 
عىل أنه تقدم يف احليض أن االسـتظهار ليس هو طلب ظهور احلال، بل هو االحتياط 
واالسـتيثاق مراعـاة الحتامل احليضية أو النفاسـية، وحينئذٍ يمكـن ترشيع االحتياط 
املذكـور قبـل العرشة، دون ما بعدها وإن كان االحتامل موجـوداً، ولذا تضمنت مجلة 
من النصوص هنا ويف احليض االستظهار باليوم واليومني والثالثة، مع أهنا قد ال تبلغ 

العرشة وتنزيل اجلميع عىل العرشة كام يف اجلواهر يف غري حمله، كام سبق.
ومنه يظهر ضعف ما عن بعض مشـاخينا من أنـه لو مل يكن أكثر النفاس عرشة 

مل يكن وجه القتصار االستظهار عليها.
ثم أنه قد يسـتأنس بذلك وبالرجوع للعادة ملسـاواة النفاس للحيض يف األكثر 
مؤيداً بتساوهيام يف األحكام األخر، بل يف اجلواهر أنه يشعر به ما يف صحيح زرارة اآلخر 
املتقدم بعد احلكم برجوع النفساء للعادة ثم االستظهار: «قلت: واحلائض. قال: مثل 
ذلك سواء،فإن انقطع عنها الدم، وإال فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء...»(٢). 
لكن اجلميع كام تر أشـبه بالقياس ال ينهض بإثبات حكم رشعي، وال سـيام 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١٢ 
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥
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مع اختالفهام يف احلدّ األقل. وال ظهور للصحيح يف مساواة احلائض للنفساء مطلقاً، 
بل يف خصوص الرجوع للعادة واالستضهار، فيجري فيه ما تقدم.

نعم، قد يسـتدل بـام يأيت من النصـوص الدالة عىل خروجها مـن النفاس قبل 
الثامنية عرش، بناء عىل عدم الواسطة بني العرشة والثامنية عرش، عىل ما يأيت الكالم فيه 

ويف بقية الوجوه املستدل هبا هلذا القول.
هـذا، وقد سـبق عن املفيد القول بالثامنية عرش يف بعـض كتبه، وعليه جر يف 
الفقيـه واهلداية واالنتصار واملوصليات واملراسـم وحمكي مجـل املرتىض وابن اجلنيد، 
وقربـه يف املختلـف واملنتهى وحمكـي التنقيح يف اجلملة عىل ما يأيت كـام نفى عنه البعد 
يف حمكـي جممـع الربهان. ولعله إليـه يرجع ما عن ابن عقيل، فـإن كالمه وأن تضمن 
أن أقىص جلوسـها واحد وعرشون يوماً، إال أن ظاهره كون النفاس تعبداً هو الثامنية 
عرش، وأن ما زاد عليها اسـتظهار. قالP فيام حكي عنه:« أيامها[عند آل الرسـول 
عليهم السـالم] أيام حيضهـا، وأكثره أحد(*)وعرشون يوماً، فـإن انقطع دمها يف متام 
حيضهـا صلت وصامت، وإن مل ينقطع صربت ثامنية عرش يوماً، ثم اسـتظهرت بيوم 
أو يومني، وإن كانت كثرية الدم صربت ثالثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت 
وصلت» فيكون نظري ما ذكره الصدوق يف األمايل من أن أكثر النفاس ثامنية عرش يوماً 
وتسـتظهر بيـوم أو يومـني كام ربام يرجع اليه ما سـبق من الرسائر عـن املفيد يف كتاب 

االعالم بأن خيتص بكثرية الدم.
نعم، ما ذكره يف صدر كالمه من أن أيامها أيام حيضها ال يناسب ذلك. إال أن 

يبتني عىل نحو مجع بني النصوص يأيت الكالم فيه. 
واحلاصـل: أن القـول املذكـور معتد بـه بني القدمـاء، بل يف االنتصـار: «ومما 
... انفـردت بـه اإلمامية القول بأن أكثر النفاس مع االسـتظهار التـام ثامنية عرش يوماً

(*) يف نسخة ذكرت يف مفتاح الكرامة (أحد عرش يوماً ).لكنها مع - اختصاصها به وعدم وجودها يف كالم 
مة وغريهم -التناسب بقية كالمه.(منه عفي عنه). غريه ممن نقل كالم ابن أيب عقيل كاملحقق والعالّ



والـذي يدل عىل صحة مـا ذهبنا إليه االمجاع املـرتدد ذكره... وأيضاً فـإن األيام التي 
ذكرناهـا جممـع عىل أهنـا نفاس...وقد تكلمنا يف هذه املسـألة يف مجلة مـا خرج لنا من 
مسائل اخلالف». ونحوه ذكر يف املوصليات لكن حكى يف الرسائر عن مسائل خالفه 
العـدول إىل القـول بالعرشة، وأنه قـال: «عندنا احلد يف نفاس املـرأة أيام حيضها التي 
تعهدها، يعني: أكثرها. وقد روي: أهنا تستظهر بيوم أو يومني. وروي يف أكثره: مخسة 

. وروي أكثر من هذا. واألثبت ما تقدم».  عرش يوماً
بـل قد يظهر من الرسائر إنحصـار القول بالثامنية عرش باملفيد واملرتىض، وأهنام 
عـادا عنـه، وأنه ليس يف أصحابنا من ثبت عليه. لكن يظهر ضعفه مما تقدم من نسـبته 
لغريمها، وباحتامل عودمها من العرشة إىل الثامنية عرش، دون العكس. والسـيام مع ما 
رصح به يف اخلالف واملبسـوط من اختالف أصحابنا يف التقدير بالوجهني، الظاهر يف 

ثبوهتم عليه.
وكيف كان، فيدل عليه مجلة من النصوص:

منها: ما ورد يف قضية أسامء بنت عميس حني نفست بمحمد بن أيب بكر. وهي 
عىل طائفتني:

األوىل: مـا تضمـن جمـرد أمـر النبي5 هلـا بوظيفة املسـتحاضة بعـد الثامنية 
نفسـت  عميـس  بنـت  أسـامء  «ان   :Aجعفـر أيب  عـن  زرارة  كصحيـح  عـرش، 
بمحمـد بن أيب بكر فأمرها رسـول اهللا5 حني أرادت اإلحرام مـن ذي احلليفة أن 
حتتيش بالكرسـف واخلرق وهتل باحلج، فلام قدموا مكة وقد نسكوا املناسك وقد أتى 
هبـا ثامنية عرش يوماً فأمرها رسـول اهللا5 أن تطـوف بالبيت وتصيل ومل ينقطع عنها 

الدم ففعلت ذلك»(١) وغريه. 
وال خيفـى أهنـا بمدلوهلـا املطابقي إنام تدل عـىل عدم زيادة النفـاس عنها، وال 
تنايف انتهاءه قبلها، كام يأيت التنبيه عليه يف بعض النصوص، إال أنه يمكن االسـتدالل 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب اللنفاس حديث:٦
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هبا بضميمة اسـتبعاد جهل أسـامء باحلكـم، بحيث يميض عليها ثامنيـة أيام أو أكثر قد 
طهرت من نفاسـها وهي ترتب أحكامه، فترتك الصـالة، وتبقى عىل حج اإلفراد من 
دون أن تعمـل بترشيـع املتعـة الذي نـزل يف احلجـة املذكورة بعد ميض مـا يقرب من 
. ألهنـا ولدت يف أول خروجهم من املدينة ـ كام تضمنته  عـرشة أيام من والدهتا تقريباً
بعـض النصـوصـ  (١) ونزلت املتعـة بعد دخوهلم مكة وقيامهم بأعـامل العمرة وكان 
طريقهم ثامنية أو تسـعة أيـام، كام تضمنته بعض النصوص أيضـاً، حيث يصلح ذلك 
منبّهاً للسـؤال عن حكمها، كام سـألت عن كيفية إحرامها يف أول األمر، وعن طوافها 

وصالهتا بالبيت بعد قضاء املناسك. 
ه يف عرصه5 مما يمتنع  بل شيوع االبتالء بالنفاس وعدم الداعي إلخفاء حدّ
معه عادة خفاء حكمه عىل عامة النسـاء، فضالً عن مثل أسـامء ممن يسـتحكم اتصاله 

ببيت النبي5.
الثانيـة: مـا ورد مـورد حتديد النفـاس، وهو صحيح حممد بن مسـلم:« سـألت 
أبا جعفرA عن النفساء كم تقعد؟ فقال: أن أسامء بنت عميس أمرها رسول اهللا5 
أن تغتسل لثامن عرشة [ لثامين عرشة. يف ثامن عرشة. يب. لثامن عرش. صا ] وال بأس بأن 

تستظهر بيوم أو يومني»(٢) ولعله إليه يرجع مرسل الصدوق(٣) يف الفقيه.
وقد يستشـكل فيهـ  كام أشـار إليه سيدنا املصنفPـ  تارة: بأن تذكري العدد 

يناسب كون املراد الليايل، ال األيام .
وأخر: بأن اشـتامله عىل االسـتظهار الـذي هو فرع االحتامل مسـتلزم لعدم 
كون احلد الثامنية عرش، وإمكان جتاوزه للعرشين، بل ملا زاد عليها، حيث ال يظهر منه 
أن أيام االسـتظهار غاية أيام النفاس، مع أنه رصح فيام تقدم من االنتصار بأن الثامنية 
عـرش هي احلدّ مع االسـتظهار التام، كام نفى يف املبسـوط اخلـالف يف أن حكم الزائد 

(١) راجع البحار ج:٢١ باب:٣٦ ص:٣٧٨ الطبعة احلديثة
(٢)  الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث:١٥
(٣)  الوسائل باب: ٣ من أبواب النفاس حديث:٢١



حكم االستحاضة .
وثالثة: بأن رصيح صدره السؤال عن احلد، ومل يتعرض يف اجلواب لذلك، وحينئذٍ 
يشكل العمل بأصالة اجلهة وأصالة عدم النقصان معاً، للعلم بوجود اخللل يف أحدمها. 
لكن يندفع األول: بأن التسامح يف تذكري العدد وتأنيثه شايع يف االستعامالت، 
فال ترفع اليد ألجله عام فهمه األصحاب وتضمنته النصوص األخر من إرادة األيام. 
وال سـيام بعد تضمن احلديث اإلشـارة إىل قصة أسامء املعهودة وقد رصحت مجلة من 
. عىل أن األمر هيون بناء عىل ما سـبق منا يف  النصـوص(١) بأهنـا بقيت ثامنيـة عرش يوماً

احليض من تقريب كون املراد باأليام ما يعم الليايل. 
والثـاين بأنـه ال جمـال للتعويل عـىل دعـو اإلمجـاع املتقدمة مع مـا تقدم من 
ابـن أيب عقيـل والصـدوق يف األمايل مـن مرشوعية االسـتظهار. وال سـيام مع ما هو 
املعلـوم مـن أن منشـأ بناء األصحاب عـىل الثامنية عرش هو النصـوص التي قد يمكن 
تنزيلها عىل ما ال ينايف جواز االستظهار املذكور، بل يمكن كونه وجه مجع بني بعضها، 

كام يأيت التعرض له. 
مع أنه لو تعذر البناء عليه فال مانع من التفكيك يف العمل باحلديث بني الثامنية 
عـرش واالسـتظهار لعدم التالزم بني إمكان زيادة النفـاس عىل الثامنية عرش ووجوب 
ترتيـب أثـره، بل يمكن زيادته واقعاً مع عدم ترتيب أثـره إال يف الثامنية عرش، وحينئذٍ 
فحيـث سـئل يف احلديث عـن قعود املـرأة وترتيبها أثـر النفاس فقـد تضمن اجلواب 
قعودها ثامنية عرش بمالك التعبد بالنفاس لسنة أسامء، وما زاد بمالك االستظهار، وال 

ارتباطية بينهام، ليمتنع العمل باحلديث يف أحدمها دون اآلخر. 
كام يندفع الثالث بأن نقل قصة أسـامء بعد السـؤال عن حتديد القعود ظاهر يف 
سـوقها للتحديد، فيكون اجلواب مطابقا للسـؤال، وال موجب مع ذلك للعلم إمجاالً 
بمخالفـة أصالـة اجلهـة أو أصالة عـدم النقصان للواقـع. ومن هنـا كان الظاهر وفاء 

(١)  راجع الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس 
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الصحيح باالستدالل.
نعم، يف مرفوع إبراهيم بن هاشـم: «سـألت امرأة أبا عبد اهللاA فقالت: إين 
 :Aفقال أبو عبد اهللا . كنت اقعد يف نفايس عرشين يوماً حتى أفتوين بثامنية عرش يوماً
َ أفتوك بثامنية عرش يوماً؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول اهللا5 أنه  وملِ
قال ألسـامء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أيب بكر، فقال أبو عبد اهللاA: إن 
أسامء سألت رسول اهللا5 وقد أتى هلا ثامنية عرش يوماً، ولو سألته قبل ذلك ألمرها 
أن تغتسـل وتفعل ما تفعله املسـتحاضة»(١)، ونحوه يف ذلك حديث محران املروي عن 
كتاب األغسـال البن عياش املتضمن سـؤال امرأة حممد بن مسـلم حيث كانت تقعد 
يف نفاسها أربعني يوماً، ثم افتوها بثامنية عرش يوماً لقصة أسامء املذكورة، وفيه: «فقال 
أبو جعفرA: إهنا لو سألت رسول اهللا5 قبل ذلك وأخربته ألمرها بام أمرها به. 
قلت: فام حد النفسـاء؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي 

طهرت، وإال استظهرت بيومني أو ثالثة ثم اغتسلت واحتشت...»(٢).
ومهـا رصحيـان يف عدم صلوح قصة أسـامء للتحديد، فيلـزم ألجلهام رفع اليد 
عـن ظهـور صحيح حممد بن مسـلم يف التحديد هبا، ومحله عـىل التهرب عن اجلواب 
بذكرها املوهم له. كام يرفع هبام اليد عن الطائفة األوىل املبتنية عىل استبعاد جهل أسامء 

بحد النفاس. 
اللهـم إال أن يقـال: الجمال حلمل صحيح حممد عـىل التهرب عن اجلواب بعد 
تضمنة االستظهار، حيث يكون بسببة رصحياً يف التصدي لوظيفة النفساء، فتستحكم 
معارضتـه للخربين املذكورين، ويتأيد مضمونه بالطائفـة االوىل بمالحظة ماتقدم يف 

تقريب االستدالل هبا. 
مـع أن األول ضعيـف يف نفسـه الشـتامله عىل الرفـع، والثاين وإن كان سـنده 
معتـرباً يف كتـاب األغسـال البن عيـاش، إال أنـه مل تثبت وثاقـة ابن عيـاش، بل قال 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٧ ، ١١.



النجايش يف ترمجته: «رأيت هذا الشـيخ وكان صديقاً يل ولوالدي وسـمعت منه شيئاً 
كثـرياً، ورأيـت شـيوخنا يضعفونة فلـم أروِ عنه شـيئاً وجتنبته. وكان مـن أهل العلم 
واألدب القوي وطيب الشعر وحسن اخلط. رمحه اهللا وساحمه » مع أن راوي احلديث 
عـن الكتاب املذكور صاحـب املعامل ومل يتضح طريقه إليه بعد عـدم كونه من الكتب 
املشـهورة، وطول الفاصل الزمني بينهام. والسـيام مع غرابة ما تضمنه من جهل امرأة 
حممد بن مسلم الذي هو من أركان الطائفة باحلكم. كام ال جمال لدعو انجبار ضعف 
احلديثني بعمل األصحاب، لعدم وضوح اعتامدهم عليهام، خصوصاً الثاين منهام، بل 

لعله عىل النصوص األخر املتقدمة، لدعو رجحاهنا عىل نصوص الثامنية عرش.
 Aومنهـا: مـا يف العيون بسـنده عن الفضل بن شـاذان أن يف كتـاب الرضا
للمأمـون يف رشايع الدين: «والنفسـاء ال تقعد عن الصالة أكثـر من ثامنية عرش يوماً، 
فـإن طهـرت قبـل ذلك صلـت، وإن مل تطهـر حتى جتـاوز ثامنية عرش يوماً إغتسـلت 

وعملت بام تعمل املستحاضة»(١). 
ومـا عن بعض مشـاخينا من اإلشـكال يف سـنده بعدم صحة طريـق الصدوق 
للفضـل. غـري ظاهـر، إذ ليـس طريقـة إال عبـد الواحـد بن حممـد بن عبـدوس عن 
عيل بن حممد بن قتيبه النيسابوري واألول قد أكثر الصدوق الرواية عنه مرتضياً عليه، 
ومثـل ذلـك ظاهر يف رفعـة مقامه بنظـره الرشيف، والثـاين قال عنه الشـيخ P يف 
رجاله: «نيسـابوري فاضل»، وذكر النجايش أن الكيش اعتمد عليه يف كتاب الرجال، 
ويشـهد بذلك النظر يف الكتاب املذكور، واعتامد الكيش عليهـ  الذي رصح الشـيخ أنه 
بصري بالرجال ـ مالزم لوثاقته عنده. وهو ال ينايف ما رصح به النجايش نفسـه من أن 
الكـيش قـد رو عن الضعفاء. ألنه طعن فيمن يروي عنـه ال فيمن يعتمد عليه، عىل 
أن الصدوق بعد أن رو الكتاب املتقدم بالسـند املذكور رواه بسـند آخر خيالفه قليالً 
يف املتـن، ثـم قال: «وحديث عبـد الواحد بن حممد بن عبـدوس ريض اهللا عنه عندي 
(١ ) الوسائل باب:٣ من ابواب النفاس حديث:٢٤ وكتاب عيون أخبار الرضا باب:٣٥ ج٢ ص١٢٤ طبع 

النجف األرشف.   
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أصـح» والظاهر ابتناء التصحيح املذكور منه مع قلة الوسـائط عىل وثاقتهام عنده، بل 
ما فوق الوثاقة. فالحظ.

وأما اإلشـكال فيه بأنه ال جمال للتعويل عىل أصالـة اجلهة فيه، لكون املكتوب 
لـه ممن خياف سـلطانه وجوره. فيندفع بالنظـر يف جمموع الكتاب، الشـتامله عىل مجلة 
كثـرية من أصـول الدين وفروعه التي تتميـز هبا اخلاصة، أوىل بأن يتقـى فيها من هذا 
احلكم. وال سـيام مع عـدم ثبوت القول بالثامنية عرش من العامة، حيث مل ينسـبه أحد 

من أصحابنا إليهم. 
غاية األمر أن الشيخ يف التهذيب قال يف اجلواب عن األخبار املختلفة املشرتكة 
يف عـدم اإلرجاع للعـادة، ومنها أخبـار الثامنية عرش. «حيتمل أن تكـون هذه األخبار 
خرجـت خمرج التقيـة، ألن كل من خيالفنا يذهـب إىل أن أيام النفـاس أكثر مما نقوله، 
وهلذا اختلفـت ألفاظ األحاديث كاختالف العامة يف مذاهبهم، فكأهنم أفتوا كل قوم 

منهم عىل حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم».
ومنها: خرب حنان بن سدير:« قلت: ألي علة أعطيت النفساء ثامنية عرش يوماً، 
ومل تعـط أقـل منها وال أكثر؟ قال: ألن احليض أقله ثالثة أيام، وأوسـطه مخسـة أيام، 
وأكثره عرشة أيام، فأعطيت أقل احليض وأوسطه وأكثره»(١) ونحوه مرسل الفقيه(٢)، 

بل لعله هو منقوالً باملعنى. 
واإلشـكال فيهام بوهن التعليل فهو يشـبه تعليالت العامة. كـام تر، ملألوفية 
هـذا السـنخ يف التعليالت الـواردة لألحكام الرشعيـة. فالعمدة ضعف سـند األول 
»(٣) فال  وإرسال الثاين. ومثله يف ذلك مرسل املقنع: «روي: اهنا تقعد ثامنية عرش يوماً

تصلح إال للتأييد.
 ومثلهـا ما رواه األعمش عن الصادقA يف حديث رشايع الدين من قوله: 

(١) علـل الرشايـع باب:٢١٧ ص:٢٩١. ورواه يف الوسـائل باجياز باب:٣ من أبـواب النفاس حديث:٢٣
(٢) ، (٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٢٢، ٢٦.



«والنفسـاء ال تقعـد أكثـر من عرشين يومـاً، إال أن تطهر قبل ذلك، فـإن مل تطهر قبل 
العرشيـن اغتسـلت واحتشـت وعملت عمـل املسـتحاضة»(١)، بناء عـىل اجلمع بينه 
وبـني نصـوص الثامنيـة عرش بحمـل اليومني فيـه عىل االسـتظهار. ومنـه يظهر وجه 
االسـتدالل بالصحيـح الذي أشـار إليـه يف املعترب. قـال بعد نقل كالم ابـن أيب عقيل 
املتقـدم: «وقـد رو ذلك البزنطي يف كتابه عن مجيل عن زرارة وحممد بن مسـلم عن 
أيب جعفـر عليه السـالم»(٢) ونحـوه يف املنتهى والتذكرة، بل يف األول أن الشـيخ رواه 
أيضـاً ال بالسـند املذكـور، وإن مل أجـده يف التهذيبني. حيث جيمـع بينه وبني نصوص 
الثامنية عرش بحمل ما زاد عىل الثامنية عرش عىل االستظهار، كام جيمع بينه وبني صحيح 
حممد بن مسلم الذي اقترص يف االستظهار فيه عىل اليومني وحديث األعمش املقترص 

 . فيه عىل العرشين عىل غري كثرية الدم، وأن الكثرية تزيد فيه يوماً
وكـذا احلـال يف صحيـح ابن سـنان: «سـمعت أبا عبـد اهللاA يقـول: تقعد 
النفسـاء تسـع عرشة ليلة، فإن رأت دماً صنعت كام تصنع املستحاضة»(٣) كذا رواه يف 

التهذيب واالستبصار واملختلف واملنتهى وغريها.
نعـم، رواه يف الوسـائل عـن الشـيخ ويف احلدائـق واجلواهـر وغريها: «سـبع 
عرشة»(٤) ، فال يصلح لالستدالل، لصعوبة مجعه مع النصوص املتقدمة. لكن الظاهر 
أنه اشـتباه، ملا هو املعلوم من أخذ الوسـائل له من التهذيبني، والظاهر متابعة احلدائق 

واجلواهر ومن بعدمها له.
 Aنعـم، ال جمال لالسـتدالل بصحيح حممد بن مسـلم: «قلت أليب عبد اهللا
كـم تقعد النفسـاء حتـى تصيل؟ قـال: ثامنية عرشة، سـبعة عرشة ثم تغتسـل وحتتيش 
وتصـيل»(٥) ألن التخيـري املذكور ال يناسـب هـذا القول وال نصوصـه املتقدمة، وقوة 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٢٥
(٢) املعترب ص:٦٧

(٣) التهذيـب ج:١ ص:١٧٧ طبـع النجـف االرشف. واالسـتبصار ج:١ ص:١٥٢ طبع النجف االرشف
(٤) ، (٥) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث: ١٤، ١٢.
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ظهورهـا يف لـزوم الثامنية عرش. بل مل يعرف القـول بمضمونه عن أحد وأحتامل كونه 
ترديداً من الراوي فيام قاله اإلمام A ـ مع خمالفته لظاهره ـ ال يصحح األسـتدالل 

به عىل الثامنية عرش، كام صدر من بعضهم. فالعمدة ما سبق. 
هذا، والبد من البناء عىل عدم وجوب األستظهار املذكور، برصاحة نصوص 
قصـة أسـامء عىل كثرهتا يف عـدم زيادهتا عليها وقوة ظهور صحيح حممد بن مسـلم يف 

عدم وجوبه بل ليس مقتىض اجلمع املذكور إال جوازه. 
اللهـم إال أن يقـال: ال جمـال للجمـع املذكـور، بلحـاظ رواية الفضـل كتاب 
الرضـاA للمأمـون، للنهـي فيـه عن جلوسـها أكثـر من ثامنيـة عرش يومـاً، حيث
ال يناسب جواز االستظهار هلا بالزيادة. ومحله عن النهي عن اجللوس متعبدة بالنفاس، 
فال ينايف مرشوعية اجللوس اسـتظهاراً، بعيد جداَ عن ظاهره. ومن ثم كان التعارض 

 . بينه وبني نصوص االستظهار مستحكامَ
وقـد ترجح عليه بكثرة العدد، وبموافقة ما تقدم يف الوجه األول لألسـتدالل 
عىل العرشة من أن األستمرار عىل أحكام النفاس مقتىض عموم أدلة تلك األحكام، أو 
اسـتصحاب النفاس، بناء عىل ما تقدم يف احليض من عدم منافات ترشيع األسـتظهار 
لألسـتصحاب. فراجـع التنبيـه اخلامـس بعـد الكالم يف دليـل وجوب االسـتظهار. 
وبذلـك يتـم ما عن ابن أيب عقيـل، وما عن كتاب األحكام للمفيد لـو رجع إليه، بأن 

كان خمتصاً بكثرية الدم، وإال مل يكن له وجه ظاهر.
هـذا كلـه يف دليل القول بالثامنية عـرش. لكن املراد بذلـك إن كان هو الرجوع 
هلـا مطلقـاً ولو لذات العـادةـ  كام هو ظاهر من قال بذلك مـن قدماء األصحاب، بل 
رصيـح بعضهم ـ فهو مما ال جمـال له بلحاظ نصوص اإلرجاع للعـادة لكثرة عددها، 
ووضوح داللتها، وقوة سند مجلة منها، واشتهارها بني األصحاب رواية وعمالَ حتى 
اقتـرص عليها الكلينـيK يف باب النفسـاء مضيفاً إليها مرفوع إبراهيم ابن هاشـم 

املتقدم املتضمن عدم صلوح قصة أسامء للتحديد.



وأما ما قد يظهر من كالم ابن ايب عقيل املتقدم من محلها عىل بيان مقدار النفاس 
بذات العادة بحسب طبعها، وإن لزم اخلروج عنه مع استمرار الدم بعد العادة للثامنية 
عـرش، وبـه يرتفع التدافـع يف كالمـه. فهو خمالف لرصحيهـا، حيث تضمنـت ترتيب 

أحكام االستحاضة مع أستمرار الدم بعد العادة مطلقاً أو بعد االستظهار.
وإن كان يف خصـوص مـن العـادة هلـا، مجعاً بـني الطائفتنيـ  كام قربه شـيخنا 
األعظـم، ويف املنتهـى: «كأنـه أقـرب إىل الصـواب» وإليه قـد يرجع مـا يف املختلف 
واستحسـنه يف حمكـي التنقيـح، وربام مال إليه غـري واحد من متأخـري املتأخرين من 
محـل النصـوص الثامنية عرش عـىل املبتدئة بأن يـراد منها مطلق من ال عـادة هلا ترجع 
إليهـا ـ فهـو بعيـد عن نصـوص الثامنية عـرش، ألن ذات العادة يف احليـض إن مل تكن 
، ولذا اقترصت  أكثـر خارجاً مـن غريها، فال أقل من كوهنا األصل يف النفسـاء عرفـاً
النصـوص األول عىل بيـان حكمها مع إطـالق عنوان النفسـاء يف موضوعها، فيبعد 

جداً محل إطالق نصوص النفساء عىل غريها.
نعـم، لـو كان مفادهـا جمرد بيـان أن الثامنية عـرش أكثر النفـاس ـ كام تضمنت 
، ألن جمرد كون الثامنية  النصـوص أن أكثـر احليض عرشةـ  كان البناء عىل ذلك سـهالً
عرش أكثر ال تسـتلزم العلم بنفاسـية الدم املسـتمر إليها املسـتلزم للعمل عليه، ليكون 
مقتـىض اإلطالق عمل مجيع النسـاء عليه، ويصعب تنزيله عىل غـري ذات العادة ، بل 
البد يف العمل عليه مع االستمرار من ضم االستصحاب أو قاعدة اإلمكان، فال تنايف 
أمارية العادة عىل عدم نفاسـية ما زاد عليها مطلقاً أو بعد االستظهار، ليختص العمل 

عىل الثامنية عرش بغري ذات العادة. 
لكـن من الظاهـر أن النصوص املذكـورة مل تتضمن ذلك، بـل تضمنت عمل 

النفساء عىل الثامنية عرش، وال جمال حلمل إطالقها عىل غري ذات العادة، ملا ذكرنا.
ويؤيـده مـا تقدم يف مرفـوع إبراهيم بن هاشـم وحديث محران مـن الردع عن 
الفتـو بالثامنيـة عـرش، لعدم صلوح قصة أسـامء للتحديـد، لقـوة ظهورمها يف عدم 
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التحديـد بذلك، ال يف قصور التحديد به عن ذات العادة، بل ما يف الثاين من اإلرجاع 
للعـادة بعـد إنـكار التحديـد بالثامنيـة عـرش كالرصيـح يف املفروغيـة عـن التنايف بني 

التحديدين وعدم إمكان اجلمع بينهام. 
وما ذكره شـيخنا األعظمP من سوقهام للردع عن ختيل عموم الثامنية عرش 
لذات العادة وعن االستشهاد فيها بقصة اسامء . يف غاية البعد، بل الغرابة، إذ ال إشعار 
فيهام بكون أسامء وال السائلة ذات عادة، وال بالردع عن عموم التحديد مع املفروغية 
عن أصله، بل ظاهرمها الردع عن أصل التحديد، كام ذكرنا. وليس االقتصار يف الثاين 
عىل بيان حكم ذات العادة كاشفاً عن كون الغرض الردع عن العموم هلا ال عن أصل 
التحديـدـ  كـام ذكـرهPـ  بل ألهنا األصل يف النسـاء مـع املفروغية عـن التنايف بني 

التحديدين، كام ذكرنا.
وأمـا مـا ذكـره غـري واحـد يف وجه منـع احلمـل املذكـور مـن اسـتبعاد عدم 
العـادة ألسـامء بنـت عميـس عنـد نفاسـها بمحمـد ألهنـا تزوجـت بأبيـه بعـد قتل 
جعفـر بـن أيب طالـبA وكانـت قد ولدت لـه عـدة أوالد. فهو غري ظاهـر، إذ ال 
اسـتبعاد يف كوهنا مضطربة مل تستقر هلا عادة. مع أن مرفوع ابن هاشم وحديث محران 
قـد تضمنا أن أسـامء مل تكن وظيفتها الثامنية عرش ، فيكـون مقتىض اجلمع املذكور أهنا 
ذات عـادة. فالعمدة مـا ذكرنا. ولعله هو الوجه يف ظهور حال القدماء يف عدم الفرق 
ح  بني ذات العادة وغريها، إلطالق أصحاب كل من القولني حكم النفسـاء. ولذا لوّ

يف اجلواهر بأن اجلمع املذكور خرق لإلمجاع املركب.
 هـذا وقال الفقيه اهلمداينP: «لوال خمالفة اإلمجاع ألمكن اجلمع بني بعض 
األخبـار املتقدمـة وهذه الروايـات(*) بااللتزام بكـون الثامنية عرش حـدّ النفاس، فلو 
جاوزها الدم لرجعت إىل عادهتا، لكن جيوز هلا بعد العادة أن تعمل عمل املستحاضة 
اعتناء باحتامل طهارهتا، كام هلا ترك العبادة اعتناء باحتامل انقطاع الدم قبل بلوغ احلد. 

(*) وهي روايات الثامنية عرش. (منه عفي عنه).



لكن يتوجه عىل هذا التوجيه ـ مع ما فيه من البعد، وخمالفته لفتاو األصحاب ـ عدم 
تطرقه بالنسبة إىل مجلة من األخبار املتقدمة، منها موثقة اجلوهري(*)، ومرسلة املفيد». 
بل هو ال يالئم مجيع األخبار، لظهور أخبار االقتصار عىل العادة يف لزوم العمل 
بعدها عمل املستحاضة، وظهور أخبار الثامنية عرش يف البدء بأعامل املستحاضة بعدها 
ال يف انكشـاف لزومهـا مـن أول األمـر، وظهور ما تضمـن أن أكثر النفـاس عرشة ـ 

كمرسلة املفيد ـ يف التحديد الواقعي هبا. 
وظهـور مرفـوع ابن هاشـم وحديـث محران يف عـدم التحديـد بالثامنية عرش، 
وظهور الثاين منهام يف التنايف بني التحديدين. وكأن التوجه ملثل هذا االحتامل ناشـىء 

 . عن االهتامم برفع التعارض بني النصوص، فيتعمل باجلمع بينها وإن مل يكن عرفياً
ومـن ذلـك يظهـر ضعـف مـا احتملـه يف املـدارك مـن اجلمـع بالتخيـري بعد 
العـادة إىل الثامنيـة عـرش بني ترتيـب أحكام النفسـاء وأحـكام الطاهر. فإنـهـ  مضافاً 
إىل فقـد الشـاهد عليـه ـ خمالـف لظهـور نصـوص الرجـوع للعـادة جـداً، وملرفـوع 
إبراهيم بن هاشـم وخرب محران يف الردع عن التحديد بالثامنية عرش، ولظهور الثاين يف 
التنـايف بـني التحديدين. ومن هنا كان الظاهر اسـتحكام التعارض بني الطائفتني، كام 

.Mهو ظاهر مجهور األصحاب
وحينئـذٍ ال ينبغـي التأمل يف ترجيح نصـوص العادة، لقوهتا بام سـبق، ووهن 
نصـوص الثامنية عـرش باختالف مضامينها، وقـرب كون الغرض من سـوقها إبطال 
أقـوال العامة املكثرة التي هي من الثالثني إىل السـبعني بام ال يبعـد كثرياً عن أقواهلم، 
وال عـام عليـه العرف، مـع االحتجاج له بام ال يسـعهم رده من قصة أسـامء، بخالف 
الرجـوع للعـادة فإنه أمـر اختص به األئمـةF يبعد عـام عليه العـرف والعامة من 
دون حجـة تلـزم خصومهم ومتنع التشـنيع عليهم.. بـل ربام كان اسـتغرابه مانعاً من 
الترصيـح بـه حتى للخاصـة يف بعض املـوارد، وسـبباً يف اختالف النصـوص وعدم 

(*) وهي رواية محران املتقدمة املروية عن كتاب االغسال البن عياش اجلوهري. (منه عفي عنه).
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إمجاعهـا عليـه، كي ال يعرفوا به، حذراً من التشـهري هبم وبأحكامهـم وأخبارهم عن 
.Fأئمتهم األطهار

 بـل ربـام كانت خمالفـة هذا احلكم ملا عليـه العرف يف مقـدار النفاس وصعوبة 
جري النفسـاء عليه ـ التي هي كاملريضة ال يسـهل عليها القيام بوظائف املستحاضة ـ 
مها السبب يف عدم إعالن املعصومنيF له من أول األمر، بل تركوا الناس أوالً عىل 
ما عليه العرف، ثم تدرجوا يف تقليل مدة النفاس، حتى انتهوا أخرياً لإلرجاع للعادة، 
إما لسـبق ترشيعه مع املصلحة يف تأخري بيانه، أو لسـبق ترشيع الثامنية عرش، ثم نسـخ 

مع املصلحة يف عدم االجهار بنسخه باإلرجاع للعادة إال تدرجياً بالوجه اخلاص.
وبذلـك قـد يفـرس شـدة اختـالف املسـلمني يف حتديده، كـام قد يفـرس جهل 
أسـامء بنـت عميس بـه، بل جهل امـرأة حممد بن مسـلم عىل ما تضمنتـه رواية محران 
املتقدمـة، فكانـت تتنفـس بأربعني يومـاً ثم أفتوهـا بثامنية عرش حتى أرسـلت لإلمام 

الباقرA فأوضح هلا احلال(١). 
. وباجلملة: ال جمال بعد ما ذكرنا للتعويل عىل نصوص الثامنية عرش يوماً

وأوىل منها يف ذلك صحيح عيل بن يقطني(٢) املتقدم املتضمن جلوسـها ثالثني 
مع كون الدم عبيطاً، وموثق حفص(٣) وخرب اجلعفريات(٤) املتضمنان قعودها أربعني، 
وصحيح حممد بن مسـلم(٥) املتضمن قعودها ثالثني أو أربعني إىل اخلمسـني، وموثق 
اخلثعمي(٦) املتضمن جلوسها كام جربت مع اوالدها، فإن مل تلد قبل ذلك فبني االربعني 
إىل اخلمسني ومرسـل املقنع(٧) املتضمن جلوسها بني األربعني إىل اخلمسني، ومرسله 
اآلخر املتضمن قول الصادقA: «إن نساءكم لسن كالنساء األول، إن نساءكم أكثر 
حلـامً وأكثر دماً فلتقعد حتـى تطهر»(٨) ونحوه خرب ليث(٩) املتقـدم املتضمن نفي احلد 

(١) ،(٢) ، (٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١١، ١٦، ١٧.
(٤) مستدرك الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:٤

(٥) ، (٦) ، (٧) ، (٨) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١٣، ١٨، ٢٨، ٢٧.
(٩) الوسائل باب:٢ من أبواب النفاس حديث:١



للنفاس، وقريب منهام يف ذلك موثق أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «قال: النفساء إذا 
ابتليت بأيام كثرية مكثت مثل أيامها التي كانت جتلس قبل ذلك، وأسـتظهرت بمثل 
ثلثـي أيامها، ثم تغتسـل وحتتيش وتصنع كام تصنع املسـتحاضة، وأن كانت ال تعرف 
أيام نفاسـها فابتليت جلسـت بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واسـتظهرت بثلثي 
ذلك ثم صنعت كام تصنع املسـتحاضة حتتيش وتغتسـل»(١) لقوة ظهوره يف إرادة أيام 

النفاس دون أيام احليض.
فـإن هـذه النصوصـ  مـع اختالف مضامينهـا وضعف بعضهـاـ  مرتوكة بني 
األصحاب معارضة لنصوص الرجوع للعادة بالتقريب املتقدم يف معارضته نصوص 
الثامنيـة عـرش هلا، وهـي أوىل من نصـوص الثامنية عـرش بالطـرح، ألن كل ما تضمن 
منهـا حداً من احلدود أقل عـدداً من تلك النصوص، ومجلة منها موافقة لبعض أقوال 
العامـة رصحياً، والباقي منها أقرب ألقواهلم. قال يف الفقيه:« واألخبار التي رويت يف 
قعودهـا أربعـني يوماً وما زاد إىل أن تطهـر معلولة كلها وردت للتقيـة ال يفتي هبا إال 
أهل اخلالف». كام أرشنا آنفاً إىل عدم القائل بصحيح حممد بن مسلم املتضمن التخيري 
بني السبع عرشة والثامن عرشة(٢)، ومثله ما أشري إليه يف الرضوي السابق(٣) مما تضمن 
التحديـد بثالثة وعرشين، بل متام مفاده، عىل ما سـبق يف دليل العرشة ومن هنا يتعني 

االقتصار يف املقام عىل نصوص اإلرجاع لعادة احليض.
نعم، يبقى اإلشكال فيام سبق من عدم هنوضه ببيان حدّ احليض ا لواقعي. وهو 
ال هيـم يف ذات العـادة التي ال تتجاوز عادهتا مع االسـتظهار العرشة، بناء عىل ما يأيت 
مـن عدم لـزوم حتيضها بالعرشة لو قـرصت األيام املذكورة عنهـا، حيث ال أثر عميل 

لتحديد أكثر احليض فيها، وإنام يظهر األثر يف موردين:
األول: ذات العادة التي تتجاوز أيامها مع االسـتظهار العرشة، حيث جيوز هلا 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس جديث:٢٠، ١٢.
(٣) مستدرك الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:١
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اسـتيفاء أيام االسـتظهار لو مل يكن أكثـر النفاس عرشة، دون ما لـو كان كذلك، ألن 
االستظهار فرع االحتامل. 

ودعـو: أن مرسـل بـن املغرية عـن أيب عبـد اهللاA: «قـال: إذا كانت أيام 
املرأة عرشة مل تسـتظهر، فأذا كانت أقل استظهرت»(١) ظاهر يف عدم جواز االستظهار 
بالنحو املستلزم للزيادة عىل العرشة، ألن املستفاد عرفاً أن عدم جوازه مع كون العادة 

عرشة إنام هو ألن منتهى القعود عرشة. 
مدفوعـة ـ مضافـاً إىل عدم ثبـوت حجية املرسـل ـ بأن اسـتفادة ذلك إنام هي 
للمفروغيـة عن عدم جتاوز زمان القعود واقعاً العرشة، فال موضوع مع الزيادة عليها 
لالستظهار الذي هو فرع االحتامل، وحيث خيتص ذلك باحليض فال وجه للتعدي منه 
للنفاس املفروض عدم ثبوت ذلك فيه. عىل أن كون املراد باأليام يف املقام أيام احليض 
موجب النرصاف االسـتظهار إليه، وال أقل من كونه املتيقن دون اللنفاس. فالحظ.
الثـاين: من ليس هلا عادة ترجـع اليها، كاملبتدئة واملضطربـة، حيث يبتني عدم 
جـواز تنفسـها بأكثر من عرشة عىل ثبوت كوهنا أكثر النفـاس، وإال كان جواز الزيادة 
عليها مقتىض ما تقدم منايف الوجه األول من وجوه االسـتدالل للتحديد بالعرشة من 
أن املرجع يف املقام اسـتصحاب النفاس أو عموم أحكامه املقدمان عىل عموم أحكام 

. الطاهر. ومن هنا كان إثبات التحديد هبا مهام جداً
إذا عرفـت هـذا فالظاهر انحصـار وجه التحديـد هبا باسـتفادته من نصوص 
الرجـوع للعـادة، ال للتالزم بني األمرين واقعاً، ملا تقدم، بل السـتفادته منه عرفاً بعد 
ورود النصوص لبيان حكم مطلق النفسـاء، ال خصوص ذات العادة منها مع فرض 
عـدم ثبوت التحديـد بوجه آخر، فإن إمهال بيـان مثل هذا األمر املهـم واالكتفاء من 
السـائل واملجيب يف بيان حدّ النفاس باإلرجاع للعادة مما يناسب املفروغية عن اتفاق 
النفـاس واحليض يف احلدّ واقعاً كام اتفقا يف االرجاع للعادة يف مقام الظاهر. وإال كان 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٢



. مؤيـداً ذلك بتحديد االسـتظهار بالعرشة يف صحيـح يونس املتقدم(١)  البيـان قارصاً
الذي ورد نظريه متنا وسنداً يف احليض(٢)، كام سبق، حيث يقرب جداً وحدة منشئهام، 

وهو عدم احتامل التجاوز عنها الذي هو موضوع االستظهار.
ويشـهد بـام ذكرنا أو يؤيده ظهـور مفروغية األصحاب عن اسـتفادة التحديد 
املذكور من هذه النصوص، حتى عرب مثل املفيد باحلد املذكور يف بيان مفادها، وفهمه 
مثل الشـيخ وغريه مرسلني له إرسال املسـلامت، وكان كالمهم وخالفهم منصباً عىل 
التحديد بالعرشة عمال هبذه النصوص أو بالثامنية عرش عمال بنصوصها، إذ يكشـف 
ذلـك عـن إفادهتـا التحديد املذكـور بالقرينـة احلالية االرتكازيـة املذكـورة، والتي مل 

حيتاجوا للتنبيه عليها الستيضاحها. 
مضافاً إىل قرب دعو اإلمجاع عىل عدم الفصل بني التحديد بالثامنية عرش عمالً 
بنصوصهــا والتحديد بالعرشة، فمــع ثبوت بطالن األول بنصوص اإلرجاع للعادة 
يتعني الثاين. ومالحظة جمموع ذلك توجب االطمئنان بام عليه األصحاب. واألمر مع 
ذلك حمتاج للتأمل. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم، ومنه نستمد العون والتسديد.
 هذا، وقد تقدم من الرسائر عن املفيد القول يف كتاب أحكام النساء بأحد عرش 

. ومل يعرف وجههام. يوماً، ويف كتاب االعالم بأحد وعرشين يوماً
نعم، أرشنا آنفاً إىل احتامل رجوع الثاين إىل قول ابن أيب عقيل بأن يكون خمتصاً 
بكثرية الدم، فيشـاركه يف االسـتدالل املتقدم له. ثم إن الكالم يف دخول الليل هنا هو 

الكالم يف احليض. فراجع ما تقدم يف الفصل الثالث منه.
(١) إن كان املـراد بـه مـا يسـتمر بعد العـرشة مع الرؤيـة فيها فسـيأيت الكالم 
فيـه. وإن كان املـراد به ما يبدأ بعد العـرشة فالظاهر أنه مفروغ عنـه بناء عىل التحديد 

،(١) وإذا رأته بعد العرشة مل يكن نفاساً

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣
(٢) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٢ 

فروع التحديد بالعرشة............................................................................ ٣٥١
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املتقـدم، ألن املـراد به التحديد بلحاظ الزمان املتصل بالـوالدة، ال املنفصل عنها، كام 
هو املنرصف من مجيع نصوص التحديد. 

بل هو ظاهر موثق مالك بن أعني اجلهني: «سألت أبا جعفرA عن النفساء 
يغشاها زوجها وهي يف نفاسها من الدم؟ قال نعم، إذا مىض هلا منذ يوم وضعت بقدر 
أيام عدة حيضها ثم تسـتظهر بيوم فال بأس بعد أن يغشـاها زوجها يأمرها فلتغتسـل 
ثـم يغشـاها إن أحب»(١) ، وموثـق عبد الرمحن بن أعني الشـيباين:« قلت له: إن امرأة 
عبـد امللـك ولدت فعدّ هلا أيام حيضها ثم أمرها فاغتسـلت واحتشـت... فقالت: ال 
تطيـب نفيس أن أدخل املسـجد... فقال: قد أمر بذا رسـول اهللا5...»(٢)، وال أقل 
من كونه مقتىض استصحاب عدم النفاس الذي سبق يف االستدالل للتحديد بالعرشة 

. جريانه حتى لو مل يثبت التحديد هبا وشك يف احلدّ
(١) بـال إشـكال ظاهر. وقد نفـى اخلالف فيه يف جامـع املقاصد وحمكي أحد 
رشحـي اجلعفريـة، كام ادعى اإلمجـاع عليه رصحياً يف التذكـرة واملدارك وحمكي رشح 
اجلعفريـة اآلخـر، وظاهراً يف كشـف اللثـام. ويف اجلواهـر: «إمجاعاً حمصـالً ومنقوالً 
مستفيضاً حدّ االستفاضة، بل لعله متواتر». كام ال جيب الغسل عند علامء أهل البيت، 

كام يف التذكرة، وإمجاعاً كام يف اخلالف.
هـذا،  واملتيقن من االمجاع املذكور نفي أحكام النفاس فال جيب الغسـل، ألن 
ذلـك هو املهم يف مقابل بعض العامة القائلـني بوجوبه. وأما انتفاء عنوانه حقيقة فهو 
وإن رصح به يف معقد إمجاع بعضهم ومجلة من كلامهتم واسـتدالالهتم، إال أنه يشـكل 
حصول العلم به من اإلمجاع املذكور بعد كونه أمراً واقعياً حيتمل صدقه، كام سـبق يف 

تعريف النفاس وقرب كون املراد من معقد اإلمجاع لباً نفي األحكام. 
وكيـف كان، فيكفي اإلمجاع املذكور يف اخلروج عن أطالق نصوص األحكام 

 .(١) وإذا مل تر فيها دماً مل يكن هلا نفاس أصالً

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث: ٤، ٩



، الرتكاز  لـو فرض صدق النفاس لغة. مضافـاً إىل قرب انرصافها عن الفرض حينئذٍ
تبعية احلدث للدم، كام يشهد به ظهور املفروغية عنه يف نصوص التحديد فالحظ.

(١) قـال سـيدنا املصنفP: «كام عن رشح البغيـة الترصيح به، وإن مل يعثر 
عىل مرصح به ممن تقدم...مع أنه مما ال ينبغي اإلشكال فيه، إذ لو كان احلساب من حني 
خـروج أول جـزء من الولد يلزم البناء عىل الطهر مـع عدم حتقق الوالدة فيام لو خرج 
جـزء من الولد وبقي غري منفصل حتى مىض أحد عرش يوماً، وهو مقطوع بفسـاده». 
وزاد عليه بعض مشـاخينا ـ فيام حكي عنه ـ أن عنوان النفسـاء الوارد يف الروايات كام 
يصدق عىل من خرج منها بعض الولد يصدق عىل من خرج منها متام الولد، فمقتىض 

. إطالق نصوص التحديد البدء باحلدّ حينئذٍ
ويندفع األول: بأن ندرة الفرض املذكور متنع من حصول القطع بفساد الالزم 
املزبور من السـرية أو نحوها، بل القطع بفسـاده مسـاوق للقطع باملدعى، وال يصلح 

دليالً عليه. 
والثاين بأنه بعد االعرتاف بصدق عنوان النفسـاء من حني خروج بعض الولد 
ال ينفـع صدقه عند خـروج متامه بعد وضوح وحدة النفاس، حيث ال إشـكال يف أن 

مبدأ العدّ حدوث النفاس، ال يف أثنائه. 
فالعمدة يف االسـتدالل: أن الظاهر عدم صدق النفاس والنفساء عرفاً إال بعد 
خـروج الولد بتاممه، ووضعها له، فيكـون بدء العدّ حينئذٍ وجمرد ترتب حكم النفاس 
عـىل خـروج الدم عند خروج بعض الولد وكونه من ماهيـة دم النفاس، كام يظهر من 
أحـد اخلربيـن(١) املتقدمـني يف تلك املسـألة ال ينايف عـدم صدق النفاس بـه الذي هو 
موضـوع التحديد.مضافـاً إىل ظهور موثقي مالك وعبـد الرمحن(٢) املتقدمني فيام لو مل 

ومبدأ حساب األكثر من حني متام الوالدة(١)، 

(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:١٧.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٤ ، ٩.

فروع التحديد بالعرشة............................................................................ ٣٥٣
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تـر يف العـرشة دماً يف أن مبدأ احلسـاب من حـني الوضع والوالدة غـري الصادقني إال 
بخروج متام الولد.

(١) كام تقدم يف أول املسألة. 
(٢) قـد يظهر منه امتنـاع ختلل ما دون أقل الطهر بني أجـزاء النفاس الواحد. 
والزمـه كون النقاء املتخلل بني أجزاء النفاس الواحد بحكم النفاس، كام رصح به يف 
مستمسكه وسبقه إليه مجلة من األصحاب، كام يف املبسوط واخلالف والرسائر واملعترب 
والرشايـع والتذكـرة واملنتهـى والقواعد واإلرشـاد والدروس والـروض والروضة 
وغريها، وعن كشف االلتباس نسبته لسائر عبارات األصحاب، وعن جممع الربهان 

 . اإلمجاع عليه، ويف اجلواهر أنه ال يعرف فيه خالفاً
وقد يسـتدل عليه ـ مضافاً إىل ذلك، وإىل أن النفاس بحكم احليض أو فرد منه 

حقيقة ـ بام تضمن أن أقل الطهر أو القرء عرشة أيام(١). 
لكـن ال جمـال للتعويل عىل دعو اإلمجاع يف احليـض عىل ما تقدم، فضالً عن 

النفاس، الذي قد يظهر منهم تفرع حكمه عىل حكم احليض. 
وكـون النفـاس بحكم احليـض أو فرد منه غـري ثابت، عىل ما يظهـر بمراجعة 
الوجه الثالث لالسـتدالل عىل أن أكثر النفاس عرشة أيام. عىل أنه الينفع مع ما تقدم 
منا من منع ذلك يف احليض. ومع ما سـبق هناك من أن النقاء ليس حيضاً قطعاً، غاية 
األمر أنه بحكمه، وحينئذٍ فكون النفاس بحكم احليض ال يستلزم كون النقاء املتخلل 

بني أجزائه بحكم النقاء املتخلل بني أجزاء احليض.
وأما ما تضمن أن أقل الطهر عرشة فقد سبق منا يف احليض أنه البد من محله عىل 

ال مـن حـني الـرشوع فيهـا، وإن كان جريـان األحـكام عليـه مـن حـني 
الـرشوع(١). وال يعترب فصل أقل الطهر بني النفاسـني(٢)، كام إذا ولدت 

(١) راجع الوسائل باب:١١ من أبواب احليض.



الطهر بني احليضتني، دون أجزاء احليضة الواحدة، فضالً عن أجزاء النفاس الواحد. 
والسـيام مـع بنائهم يف مسـألة التوأم عىل أن الطهـر املتخلل بني النفاسـني ال يلزم أن 
يكـون بقدر العرشة. ولذا نقض بذلك عىل االسـتدالل املذكور يف كشـف اللثام هذا 
وعن بعض مشـاخينا االستدالل بإطالق ما تضمن رجوع النفساء إىل عادهتا وتنفسها 
بقـدر أيامها، حيث يشـمل ما إذا ختلـل النقاء الدم املرئي يف األيـام املذكورة. ويتم يف 
غـري ذات العـادة بعدم الفرق، حيث يبعد جداً كون النقاء بني الدميني نفاسـاً يف ذات 

العادة دون غريها.
وفيه: أن االرجاع للعادة العددية ال ينهض بنفسـه ببيان ما حيقق النفاس، وانه 
يشمل النقاء املتخلل، بل يمكن أن يكون خصوص الدم، فيكون النفاس منه بقدر العادة 
. ولو مع التفرق، فلو رأت بقدر العادة متفرقاً يف ضمن اثني عرش يوماً كان كله نفاساً
نعم، قد يتم االسـتدالل بضميمة ما تضمن أن مبدأ احلسـاب من حني الوالدة 
إىل ميض مقدار العادة، ألن ميض مقدارها منه يشمل صورة ختلل النقاء. لكن الظاهر 
أو املنـرصف منـه فرض وجود الدم فيهـا، ولذا تضمنت االسـتظهار وترتيب أحكام 
املستحاضة، فكام ال إشكال يف قصورها عام لو مل تر دماً يف العادة، أو رأته يف آخرها أو 
انقطع قبل مضيها ومل يعد فيها، حيث ال إشكال عندهم يف عدم نفاسية النقاء احلاصل 

يف مدة العادة، كذلك ال تشمل النقاء املتخلل بني الدميني يف طرفيها. 
وليس خروج تلك الصور ختصيصاً مع شـمول اإلطالق هلا كي يتعني شموله 

للمقام ويتعني العمل به فيه بعد عدم الدليل عىل التخصيص باإلضافة إليه. 
وبعبـارة أخـر: النصوص املذكـورة واردة لبيـان مقدار اجللـوس ظاهراً يف 
، كي يكون  ظـرف حتقـق مقتضيه، وهو الـدم، ال يف ترشيع اجللوس قدر العادة رأسـاً

مقتىض إطالقه العموم لصورة عدم الدم أو انقطاعه.
كام ال جمال للرجوع لالستصحاب.إذ لو أريد به استصحاب النفاس، فالظاهر 
عدم صدق النفاس عىل النقاء عرفاً، ملا تقدم عند الكالم يف عدم احلد ألقله من أن بقاء 

النقاء املتخلل بني الدمني.......................................................................... ٣٥٥
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النفاس ببقاء الدم. ولو فرض إمجاله من هذه اجلهة كان من استصحاب املفهوم املردد 
الـذي ال جيـري عـىل التحقيق. وإن أريد به اسـتصحاب أحكامه فهوـ  مع اإلشـكال 
فيـه بعـدم إحراز املوضـوع الذي جيـري يف غالب اسـتصحابات األحـكام التكليفية 
التـي موضوعها فعل املكلف القابـل للتقييدـ  حمكوم لعموم أحكام الطاهر التي يلزم 
االقتصار يف اخلروج عنها عىل املتيقن من مورد التخصيص، وهو النفاس بمعنى حال 

الدم. ومن هنا يشكل البناء عىل ذلك،كام يف احلدائق وعن الذخرية.
وقد تقدم يف احليض ما قد ينفع يف املقام، حيث أطلنا الكالم هناك يف االستدالل 

للوجهني. فراجع.
هـذا، وأما البناء عىل نفاسـية الدم الثـاين إذا كان يف العادة أو العرشة فهو مبني 

عىل مايأيت إن شاء اهللا تعاىل يف الدم املنفصل عن الوالدة. 
(١) قـال يف النارصيـات عنـد الـكالم يف مسـألة التوأمـني: «لسـت أعـرف 
ألصحابنـا نصـاً رصحياً يف هذه املسـألة. والذي يقو يف نفـيس أن النفاس يكون من 
مولد األول...» ثم استدل عىل ذلك. ويف املبسوط: «وإذا ولدت ولدين وخرج معهام 
مجيعاً الدم كان أول النفاس من الولد األول، وتستويف أكثر النفاس من وقت الوالدة 
األخـرية، ألن اسـم النفـاس يتناوهلام...»، وقريـب منه يف اخلـالف وجواهر القايض 
والوسـيلة والرسائر واملعترب والرشايع والتذكرة واملنتهى والقواعد واإلرشاد وحمكي 
املهذب واإلصباح واجلامع وغريها، ويف الدروس أن هلا نفاسـني، وهو ظاهر كل من 
استدل بأن اسم النفاس يتناوهلام، بل هو رصيح الرسائر، وكالرصيح مما يف املعترب من 

توأمني، وقد رأت الدم عند كل منهام، بل النقاء املتخلل بينهام طهر ولو كان 
، كـام إذا ولدت ورأت الدم  حلظـة، بل ال يعترب الفصل بني النفاسـني أصالً
 ،إىل العـرشة، ثم ولدت آخر عىل رأس العرشة ورأت الدم إىل عرشة أخر
فالدمان مجيعاً نفاسـان متواليان(١)، وإذا مل تر الدم حني الوالدة ورأته قبل 



قعودها للثاين وإن كان ما بني الوالدتني عرشة أو أكثر.
وكيـف كان، فـال ينبغي التأمل يف نفاسـية الدم املتعقب لألول. وقد نسـبه إىل 
علامئنـا يف املنتهـى والتذكرة، ويف اجلواهر أنه مل يعثر عىل خمالف فيه. وأن كان يف كفاية 
ذلك يف االمجاع احلجة منع بعد ما سـبق من النارصيات من عدم العثور عىل نص فيه 
ألصحابنا، وما يف الرسائر، حيث قال بعد حتقيق وجه املسـألة بتاممها:« فليلحظ ذلك 
وحيقق فقد شـاهدت مجاعة ممن عارصت من أصحابنا ال حيقق القول يف ذلك». لعدم 
كشـف اإلمجاع عن احلكم الرشعي يف املسـائل املستحدثة التحرير والتي يبتني احلكم 
فيها عىل النظر، فالعمدة يف الدليل صدق النفاس عرفاً، فيشمله إطالق أدلة التحديد 

املتقدمة، كام أشري إليه يف املبسوط وغريه. 
وأما ما يف صدر كالم املحقق يف املعترب من الرتدد فيه، ألهنا حامل، وال حيض 
وال نفاس مع حبل. فهو كام تر، ألن امتناع اجتامع احليض مع احلبل لو تم ـ كام هو 
خمتـارهPـ  فامتنـاع اجتامع النفاس معه خال عن الدليـل، ليخرج به عن اإلطالق. 
وعمـوم التسـاوي بينهام ممنوع، كام تقـدم. وليس املعيار يف النفـاس إلقاء احلمل، كي 
ال يصـدق مع إلقـاء بعضه، بل الـوالدة ـ الصادقة يف الفرض ـ كام يشـهد به الرجوع 
للغـة والعـرف، وإطالق بعـض نصـوص التحديد وغريهـا، حيث تضمـن الوالدة 

والوضع(١). 
وبذلك يظهر الفـرق بني النفاس والعدة، حيث قيل بعدم خروجها عن العدة 
بوضـع األول فإن املعيار يف اخلروج عنها وضع احلمل غري الصادق به، دون الوالدة. 

فال وجه لقياس أحدمها باآلخر، كام عن بعض العامة.
غايـة األمر أنه ال جيتمع النفاس بالولد مع احلبل به بناء عىل ما سـبق ـ يف وجه 
ابتـداء العـدّ من إكامل الـوالدةـ  من عدم صدق النفاس عرفـاً إال بعد انفصال الولد. 

وهو أجنبي عن حمل الكالم.

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣، ٤ ، ٩ وباب: ٤ منها حديث: ١، ٣.
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هـذا، ولو فرض عدم صدق النفاس به أمكن اسـتفادة إجـراء حكمه مما تقدم 
يف وجه جريانه بخروج بعض الولد وأن مل ينفصل مما رصح فيه برتك الصالة بخروج 

. بعضه أو بالوالدة، لدخوله يف إطالقه أو فهمه منه باألولوية العرفية. فتأمل جيداً
وأما نفاسية الدم املتعقب للثاين إذا مل يتجاوز اكثر النفاس من والدته فقد قطع 
به يف املنتهى، بنحو يظهر يف عدم اخلالف فيه، وهو داخل يف معقد إمجاع التذكرة ونفي 

العثور عىل اخلالف يف اجلواهر، وإن عرفت اإلشكال يف حجية ذلك.
وال إشـكال فيه مع فصـل أقل الطهر بني الدميني، حيث ال أشـكال يف صدق 
النفـاس بـه. وأما مع عـدم الفصل به فقد يشـكل بأنه إن بني عىل وحـدة النفاس لزم 
، وإن بني عىل تعـدده فال بد مـن الفصل بأقل الطهـر، ألن النفاس  زيادتـه عـىل احلـدّ
كاحليض عندهم يف األحكام، كام يف اجلواهر. قال: «وخصوصاً يف ذلك، كام يشعر به 
حكمهم بعدم حيضية الدم السابق عىل الوالدة بدون ختلل أقل الطهر...وكذا الالحق 

بعد انتهاء مدة النفاس...»
وال خيفـى أن مقتـىض هذا الوجه ـ لو تم ـ عدم نفاسـية الثـاين رشعاً وإن كان 
نفاسـاً عرفـاً، لعدم اإلشـكال يف أن امتناع الزيادة عىل احلد إنـام تقتيض خروج اآلخر 
عـن احلـد دون األول بعد فرض صدق العنوان عليه، وكـذا اعتبار فصل أقل الطهر، 
كام يشهد به مالحظة كلامهتم يف احليض. وقد تقدم منا توضيحه يف الفصل اخلامس يف 

الدم املتقطع من مباحث احليض. 
اللهـم إال أن يقال: ما تقدم خمتص باحليض، الختصاص دليله به، وهو بعض 
النصـوص وقاعـدة اإلمكان، التي كان ظاهر بعض أدلتهـا ذلك ، دون النفاس الذي 
كان مقتىض إطالق أدلته التنفس بعد الوالدة، حيث ال يفرق يف تطبيقها بني الوالدتني، 
وبعد تعارض التطبيقني يكون املرجع األصل املقتيض لعدم نفاسية كال الدميني، لوال 
ظهـور املفروغية عن احلكم بالنفـاس يف اجلملة يف الفرض، فيعمل عىل مقتىض العلم 
اإلمجايل يف كل منهام، إال أن يتداخل النفاسان يف بعض الوقت ـ كام لو كان جمموعهام 



مخسـة عرش يوماً ـ حيث يعلم بتنفس املرأة يف وقت التداخل ـ كاخلمسـة املتوسـطة ـ 
 . فيستصحب فيام بعده، كام يستصحب عدمه فيام قبله، وال يكون العلم اإلمجايل منجزاً
فتأمل. بل قد يدعى القطع بنفاسية الثاين مطلقاً، فيتعني البناء عىل عدم نفاسية األول 
كذلـك، للوجـه املتقـدم من امتناع جتـاوز النفـاس الواحد عرشة ولـزوم الفصل بني 

النفاسني بأقل الطهر. 
إال أن يقـال: مقتىض إحلاق النفـاس باحليض ـ الذي هو مبني هذا الوجه ـ هو 
البنـاء عـىل نفاسـية األول، دون الزائد عـىل احلد من الثاين، كام أفتى بـه أوالً يف حمكي 
 .  بعد ذلـك ما عليـه األصحاب من كونه نفاسـاً مسـتقالً كشـف الغطـاء، وإن قـوّ

فالحظ.
وكيـف كان، فيندفـع الوجـه املتقدم بأنـه إن كان املعيـار يف النفاس عىل وضع 
احلمـل بتاممـه يتعني البناء عىل وحدة النفاس يف املقام، وأن مبـدأ العدّ الوالدة الثانية. 
وترتيب أحكام النفاس عىل األوىل يبتني عىل اإلحلاق، نظري ترتيبها عىل الدم بخروج 

أول جزء من الولد، كام تقدم ، فال ينايف التحديد. 
وإن كان املعيـار فيـه عىل الوالدةـ  كام هو الظاهر، عىل ما سـبقـ  فالالزم البناء 
عىل تعدد النفاس وإن اتصل الدم، ألن وحدة األمر االسـتمراري املقومة لفرديته إنام 
تكـون بعـدم انقطاعـه إذا مل تكن هناك جهة أخـر صاحلة العتبـار وحدته وفرديته. 
فالطواف مثالً وإن كان أمراً اسـتمرارياً إال أنه ملا كان ترشيعه سـبعة أشواط، فوحدته 
رشعاً إنام تكون بإكامل السـبعة ولو مع ختلـل الفصل بني أجزائه، كام أن األربعة عرش 
شوطاً طوافان وإن اتصلت، كام تقدم عند الكالم يف اعتبار التوايل يف أقل احليض. ويف 
املقـام حيث فرض تبعية النفاسـية رشعاً وعرفاً للوالدة تعني تعـدده بتعددها ولو مع 
االتصال. وال دليل عىل لزوم الفصل بني النفاسني بطهر، بل إطالق األدلة ينفيه، كام 

أشار إليه يف كشف اللثام.
وأما ما تضمن أن أقل الطهر عرشة. فهو ـ مع اختصاصه بام بني احليضتني، كام 
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تقـدم عنـد الكالم يف النقاء املتخلل بني أجزاء النفاس الواحدـ  إنام يقتيض عدم نقص 
الطهر يف فرض ثبوته عن العرشة، ال لزوم الفصل بني النفاسـني بعرشة بحيث يمتنع 

اتصاهلام. 
 ،وإحلاق النفاس باحليض يف ذلك لإلمجاع عىل اشرتاكهام يف األحكام. كام تر
ال جمال له مع كون املعروف بني األصحاب يف املقام عدم اعتبار الفصل بني النفاسني، 

وإن مل يبلغ مرتبة اإلمجاع احلجة، كام تقدم. 
وإنـام يتجـه ذلك لـو كان االشـرتاك مقتىض عمـوم دليل لفظـي، حيث يتعني 
االقتصار يف اخلروج عنه عىل مورد قيام احلجة من إمجاع أو غريه، وقد سبق يف الوجه 

الثالث لالستدالل عىل حتديد أكثر النفاس بعرشة عدم ثبوت العموم املذكور. 
بـل لو فرض ثبوته أشـكل عمومه للمقام، ألن امتنـاع اتصال احليضتني ليس 
مقتـىض دليـل رشعي، بل غايـة األمر أن املسـتفاد مما دل عىل حتديـد احليض بالعرشة 
، لعدم املنشأ لتعدد احليض مع االتصال، فهي عرفا  امتناع حيضية ما زاد عليها متصالً

حيضة واحدة متنع منها أدلة التحديد، ال حيضتان قام الدليل عىل امتناع اتصاهلام. 
أمـا النفاس فحيث فرض تعدده بتعدد الـوالدة فامتناع االتصال فيه حيتاج إىل 

دليل، وهو مفقود فيه ويف احليض.
ومنـه يظهـر أن ما تضمن أن أقل الطهر عرشةـ  لو شـمل ما بني النفاسـنيـ  ال 
يمنـع من فصل النقاء الذي ال يبلغ العرشة بني النفاسـني إذا مل يتجاوز مع دم النفاس 
األول أو الثاين العرشة، كام لو رأت الدم بعد والدة األول مخسـة أيام، ثم نقت مخسـة 
أخـر، ثم ولدت الثاين ورأت الدم معـه، او رأت الدم بعد والدة األول عرشة أيام، 
ثم نقت مخسة ثم ولدت الثاين ورأت الدم معه مخسة أيام. غاية األمر أنه يمنع من كون 
النقاء املذكور طهراً، فيلزم البناء عىل نفاسـيته إحلاقاً بالنفاس األول أو الثاين، كالنقاء 
املتخلـل بـني أجزاء النفاس الواحد عندهم. بل ربام يلتزم بذلك أيضاً لو أمكن إحلاقه 
بكل من النفاسني عىل نحو التبعيض لتعذر إحلاقه بخصوص أحدمها، كام لو كان ستة 



أيام بني نفاسـني كل منهام سـبعة أيام. واسـتبعاد ذلك ليس بأوىل من اسـتبعاد شمول 
دليل حتديد الطهر ملا يكون بني النفاسني.

نعـم، لـو امتنع إحلاقه بالنفاسـني مطلقـاً ولو بنحـو التبعيض ـ كـام لو كان يف 
الفرض ثامنية أيام ـ اجته البناء عىل العكس، وأمتام الطهر من أحد النفاسـني، والعمل 
بمقتىض العلم اإلمجايل يف املقدار الصالح للتتميم من كل منهام، أو إمتامه من خصوص 

الثاين منهام، عمال باالستصحاب. فتأمل.
ودعـو: لـزوم رفع اليد عـن العموم املذكـور يف املقام، لإلمجـاع عىل ترتيب 
أحـكام النفـاس يف كل مـن الدميني، املسـتلزم لعدم اعتبـار كون الفاصـل بينهام أقل 
الطهر. مدفوعة بام سبق من عدم ثبوت اإلمجاع احلجة يف املقام. وال سيام مع أن ظاهر 
كالم األكثـر فـرض الصـورة الغالبة، وهي صورة اسـتمرار الدم وتداخل النفاسـني 
مـن دون فصـل بينهـام، التي عرفت قصور العمـوم عن إثبات لـزوم الفصل فيها بني 
النفاسني، ومل يذكر صورة الفصل بني الوالدتني بأكثر من عرشة إال بعض املتأخرين، 

. تبعاً ملا سبق من املعترب، وهو ال يكفي يف انعقاد اإلمجاع قطعاً
ومثلـه مـا ذكره شـيخنا األعظمP من معارضـة العموم املذكـور بعموم ما 
تضمـن تبعية النفاس للـوالدة وعموم ما دل عىل الرجوع للعـادة، وعموم ما تضمن 
عـدم زيادة النفاس عىل العرشة. قال P: «فإذا فرضنا أهنا رأت الدم عقيب األول، 
فانقطـع عـىل مقدار عادهتا، كالتسـعة، ثم رأت البياض يف التسـعة، ثـم ولدت الثاين 
ورأت الـدم، فإمـا أن يرفع اليد عن عموم حتيض النفسـاء مقـدار عادهتا فنخصصها 
بمـن مل تـر بعده قبل أقل الطهر نفاسـاً آخـر، وإما أن يرفع اليد عـن عموم جعل أكثر 
، أو يقال بأن دم  النفـاس عـرشة، فيقال: ان نفاسـها نفاس واحد وهـو عرشون مثـالً
الوالدة الثانية ليس بنفاس، وإما أن يقال بأن عموم أدلة الطهر خمصصة بام عدا ما بني 

النفاسني. ومن الظاهر عند املتأمل املنصف أولوية التخصيص يف العموم األخري».
وجه اإلشـكال فيه: ما أشار إليه سـيدنا املصنفP من أن عموم أقل الطهر 
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عـرشة، وعمـوم أكثـر النفاس عـرشة، يتضمنـان التحديـد الواقعي، وعمـوم: تبعية 
النفاس للوالدة، وعموم الرجوع للعادة، يتضمنان طريقيهام إلحراز النفاس يف مورد 
الشـبهه املوضوعية، نظري قاعدة اإلمـكان وحجية العادة يف احليـض. والالزم تقديم 
عمـوم التحديد الواقعـي حلكومته عرفاً عىل عمـوم حجية الطريـق يف املقام الظاهر، 
لرافعيتـه ملوضوعـه، وهو اإلمـكان والشـك، حيث يعلم بسـبب التحديـد الواقعي 
بكـذب الطريـق. ولذا ال اإلشـكال يف تقديم عموم حتديد الطهـر عىل عموم الرجوع 

للعادة يف احليض، وتقديم عموم حتديد احليض عىل عموم حجية الصفات فيه.
هـذا كلـه بناء عىل عموم حتديد أقل الطهر بعرشة ملا بني النفاسـني. لكن أرشنا 
آنفـاً إىل اختصاصـه بام بني احليضتني، فـال موجب لرفع اليد عـن العمومات األخر. 
ويتجـه ما ذكره األصحاب، وإن مل يبلغ مرتبة اإلمجاع احلجة. فالحظ، واهللا سـبحانه 

وتعاىل العامل العاصم.
بقي يف املقام أمران:

األول: ذكـر يف الروض واحلدائق وحمكي الذخرية وحاشـية الروضة أنه يظهر 
الفرق بني القول بوحدة النفاس والقول بتعدده يف النقاء املتخلل بني دميي الوالدتني 
إذا مل يفصل بني الوالدتني عرشة أيام أو مقدار العادة، كام لو ولدت األول فرأت الدم 
أربعة أيام، ثم نقت يوماً أو يومني، ثم ولدت الثاين فرأت الدم واسـتمر هبا. فإن قيل 
بوحـدة النفـاس وبدئه بـوالدة األول كان النقاء املذكور نفاسـاً، وإن قيل بتعدده كان 

. طهراً
: عىل ما سبق منهم من نفاسية النقاء املتخلل بني أجزاء نفاس  لكنه مبني..أوالً

. واحد دون املتخلل بني نفاسني، وقد سبق املنع من نفاسيتهام معاً
: عىل اختصاص ما تراه بعد الوالدة الثانية بالنفاس الثاين، وعدم تداخل  وثانياً
النفاسـني فيـام يتمم العـرشة أو مقـدار العادة لألول مـن الثاين، وهو ـ مـع خمالفته ملا 
اعرتف به بعض من تقدم كاملحقق اخلوانسـاري يف حمكي حاشية الروضة من تداخل 



النفاسني ـ خمالف إلطالق أدلة التحديد، بناء عىل شموهلا للدم املتقطع الذي هو مبنى 
نفاسية الدم الثاين يف النفاس الواحد الذي يتوقف عىل نفاسية النقاء املتخلل عندهم. 
وال هيـم مع ذلك دعو: أن الدم املتأخر منسـوب عرفا للـوالدة الثانية. عىل أهنا غري 

ظاهرة، لعدم كفاية ذلك يف اخلروج عن إطالق األدلة.
وأما دعو اختصاص ما دل عىل امتناع ختلل النقاء بني أجزاء نفاس واحد بام 
إذا كان كال الدميني منسوب لوالدة واحدة، دون املقام، حيث ينسب الثاين للوالدتني 
. فيدفعهـا ـ مضافاً إىل االنتقاض بالنقاء املتخلل بني أجـزاء النفاس الثاين، كام لو  معـاً
اسـتمر الـدم بعد والدة الثاين يف الفرض املتقدم ثالثـة أيام ثم نقت ثالثة أيام ثم رأت 
الـدم يومني ـ أن ذلـك خمالف إلطالق أن أقل الطهر عرشة الـذي هو الدليل عندهم 
يف املقام عىل نفاسـية النقـاء املتخلل بني أجزاء نفاس واحد، حيـث يلزم االقتصار يف 
اخلـروج عنـه عىل املتيقن، وغايته ما بني النفاسـني غري املتداخلـني، دون ما إذا كان يف 

ضمن نفاس واحد وأن كان بعضه متداخالً مع نفاس آخر.
نعم، لو كانت نفاسـية الدم الثاين يف النفاس الواحد املتقطع مسـتفادة من أدلة 
لبيـة ال إطالق هلا اجته االقتصار فيها عىل املتيقن، وهو صورة عدم جتدد سـبب نفاس 

أخر، فال حيرز أن النقاء املفروض متخلل بني دميي نفاس واحد.
الثـاين: لـو ألقـت الولد الواحد قطعـاً متفرقة فعـن املوجز وكشـف االلتباس 
وغايـة املـرام القطع بأن حالـه حال التوأمني. فـإن كان املراد أن حالـه حاهلام يف تعدد 
النفـاسـ  كـام هـو ظاهر كشـف اللثام واحتملـه يف حمكي الذكرـ  فهـو ال خيلو عن 
إشـكال، بل منـع، لعدم صدق الـوالدة إال بصدق الولـد عرفاً عىل املولـود، وهو ال 
يكـون إال بإمتـام القطع املتعاقبـة، إذ كل منها بعض الولد المتامه، فـال يصدق بإلقائه 
الـوالدة التـي هي مبدأ العدّ يف مدة النفاس عىل ما سـبق. وال وجـه ملا يف احلدائق من 
إمكان االسـتناد للعمومات املتقدمة يف البنـاء عىل تعدد النفاس بتعدد الوالدة. ولعله 

لذا تنظر يف الدروس يف تعدد الوالدة.
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وإن كان املـراد ترتيب آثار النفاس عـىل الدم املقارن ألول جزء ألنه من ماهية 
دم النفـاس، وإن مل يكـن له عدّ مسـتقل به ـ كـام هو املتيقن مما عـن هناية األحكام من 
أنه لو سـقط عضو من الولد وختلف الباقي ورأت الدم فهو نفاس ـ فهو املسـتفاد مما 
تضمـن ترتب أحـكام النفاس بظهور أول جزء من الولد، فانـه لو فرض انرصافه إىل 
صـورة االتصال فخصوصيته ملغية عرفاً،حيث يسـتفاد منـه عرفا أن املعيار يف ترتب 

احلكم عىل الدم الرشوع يف الوالدة. 
خالفـا ملـا يف اجلواهر من الفرق بـني االتصال والتقطع. كـام ال وجه مع ذلك 
، كام يظهر من شـيخنا  لتوقـف ترتـب أحكام النفـاس عليه عىل كونه نفاسـاً مسـتقالً
األعظـمP. وال ملـا يظهر منه أيضاً من التنايف بني كونه نفاسـاً وكون مبدأ العدّ متام 

. الوالدة. بل مقتىض النظر يف مجيع األدلة البناء عليهام معاً
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP من عدم اسـتبعاد كون مبدأ العرشة سـقوط 
معظم األجزاء التي تصدق معه الوالدة وإن بقي بعض األجزاء، كام لو ولدت احلمل 
متصـالً وبقـي منـه بعض أصابعـه أو نحوه مما ال تتوقـف الوالدة عـىل إلقائه. فهو ال 
خيلو عن إشـكال، للفـرق عرفا بـني والدة الناقص متصال وتدرج األجـزاء املتقطعة 
يف اإللقـاء باملقدار الذي يصـدق بمجموعه الولد الناقص، ألن اتصال الناقص ـ ولو 
بمقدار عضو كاليدـ  موجب لالعتداد به عرفا، بحيث يصدق عليه الولد وعىل وضعه 
الوالدة، بخالف مالو تقطع، ألن النظر يكون لألجزاء التي ال يصدق بوضع كل منها 

الوالدة، إال بلحاظ متاميتها. 
عـىل أن البنـاء يف كلتا الصورتـني عىل عدم ترتيـب أحكام دم النفـاس عىل ما 
يقارن وضع اجلزء األخري لو كان بعد ميض أكثر النفاس عىل وضع ما يصدق به الولد 
. وال سيام بعد النظر إىل ما تضمن بدء ترتبها بظهور  الناقص بعيد عن املرتكزات جداً
أول جـزء من الولد، حيث قد يسـتفاد مـن ذلك أن الدم املقـارن ألي جزء من الولد 

. حمكوم بالنفاس وواجد حلقيقته إللغاء خصوصية التقدم والتأخر عرفاً



نعـم، يبقى اإلشـكال يف مدة االسـتمرار عىل ذلك بعد فرض كـون مبدأ العدّ 
الـوالدة التي تصـدق قبله بوضع املقدار املعتد به من الولد. ومـن هنا قد جيعل له عدّ 
مسـتقل، ال لكونه والدة بل لدعو إلغاء خصوصية الوالدة يف العدّ عرفا، وفهم أن 
املعيار مطلق عملية الوضع ولو للقطعة. وإليه قد يرجع ما سبق منهم من دعو تعدد 
الوالدة يف املقام. لكنه ال خيلو عن إشـكال. واألقرب االقتصار عىل ما ير من سـنخ 

. فتأمل. دم النفاس عرفاً
 وممـا ذكرنـا يظهـر حال مـا ذكره الفقيـه اهلمـداينP من أن األقـرب تعدد 
النفـاس إذا كان خـروج كل قطعة بمنزلة والدة مسـتأنفة عرفاً، وإال فاملجموع نفاس 
واحد ابتداؤه من أول ظهور اجلزء األول،ومنه يبدأ العد، ال من وضع اجلزء األخري، 

. حيث الوجه له مع وحدة النفاس عرفا، بل عقالً
: أن املعيـار يف اختالف الفرضني غري ظاهر، لعدم صدق الوالدة  إذ فيـه.. أوالً
إال بوضـع الولـد غـري احلاصل بوضع اجلـزء إال أن يكـون بنحو يصـدق عليه الولد 

الناقص، وال يمكن فرضه يف أكثر من قطعة واحدة. 
ودعـو: أن وضع القطـع املتعددة إن كان بمخاض واحـد فمجموعه والدة 
واحـدة، وإن كان مع اختصـاص كل منها بمخاض لزم تعدد الوالدات بعدد القطع. 
ممنوعـة ال يسـاعد عليها العرف، بل املعيار عندهم يف صـدق الوالدة ما ذكرنا. إال أن 

يرجع إىل ما سبق احتامله من أن املوضوع أعم من الوالدة. فتأمل.
: أن الزم مـا ذكره يف الفرض الثاين عدم ترتب حكـم النفاس عىل الدم  وثانيـاً
املصاحب لوضع القطعة األخرية إذا كان بعد ميض أكثر النفاس عىل ظهور أول جزء 

من الولد، وهو بعيد جداً كام سبق. 
: أن وحدة الوالدة والنفاس ال تنايف كون مبدأ النفاس ظهور أول قطعة،  وثالثاً

ومبدأ العدّ إكامل الوالدة بوضع آخر قطعة، كام يظهر مما سبق، وعليه العمل.

لو ألقت الولد قطعاً متفرقة........................................................................ ٣٦٥
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(١) كـام يف الرسائـر واملعترب والرشايع والتذكرة واملنتهى والقواعد واإلرشـاد 
وجامع املقاصد والروض والروضة واملسالك وكشف اللثام وحمكي اجلامع وغريها، 

ويستفاد ممن ذكر الفرع اآليت، ويظهر من غري واحد املفروغية عنه يف اجلملة. 
قـال يف املـدارك: «واعلم أن هـذا احلكم مقطوع بـه يف كالم األصحاب. وهو 
حمل إشـكال، لعدم العلم باسـتناد هذا الـدم إىل الوالدة، وعدم ثبـوت اإلضافة إليها 

 .« عرفاً
وقد استدل له يف كالم غري واحد بأنه دم بعد الوالدة، فيكون نفاساً، ولكنه كام 
تر، لعدم الدليل عىل حتديد النفاس بذلك، بل املتيقن منه الدم املسـتند للوالدة، بل 
الظاهـر اختصاصـه به عرفا. وترتيب أثره عـىل كل دم متصل بالوالدة إنام هو إلحراز 

ذلك فيه باألصل املشار إليه يف أول هذا الفصل. فراجع.
ومثله ما تضمن حتديد النفاس بالعرشة، ملا سـبق من عدم ثبوت ذلك يف نص 
معتـرب، لينظر يف لسـانه، غاية األمر أنه قد يسـتفاد مما تضمن الرجـوع للعادة العددية 
تبعـاً، بأن يفهـم منه مسـاواة النفاس للحيض يف احلـد ثبوتاً مع تسـاوهيام يف الرجوع 
للعـادة ظاهـراً، ومن الظاهر أن حتديد احليض بالعـادة العددية وبالعرشة ال يرجع إىل 
بيان زمان إمكان احليض ولزوم احلكم به، بل إىل بيان مقداره ـ كام هو احلال يف حتديد 
النفـاس بالعـرشة يف بعض النصوص غـري املعتربة ـ وإنام يسـتفاد إحـرازه ووقته من 
طـرق أخر كالعادة الوقتيـة والتمييز وقاعدة اإلمكان، وال موضـوع للعادة الوقتية 

يف النفاس، كام ال إشكال يف عدم حجية التمييز فيه. 
وأمـا قاعدة اإلمـكان فال دليل عـىل الرجوع إليهـا فيه بعد اختصـاص أدلتها 
باحليض، وكونه فيه ارتكازية دون النفاس، لتوقف العرف عن البناء عىل النفاسية مع 

انفصال الدم عن الوالدة بنحو معتد به.
نعم، لو ثبت عموم مساواة النفاس للحيض يف األحكام كان دليالً عىل جريان 

العرشة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها(١).



القاعدة املذكورة فيه. لكن سبق عدم ثبوته، وإن جر عليه األصحاب يف غري مورد، 
ومنهـا املقـام. عىل أنه لو ثبت كان مقتضاه البناء عىل نفاسـية الدم وإن كان مبدؤه بعد 
الـوالدة بعـرشة أيام، ملا أرشنا إليه من عدم ورود نصـوص التحديد هبا للتوقيت، مع 
أنـه ليـس بناؤهم عىل ذلك. وكأنه لفهمهـم من دليل التحديد بالعـرشة التوقيت هبا، 

الذي سبق املنع عنه.
نعـم، يظهر من نصوص اإلرجاع للعادة املفروغية عن نفاسـبة الدم، واملتيقن 
منـه صـورة اتصاله بالـوالدة حقيقـة أو عرفاً، ألنـه املتيقن من نفاسـية الـدم اخلارج 
بعدهـا. ومثلها النصـوص املتضمنة أن مبدأ العدّ من متام الوالدة، ملا سـبق ـ يف حكم 
النقـاء املتخلل بني الدميـني ـ من أهنا واردة لبيان مقدار اجللوس بعد الفراغ عن حتقق 

مقتضيه، وهو الدم، وال تشمل صورة انفصال الدم. 
وبعبـارة أخر: مجيع نصوص العادة واردة لبيان مقدار جلوس النفسـاء بعد 
الفراغ عن كوهنا نفسـاء، ال بمعنى كوهنا ذات ولـد، بل بمعنى كوهنا ذات دم نفاس، 
فـال تنهـض بإثبات نفاسـية الدم، بل يلـزم االقتصار فيـه عىل املتيقن، وهـو ما يكون 

متصالً بالوالدة، حسبام تقتضيه طبيعة النساء املعهودة للعرف.
ومـن هنا ال جمال للبناء عىل نفاسـية كل دم تـراه يف العرشة وأن كان يف طرفها، 
لـوال ظهور مفروغية األصحاب عنـه التي يف هنوضها بإثباته إشـكال، لعدم وضوح 
شـيوع االبتـالء بذلـك، ليبعد خطؤهم فيـه، بل هو مـن الفروع الفرضيـة التي يبتني 
كالمهـم فيها عـىل النظر واالجتهـاد والنظر يف مفـاد األدلة، فمع عـدم ظهور صحة 
اجتهادهـم ال تعويل عىل تسـاملهم يف اخلروج عن اسـتصحاب عـدم النفاس وعموم 

أحكام الطاهر.
نعـم، لو علم باسـتناد الـدم إىل الوالدة كان مـن أفراد النفـاس العريف، وإن مل 
يتسـن للعرف تشـخيصه، فيكون مقتىض إطالق أدلة أحكام النفساء ترتبها عليه، كام 
يكون مقتىض إطالق أدلة التحديد اسـتيفاء احلدّ له ـ إما بقدر العادة أو العرشة ـ وأن 

إذا مل تر الدم إال يف العارش......................................................................... ٣٦٧
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خرج عن العرشة من حني الوالدة ـ كام عن بعض مشـاخينا ـ ملا عرفت من ورود أدلة 
التحديـد بالعرشة والعادة من حني الوالدة لبيـان املقدار يف فرض وجود دم النفاس، 
ال التوقيـت، فـال تنهض باملنع عـن ترتيب أحكام النفاس عليـه يف الفرض، خلروجه 

عن موضوعها.
 بـل جيـري ذلك حتى لـو انفصل عن الـوالدة بمقدار العـادة أو العرشة.لكن 

العلم باستناد الدم للوالدة يف ذلك فرض غري معلوم التحقق يف اخلارج. 
مع أنه مل يتضح عموم مفهوم النفاس عرفا لكل دم يستند للوالدة، كام مل يثبت 
حتديـده بذلك بوجـه معترب، بل يقرب اختصاصـه عرفا بالدم الطبيعي للنسـاء، وهو 

املتصل بالوالدة املعدود عرفا من توابعها وآثارها. 
كـام مل يتضـح إطالق أدلـة التحديـد بنحو يشـمل املنفصل ـ لو فـرض عموم 
مفهوم النفاس ـ ألن النصوص بني ما هو خمتص باملتصل وما هو منرصف إليه. وكذا 
احلال يف إطالق أحكام النفساء لو فرض عموم مفهوم النفاس. النحصار الدليل عىل 
مجلة منها باإلمجاع عىل مشاركة النفاس للحيض يف األحكام الذي ال يبعد اختصاصه 
بـام يكـون يف ضمن العـرشة، وبالنصوص الظاهـرة يف فرض رؤية الـدم فيها متصال 

بالوالدة. 
ودعو: إلغاء خصوصية مواردها، الرتكاز تبعية احلكم للنفاس وأنه موضوع 
احلدث من دون خصوصية لوقته. ممنوعة، إذ ال جمال الستبعاد اختالف حكم النفاس 
باختالف ذلك. والسيام مع احتامل رجوع التحديد بالعادة أو العرشة أو غريمها حلكم 
النفاس رشعاً، ال ملوضوعه واقعاً، كام يناسـبه التعرض يف األسئلة واألجوبة للعمل، 
وليس كالتحديد يف احليض بلسـان حتديد املوضـوع الواقعي، إذ لو تم ذلك رجع إىل 
عـدم ترتـب األحكام عىل النفاس يف بعض حاالتـه، فكيف يمكن مع ذلك فهم عدم 
خصوصية موارد األدلة املتقدمة؟! ولو فرض اإلطالق يف نصوص بعض األحكام مل 
يبعد انرصافه للنفساء املعهودة ذات األحكام اخلاصة التي كان املتيقن منها من اتصل 



دمهـا بالـوالدة. وإن كان األمر ال خيلو عن إشـكال. وهو سـهل بعد مـا ذكرناه أوالً 
من عدم العلم باسـتناد الدم للوالدة يف الفرض، وعدم ظهور عموم نفاسـية ما يستند 

إليها. فالحظ.
هـذا، وبناء عىل ما عليه األصحاب من نفاسـية الـدم املنفصل عن الوالدة فقد 
وقع يف كلامهتم إطالق نفاسـية العارش أو ما ير يف العرشة. وال إشـكال فيه عندهم 
تقريبـاً لـو كانت وظيفة املـرأة الرجوع للعرشة، إمـا ألن عادهتا عـرشة، أو للبناء عىل 
ذلك حتى فيمن عادهتا دون العرشة مطلقاً أو إذا مل يتجاوز دمها العرشة ـ عىل ما يأيت 

الكالم فيه يف بعض املسائل اآلتية ـ أو لكوهنا مضطربة أو مبتدأة. 
وأما لو كانت وظيفتها الرجوع للعادة التي هي دون العرشة فقد يشكل التنفس 
بـام يـر بعد العادة قبل العرشة. قال يف حمكي الذكر: «وعىل اعتبار العادة ينبغي أن 
يكون ما صار فيها نفاسـاً دون ما زاد عليها. وحيتمل اعتبار العرشة إذا مل يتجاوز، كام 

لو انقطع دم املعتادة عىل العرشة. أما مع التجاوز فالرجوع إىل العادة قوي». 
ويف جامـع املقاصد: «والتحقيق أن يقال: عىل اعتبـار العادة إنام يكون العارش 
نفاساً إذا مل يتجاوز الدم العارش، أو كانت مبتدأة أو مضطربة أو ذات عادة هي عرشة، 
ملصادفتـه جزءاً من العادة. وكذا لو كانت أقـل وصادف الدم جزءاً منها، إال أن ذلك 
اجلـزء هو النفـاس خاصة مع التجـاوز» وقريب منه يف الروض والروضة واملسـالك 

واملدارك وغريها.
بـل استشـكل يف الريـاض يف نفاسـية ما يـر بعد العـادة حتـى إذا مل يتجاوز 
العـرشة. قال: «للشـك يف صدق دم الوالدة عليه، مع كـون وظيفتها الرجوع إىل أيام 
العـادة التـي مل تر فيها شـيئاً باملـرة». ويدفعه ما أشـار إليه يف اجلواهر مـن عدم األمر 
هلـا بالرجـوع للعادة يف هذا احلـال، ملا هو املعروف بينهم من حتيـض ذات العادة بتامم 
العـرشة إذا مل يتجاوزها الدم، وأحلق به هوP تبعاً هلم النفاس يف ذلك، ومل حيكموا 

باالقتصار عىل العادة إال مع جتاوز الدم العرشة.
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هذا، وقد أرص سـيدنا املصنفP عىل نفاسـية ما يف العرشة مطلقاً ولو بعد 
العادة، ودفع ما سبق منهم بأن ما تضمن اقتصار النفساء عىل عادهتا خمتص بام إذا رأت 
الدم يف العادة، أما مع عدم رؤيته إال بعدها مع جتاوزه العرشة فنصوص العادة قارصة 

عنه، ويتعني البناء عىل نفاسيته لقاعدة اإلمكان التي عليها املعول يف هذه املسائل.
وبمالحظـة جممـوع مـا ذكره يتضـح ابتناء كالمه عـىل التفكيك بـني التحديد 
بالعـادة العدديـة والتحديـد بالعـرشة، وأن مرجـع األول بيـان املقدار مـن دون نظر 
للتوقيـت، وجعل املبدأ يف بعض نصوصه الـوالدة أو انرصاف مجيع نصوصه لذلك، 
، ال لبيان وقت التنفس لذات العادة، فال ينايف تأخر  إنام هو لفرض وجود الدم حينئذٍ
تنفسها بالقدر املذكور أو بغريه مع تأخر الدم، لقاعدة اإلمكان، أما الثاين فمرجعه إىل 
التوقيـت، بالعـرشة من حني الوالدة، فيمنع من تأخـر التنفس عن ذلك ولو مع تأخر 

الدم، ويكون وارداً عىل قاعدة اإلمكان.
ولـذا ذكر أنه لو أمكن اجلمع بني األمرين يف الـدم املنفصل عن الوالدة تعني، 
فلـو كانـت عادهتـا أربعة أيام فـرأت الـدم يف ثالث الوالدة كان نفاسـها إىل سـادس 

الوالدة، أو رأته يف سادسها كان نفاسها إىل تاسعها. 
أما لو تعذر اجلمع بني األمرين كام لو رأته يف الفرض يف ثامن الوالدة، أو كانت 
عادهتا سـبعة فرأت الدم يف سـادس الـوالدة، فحيث ال جمال لرفع اليـد عن التوقيت 
بالعـرشة يـدور األمر بني ختصيص عموم التنفس بقدر العادة بغري األيام اخلارجة عن 
العـرشة، فتتبعـض العـادة يف الفرضني، وتتنفس فيهـام إىل العرشة من الـوالدة بثالثة 
يف األول ومخسـة يف الثـاين، وبني قرصه عىل صورة اسـتيعاب العرشة للعادة، فيخرج 
الفرضـان املتقدمان ونحومهـا عن عموم التحيض بالعادة رأسـاً، ويكـون املرجع يف 

التنفس بالدم احلاصل يف ضمن العرشة قاعدة اإلمكان ال غري.
لكن يشـكل مـا ذكرهP ـ مضافاً إىل ما سـبق مـن عدم الدليـل عىل جريان 
قاعـدة اإلمـكان يف النفاسـ  بام أرشنا إليه آنفاً من أن التحديد بالعرشة واقعاً مسـتفاد 



تبعاً من نصوص التحديد بالعادة ظاهراً لذات العادة، فان بني عىل رجوع التحديد يف 
النصـوص للتوقيت وبيان أمد النفاس مـن حني الوالدة، فكام تدل عىل أن النفاس ال 
يتجـاوز واقعاً العرشة من حني الوالدة، ال حدوثاً وال اسـتمراراً، كذلك تدل عىل أنه 
ال يتجاوز ظاهراً لذات العادة مقدار العادة من حني الوالدة، فتكون العادة لصاحبتها 

حاكمة عىل قاعدة اإلمكان حكومة األمارة عىل األصل. 
وإن بني عىل رجوع التحديد لبيان املقدار دون التوقيت، فهو ال يصلح للتوقيت 
مـن حـني الوالدة ال بقدر العادة ظاهراً وال بالعرشة واقعـاً ـ كام تقدم أنه الظاهر ـ بل 
املرجـع يف الوقت قاعدة اإلمكان ـ املفروض جرياهنا يف النفاس عندهم ـ وحينئذٍ كام 
يمكـن يف ذات العادة التنفس بالدم املرئي بعدها يف ضمن العرشة، يمكنها التنفس به 
بعدها، سـواءاً حدث بعدها أم فيها واسـتمر بعدها فلو كانت عادهتا ستة ايام تنفست 
هبا سـواءً رأت الدم يف سـادس الوالدة ام يف الثاين عرش واستمر، كام يمكن لغري ذات 
العـادة التنفـس بالعرشة سـواء رأته يف العرشة أم بعدها إذا اسـتمر، كام سـبق منا عند 

الكالم يف الدم املنفصل. 
وال جمـال للتفكيـك بني التحديـد بالعـادة والتحديد بالعـرشة يف كون األول 

للتقدير والثاين للتوقيت مع وحدة لسان دليلهام.
وأشـكل مـن ذلك ما ذكره السـيد الطباطبائـيP يف العـروة الوثقى من أن 
ذات العـادة ال تتنفـس بالدم املتجاوز عن العرشة من حـني الوالدة إذا رأته بعد ميض 
قـدر عادهتـا، أما أذا رأته قبل ذلك تنفسـت بقـدر عادهتا منه إن أمكـن، كام لو كانت 
عادهتا سـبعة أيام ورأته يف ثاين الوالدة، فإهنا تتنفس إىل الثامن، وإن مل يمكن تنفسـت 
بام دون عادهتا من دون أن تتجاوز العرشة من حني الوالدة، كام لو رأته يف الفرض يف 

اخلامس من الوالدة، فإهنا تتنفس ستة أيام. 
إذ فيه: أن التحديد بالعادة إن كان للتوقيت لزم عدم االستمرار يف التنفس بعد 
ميض قدرها من حني الوالدة، وال تتم مقدار العادة وإن أمكن قبل ميض العرشة. وإن 

إذا انفصل الدم عن الوالدة........................................................................ ٣٧١
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كان لبيـان املقـدار، فإن بني عـىل جريان قاعدة اإلمكان يف النفـاس لزم التنفس بالدم 
وإن كان مبـدؤه بعـد ميض قدر العادة من حني الوالدة، وإن بني عىل عدم جرياهنا فيه 
لزم عدم التنفس بالدم املنفصل مطلقاً وإن كان مبدؤه قبل ميض مقدار العادة من حني 

. الوالدة، خصوصاً إذا تعذر تتميم مقدار العادة من حني العرشة. فتأمل جيداً
ولعله لذا قد يظهر من اجلواهر البناء عىل أن التحديدين معاً لبيان املقدار دون 
التوقيـت، وأن جعل مبدأ احلسـاب الـوالدة يف بعض النصوص لفـرض وجود الدم 
حينهـا. ولذا مال إىل أهنا لو رأته بعد العادة يف ضمن العرشة واسـتمر كان هلا التنفس 

بقدر عادهتا إىل ما بعد العرشة.
نعـم، لـو رأته بعـد العرشة فال نفـاس هلا، للفـرق بينهام باإلمجـاع، أو بجريان 
اسـتصحاب النفـاس يف األول وعدمـه يف الثـاين. وهـو وإن كان أقـرب إىل مفـاد 
النصـوص مما ذكره سـيدنا املصنفP إال أنه يشـكل أيضاً بأنه ال جمـال للفرق بني 
الفرضـني باإلمجـاع، لظهور كلامت األصحـاب يف عدم الفرق يف نفي نفاسـية ما بعد 
العرشة بني احلدوث واالسـتمرار فكام ال يكون الدم احلادث بعدها نفاسـاً ال يسـتمر 

النفاس باستمرار الدم احلادث فيها وجتاوزه هلا. 
فـإن بنـي عـىل متاميته لزم البنـاء عىل نفي النفاسـية يف املورديـن، وإن مل ينهض 
باحلجية ـ كام هو الظاهر، ويتضح وجهه مما تقدم ـ فإن بني عىل جريان قاعدة اإلمكان 
يف النفـاس لـزم البناء عـىل النفاسـية يف املوردين، واخلروج هبا عن اسـتصحاب عدم 
النفاس يف الثاين، وإن بني عىل عدم جرياهنا ـ كام سبق ـ فحيث كان الدم املنفصل عن 
الوالدة خارجاً عن مورد نصوص التحديد الظاهرة يف جمرد بيان املقدار دون التوقيت 
ـ كام تقدم ـ يتعني الرجوع فيه الستصحاب عدم النفاس، من دون فرق بني الفروض 

املتقدمة، كام تقدم.
نعـم، بناء عىل ما فهمه األصحاب من ورود النصوص للتوقيت يتجه نفاسـية 
مـا يـر يف العادة، دون غـريه يف حق من ترجـع لعادهتا، كام تقدم مـن مجاعة. فتأمل 



. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. جيداً
(١) أما لو مل ينقطع عليها فسيأيت الكالم فيه.

(٢) ال إشـكال يف نفاسـية املتصـل بالوالدة، ألنه املتيقن مـن أدلة التنفس، كام 
تقـدم. وأما النقاء املتخلل فالكالم يف نفاسـيته بعد فرض نفاسـية الدم الثاين قد تقدم 
قبيـل الـكالم يف حكم التوأمني، وتقـدم هناك التعرض ملـن رصح باحلكم املذكور يف 
املتـن. وأمـا الدم الثاين فنفاسـيته تبتني عىل مـا تقدم يف الفرع السـابق، ألهنام من باب 

واحد.
ومنه يظهر أنه لو مل ينقطع عىل العرشة جر فيه ما تقدم هناك، كام يف اجلواهر. 
ولـذا رصح يف جامـع املقاصد واملسـالك والـروض والروضة بعدم نفاسـيته إذا كان 
بعـد مـيض مقـدار العـادة، واإل فالنفاس منه مـا يكون يف العـادة ال غـري. وكان عىل 
سيدنا املصنفP احلكم بنفاسيته مطلقاً، لقاعدة اإلمكان بعد اختصاص نصوص 
الرجوع للعادة بصورة وجود الدم فيها، فيخرج الفرض عنها. وال أقل من البناء عىل 
ذلك إذا كان مقتىض العادة العددية بالنحو الذي يناسـبها،فلو كانت عادة املرأة سبعة 
أيام فانقطع يف ثاين الوالدة وعاد يف سادسـها وجتاوز العرشة، فيبنى عىل نفاسـية الثاين 

إىل السابع.
نعم، لو كان انقطاع األول بعد ميض مقدار العادة اجته عدم نفاسـية الثاين، كام 

لو استمر بعد العادة.
، كـام يف التذكـرة واملنتهـى واملختلـف واملـدارك وحمكي حاشـية  (٣) إمجاعـاً

وإذا رأتـه حـني الوالدة ثم انقطـع ثم رأته قبـل العرشة وانقطـع عليها(١) 
فالدميـان والنقاء بينهام كلها نفاس واحد(٢). وأن كان األحوط اسـتحباباً 

يف النقاء اجلمع بني عمل الطاهرة والنفساء.
(مسألة٤١): الدم اخلارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس(٣)،
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اإلرشـاد، كـام نفى اخلـالف فيه يف اخلـالف وجامـع املقاصد وحمكي كشـف الرموز 
والتنقيح ورشحي اجلعفرية وغريها. ويقتضيه قولهA يف موثقي عامر فيمن يصيبها 
الطلق فرت الصفرة أو الدم: «تصيل ما مل تلد»(١)، ويف موثق السكوين: «إذا رأت الدم 
وهـي حامـل ال تدع الصـالة إال أن تر عـىل رأس الولد»(٢)، ونحـوه حديث زريق 
[رزيق] اآليت، وقد تقدمت كلها عند الكالم يف نفاسية ما ير حني الرشوع يف الوالدة.

(١) الظاهر أن مراده االتصال بالدم املسـبب عنها املحكوم بالنفاسـية، سـواءً 
كان خروجـه عنـد الرشوع يف الوالدة بخروج بعض الولـد، أم بتاممها، ألن املعيار يف 
احتـامل رشطيـة الطهر عىل ختلله بني احليض والنفاس، وال ينفع اتصاله بالوالدة لو مل 
تر حينها الدم، بل تأخر عنها دم النفاس، بل يلحقه ما يأيت يف املنفصل. ومنه يظهر أنه 
مـع اتصـال الدميني البد يف واجدية ما قبل الوالدة لرشط احليض من ميض ثالثة أيام 

عليه إىل حني الرشوع يف الوالدة حيث حيكم بنفاسية الدم، ال إىل حني الفراغ منها.
(٢) بناء عىل ما تقدم من إمكان حيض احلامل.

(٣) إلطـالق أدلته. وأما لزوم الفصل بني احليـض والنفاس بطهر عرشة فهو 
غري ثابت، كام مل يثبت لزوم الفصل هبا بني النفاسـني، عىل ما سـبق يف والدة التوأمني، 

ألن املقامني من باب واحد. 
ودعو: اسـتفادته يف املقام مما دل عىل لـزوم الفصل هبا بني النفاس واحليض 
املتأخـر بضميمـة عدم الفصل كام يف الروض. ممنوعـة، ألن جمرد عدم الفصل ال ينفع 
مـا مل يرجـع إىل االمجـاع عىل القول بعدم الفصـل وهو غري ثابت، والسـيام مع ثبوت 
اخلالف من بعضهم، كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل، بل رصح يف املنتهى بأن بينهام فرق ما.

 فـإن كان متصـالً بالوالدة(١) وعلم أنـه حيـض وكان(٢) برشائطه جر
عليه حكمه(٣) 

(١) الوسائل باب:٤ من أبواب النفاس حديث:١ ،٣.
(٢) الوسائل باب:٤ من أبواب النفاس حديث:٢



كـام ال حمذور أيضاً يف لزوم اسـتمرار جلوس املرأة أكثـر من عرشة أيام لو كان جمموع 
احليض والنفاس زائداً عليهام، إذ ليس مفاد األدلة إال عدم زيادة كل منهام عىل العرشة، 
ال عـدم زيادة جمموعهام لو اتصال، ولذا أمكن اتصال النفاسـني وزيادة جلوس املرأة 

عىل العرشة يف النفاس بمقدار الوالدة. 
كام أن النصوص النافية لنفاسـية ما خيرج قبل الوالدة ولزوم الصالة املتضمنة 
معه ال متنع من ذلك أيضاً، البتناء موثق السكوين عىل عدم حيض احلامل، والبد من 
رفع اليد عنه يف ذلك، ملا تقدم، وظهور موثقي عامر يف دم املخاض املسبب عن الطلق، 

 . وال نظر فيهام للدم اخلارج حني املخاض املفروض كونه حيضاً
وأظهـر منهام يف ذلـك حديث زريق [رزيق] عن أيب عبـد اهللاA: «ان رجالً 
سأله عن امرأة حاملة رأت الدم. قال: تدع الصالة. قلت: فإهنا رأت الدم وقد أصاهبا 
الطلق فرأته وهي متخض. قال: تصيل حتى خيرج رأس الصبي...قلت: جعلت فداك 
مـا الفـرق بـني دم احلامل ودم املخاض؟ قـال: إن احلامل قذفت بـدم احليض، وهذه 
قذفت بدم املخاض إىل أن خيرج بعض الولد، فعند ذلك يصري دم النفاس، فيجب أن 
تدع يف النفاس واحليض، فأما ما مل يكن حيضاً أو نفاساً فانام ذلك من فتق يف الرحم»(١).

غايـة األمـر أنـه ظاهـر يف أن األصل يف دم احلامـل أن يكون حيضـاً ما مل تكن 
يف حـال املخـاض فاالصل يف دمهـا أن يكون منه ال من احليض، وهـو ال ينايف ترتب 

أحكام احليض عليه لو علم بحيضيته، كام هو مفروض املتن، عمال بعموم أدلتها.
بـل مقتىض العمومـات املذكورة جريان حكمـه وإن كان فاقـداً لرشائطه، كام 
تقـدم منا عند الكالم فيام ير يف غري سـن احليـض أو فاقداً حلده من أن أدلة الرشوط 
املذكـورة ملـا كانت بلسـان حتديد احليـض الواقعي فلو فـرض اخلروج عنهـا والعلم 
بحيضيـة فاقدها تعني محلها عـىل التحديد الغالبي الذي ال ينـايف ترتب األحكام عىل 
الفاقـد للحد، ال عىل ترصف الشـارع يف مفهوم احليض الذي هـو موضوع أحكامه، 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:١٧
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ليخرج فاقد احلدّ عن احليض رشعاً، وال عىل ختصيص عموم أحكامه، كي ال ترتتب 
عىل الفاقد وإن كان حيضاً كام هو خمتار سـيدنا املصنفP. ومنه يظهر أنه لو ثبتت 
رشطيـة الفصل بـني احليض والنفاس بعـرشة، أو عدم زيادة جمموعهـام متصلني عىل 
العـرشة، مل يمنع من ترتيب أحكام احليض يف الفرض، ألن دليل الرشطني املذكورين 
عـىل غرار أدلة الـرشوط املتقدمة ال يمنع من ترتب حكم احليـض عىل الفاقد لو علم 

بحيضيته.
(١) بال إشـكال بناء عىل حيض احلامل. وقد سـبق أن املعيار عىل دم النفاس، 

ال عىل نفس الوالدة.
(٢) أما لو كان فاقداً هلا فيحكم بعدم ترتب حكم احليض عليه مع عدم العلم 
بحيضيته، لعدم جريان قاعدة اإلمكان فيه بال إشكال. وأما مع العلم بحيضيته فيبتني 

عىل ما تقدم.
(٣) أمـا لـو كان فاقداً هلا فيحكم بعدم ترتب حكم احليض، ملا سـبق من عدم 

جريان قاعدة اإلمكان فيه بال إشكال.
(٤) ففـي القواعـد أنه اسـتحاضة، وقـواه يف جامع املقاصـد وظاهر الروض 
واملسـالك وحمكـي الذكـر، حيث ذكر أنه مل يثبـت كفاية فصل الـوالدة عن الطهر، 
ويف الدروس: «ودم الطلق اسـتحاضة إال أن يتخلل بينه وبني الوالدة عرشة». بل يف 
اخلالف: «الدم الذي خيرج قبل الوالدة ليس بحيض عندنا» كام أطلق يف مسألة معاقبة 

احليض للنفاس نفي اخلالف يف اعتبار الطهر بني احليض والنفاس. 

وكـذا إذا كان منفصـالً عنها بعـرشة أيام نقـاء(١) . وإن كان منفصالً عنها 
بأقل من عرشة أيام نقاء وكان برشائط احليض(٢)، أو كان متصالً بالوالدة 
ومل يعلـم أنه حيـض وكان برشائطـه(٣) فاألحـوط وجوباً اجلمـع فيه بني 

أحكام احليض واالستحاضة(٤).



لكـن يوهنه اسـتدالله عىل نفي حيضيـة الدم الذي قبل الـوالدة باإلمجاع عىل 
عـدم حيض احلامل املسـتبني محلها، حيث يظهر منه ابتناء املسـألة عـىل ذلك، كام هو 
ظاهـر املبسـوط، ولعله مبنى ما يف الرشايع من كونـه طهراً، ألنه ممن ير عدم حيض 
احلامـل. بـل حيث كان خمتـاره يف اخلالف عـدم حيض احلامل تعـني اختصاص نفيه 

اخلالف يف اعتبار الطهر بني احليض والنفاس باحليض املتأخر.
هـذا، ويظهر من التذكرة الرتدد يف عدم حيضية الدم السـابق عىل الوالدة، بل 
قـد يظهر مـن املنتهى وحمكي هناية األحكام امليل إىل حيضيتـه وعدم اعتبار فصل أقل 
الطهـر بني احليـض املتقدم والنفـاس، كام قواه يف املـدارك وحمكي احلوايش املنسـوبة 
للشـهيد عىل القواعد والذخرية، ويظهر من بعض عباراهتم ورصيح آخر عدم الفرق 

بني اتصال الدميني والفصل بينهام بأقل من عرشة.
ويظهـر وجـه البناء عىل احليضية مـع اتصال الدميني مما تقـدم من عدم الدليل 
عـىل لزوم الفصـل املذكور، بل مقتىض إطـالق أدلة أحكامه عدمه. مـع أنه لو فرض 
ورود عمـوم قـاض بلـزوم الفصـل بني احليض والنفـاس جيري فيه بعـض ما يأيت يف 
صـورة الفصـل بأقل من عرشة بينهام كـام يظهر بالتأمل فيه. والظاهـر أن وجه توقف 
سـيدنا املصنـفP يف ذلك مع جزمه بـه يف صورة العلم بأنه حيـض قصور قاعدة 
اإلمكان والعادة ونحومها من طرق إحراز احليض عن إحراز احليضية إذا كان الشك 

للشبهة احلكمية، كام نبه له يف مستمسكه. 
لكنـه كام تـر، إذ بعد فـرض قضاء إطالقـات األحكام برتتبهـا عىل احليض 
الواقعي ونفي اشـرتاط فصل أقل الطهر يتمحض الشـك يف الشـبهة املوضوعية التي 

هي موضوع قاعدة اإلمكان.
نعم، قد تضمن موثقا عامر وحديث زريق [رزيق] املتقدمة احلكم بعدم حيضية 
دم املخـاض اخلارج حني الطلـق. ومقتىض إطالقها عدم حيضيتـه حتى لو ختلل بينه 
وبـني النفـاس أقل الطهر، خالفاً ملـا تقدم من الدروس. وهبا خيـرج عن عموم قاعدة 
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اإلمكان. لكن موردها ما إذا بدأ خروج الدم حالة املخاض، وال تشمل ما لو بدأ قبله 
واستمر حينه، فيتعني البناء عىل حيضيته، لعدم املخرج عن قاعدة اإلمكان فيه.

هذا كله مع اتصال الدميني، وأما مع الفصل بينهام بأقل من عرشة فقد استشكل 
سـيدنا املصنفP يف حيضية الدم السابق عىل الوالدة بمنافاة عموم: أن أقل الطهر 
عرشة هلا، بدعو: شموله للطهر بني النفاس واحليض، وإن مل يمنع من اتصاهلام، كام 

سبق يف التوأمني. 
ويشـكل ـ مضافاً إىل ما سـبق غري مـرة من اختصاصه بام بـني احليضتني ـ بأنه 
ال ينهـض باملنع من حيضية الدم السـابق إذا أمكن إحلاق النقاء باحليضـ  كام لو رأت 
الدم مخسـة ايام ثم النقاء مخسـة ثم النفاس عرشةـ  أو بالنفاسـ  كام لو رأت الدم عرشة 
ثم النقاء مخسـة ثم النفاس مخسـة ـ أو هبام ـ كام لو رأت الدم ستة أيام، ثم النقاء ثامنية، 
ثـم النفاس سـتةـ  نظـري ما تقدم منا يف النقـاء املتخلل بني النفاسـني يف التوأمني. ألن 
ذلك هو املناسـب ملا ذكروه من أن عموم التحديد هو امللزم بالبناء عىل حيضية النقاء 

املتخلل بني دميي حيضة واحدة.
وأمـا ما ذكرهP مـن أن هذا النقاء ليس بنفـاس، ألن النفاس هو الدم حال 
الوالدة أو بعدها، وال يشـمل ما قبلها من الدم فضالً عن النقاء، وليس بحيض، ألن 
النقـاء ال يكـون حيضـاً إال إذا ختلـل دميي حيضة واحـدة. فهو كام تـر، ألن حتديد 
النفاس بالدم اخلارج حني الوالدة أو بعدها إنام هو بلحاظ النفاس احلقيقي، كتحديد 
احليض بأنه الدم املخصوص، وعدم نفاسية الدم اخلارج قبل الوالدة فضال عن النقاء 
حقيقة بلحاظ ذاتيهام ال ينايف نفاسـية النقاء حكـامً فراراً عن حمذور نقصان الطهر عن 

عرشة ، كام حكم بحيضيته يف بعض املوارد لذلك. 
كـام أنه ال وجه الختصاص حيضية النقاء بـام إذا ختلل دميي حيض واحد بعد 
كون منشأ احلكم بحيضيته يف ذلك فراراً عن حمذور نقص الطهر الذي جيري يف املقام، 

كام اعرتف به بعد ذلك.



ومثله ما يظهر منهP من التعويل يف املقام عىل اإلمجاع عىل كون النقاء طهرا.
إذ ال جمال له بعد عدم دعواه من أحد يف املقام ، غايته أنه مل يظهر منهم احتامل حدثيته، 
وهو اليكفي يف حتصيل اإلمجاع بعد احتامل كون منشـئه جمرد االسـتبعاد، والسيام مع 
عدم حترير املسـألة ممن ير إمكان حيض احلامل قبل العالمةP مع اضطرابه فيها 

واختالف كالمه يف كتبه.
ومن هنا خيتص اإلشـكال بام إذا تعذر إحلـاق النقاء بأحد األمرين من احليض 
والنفـاس أوكليهـام، كام لو رأت الدم عرشة أيام ثم النقاء سـتة أيـام ثم النفاس عرشة 
أيـام، نظـري ما تقدم يف التوأمني. وإن كان قد يندفع فيام إذا أمكن تتميم الطهر من آخر 
الـدم األول مـع املحافظة عىل حيضية أوله،كام يف الفرض املتقـدم، فيبنى عىل حيضية 
الستة األوىل من الدم فقط، وحينئذٍ ينحرص اإلشكال فيام إذا تعذر ذلك أيضاً، كام إذا 

رأت الدم أربعة أيام، ثم النقاء ثامنية، ثم النفاس عرشة. فتأمل.
وأما ما يظهر من شـيخنا األعظمP من أنه حيتمل أيضاً كون النقاء املذكور 
حدثا ثالثاً غري احليض والنفاس، قال يف اجلواب عن عمومات حتديد الطهر: «مع أهنا 
إنام تنفي كون األقل طهراً، فلعله حيض أو نفاس أو حالة حدث بني احلالتني» فيتعني 
البنـاء عليـه مع تعذر إحلاقه بأحد احلدثـني أو تتميمه من الـدم األول. فالظاهر أنه ال 
جمـال للبنـاء عليه، إذ الزمه البناء عىل كون الدميني اللذين يفصل بينهام أقل من عرشة 
حيضتـني، عمالً بقاعـدة اإلمكان، مع كون النقاء حدثا آخـر غري ملحق هبم، فظهور 

امتناع ذلك من النصوص والفتاو شاهد ببطالن االحتامل املذكور. فالحظ.
نعـم، قد يدفع اإلشـكال يف حيضية الـدم األول يف الفرض املذكـور ويف بقية 
الفـروض املتقدمـة لو غـض النظر عام ذكرنـاه فيها بام أرشنـا إليه يف مسـألة التوأمني 
وفصلنـا الـكالم فيه يف الفصـل اخلامس من مباحث احليض مـن أن اعتبار فصل أقل 
الطهر ال يمنع من حيضية الدم السـابق عليه، بل من حدثية ما مل يتم معه الطهر بعده، 
ألن موضـوع قاعدة اإلمكان يف احليض هو إمكان حيضية الدم بلحاظ ما سـبق عليه 
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وقارنه، ال بلحاظ مجيع اجلهات حتى الالحقة له. 
وحينئـذٍ حيـث فـرض متاميـة رشوط احليـض يف الدم السـابق عـىل الوالدة، 
لواجديتـه حلده وتقدم طهر كامل عليه، فتعقبه بالنقاء الذي ال يبلغ قدر أقل الطهر ال 
يمنع من حيضيته، بل من نفاسية الدم املقارن للوالدة، ألن مرجع التحديد حينئذٍ إىل 
أن الطهـر لو بدأ لزم أن يسـتمر عرشة أيام، وال حـدث إال بعدها، ال أنه لو انتهى لزم 

أن يتقدم عرشة أيام وال حدث إال قبلها. 
فـإن أمكن البناء عىل عدم نفاسـية الدم املقـارن للوالدة، لعـدم جريان قاعدة 
اإلمـكان فيـه حينئذٍ فهو، وإن فـرض القطع بنفاسـيته ولو لإلمجـاع املدعى رجع إىل 
ختصيـص عموم حتديـد الطهر يف املورد، ملنافاته ملفاده، مـن دون وجه للبناء عىل عدم 

حيضية الدم السابق عليه، لعدم منافاته له. 
وكأنـه إىل هـذا يرجع ما يف حمكـي هناية األحكام، قـال يف تقريب حيضية الدم 
السابق عىل الوالدة: «لتقدم طهر كامل عليه. ونقصان الطهر إنام يؤثر فيام بعده ال فيام 
قبله، وهنا مل يؤثر فيام بعده، ألن ما بعد الولد نفاس إمجاعاً، فأوىل أن ال يؤثر فيام قبله. 

ونمنع حينئذٍ اشرتاط طهر كامل بني الدمني مطلقاً، بل بني احليضتني».
هـذا كله إذا كانت حيضية الدم السـابق مقتىض قاعـدة اإلمكان، وأما إذا علم 
بحيضيتـه وجدانـاً فاألمـر أظهر،ألنـهـ  لـو مل يتم ما سـبقـ  يدور األمـرـ  بعد فرض 
اإلمجاع عىل نفاسية الدم الالحق ـ بني ختصيص عموم أحكام احليض يف الدم السابق 

وختصيص عموم حتديد الطهر يف املورد، وليس األول بأوىل من الثاين.
وقـد حتصـل من مجيع مـا تقدم: أنه كـام ال يعترب الفصل بـني النفاس واحليض 
السـابق عليه بطهر كذلك ال يعترب يف فرض الفصـل بينهام كون الطهر الفاصل عرشة 
أيـام، فيحكـم بحيضيـة الـدم اخلارج قبـل النفاس مـع إمكاهنـا، فضالً عـام إذا علم 

بحيضيته.
نعـم، لو بدأ ظهـور الدم حالة الطلق واملخاض فال جمـال للرجوع يف حيضيته 



لقاعدة اإلمكان، فإن علم بحيضته وجداناً فهو، وإال كان استحاضة، كام تقدم. فتأمل 
. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. جيداً

(١) كـام يف التذكرة واملنتهى والقواعد واإلرشـاد واملختلف، حاكياً له فيه عن 
مجيـع كتبـه، وحكاه يف مفتـاح الكرامة عمن تأخر عنه، وقـال: «ولو ادعى مدع إمجاع 
املتأخرين عىل ذلك كان يف حمله» ويف الرياض أنه املشهور. ويقتضيه النصوص الكثرية 
املتضمنـة الرجوع للعادة التي سـبق أهنا عمدة الدليل عىل حتديـد األكثر بالعرشة وبه 
رصح يف الـدروس واللمعة وجامع املقاصد واملسـالك والـروض والروضة وحمكي 

البيان وغريها. 
خالفـاً للمحقـق، قـال يف النافـع: «وتعتـرب حاهلا عنـد انقطاعه فـإن خرجت 
القطنة نقية اغتسلت، وإال توقعت النقاء أو انقضاء العرشة، ولو رأت بعدها دماً فهو 
: «ال يرجع النفساء مع جتاوز الدم إىل عادهتا  استحاضة» ونحوه يف املعترب، بل فيه أيضاً
يف النفاس، وال إىل عادهتا يف احليض، وال إىل عادة نسائها، بل جتعل عرشة نفاساً، وما 

زاد استحاضة حتى تستويف عرشة، وهو أقل الطهر». 
 ونسب يف كالم بعضهم لألصحاب، بل يف اخلالف والتهذيب واملعترب دعو
اإلمجاع عىل نفاسية العرشة، ومقتىض إطالق معقده عدم الفرق بني انقطاع الدم عليها 

وجتاوزه عنها من ذات العادة وغريها. 
ولذا قال يف حمكي الذكر: «األخبار الصحيحة املشـهورة تشهد برجوعها إىل 
عادهتـا يف احليض، واألصحاب يفتون بالعرشة، وبينهـام تناف ظاهر. ولعلهم ظفروا 

(مسألة٤٢): إذا جتاوز دمها العرشة من حني الوالدة، فإن كانت ذات 
عـادة وقتيـة وعددية وقـد رأت الدم يف متامهـا  ـ كأن ولـدت يف أول العادة 
ورأت الـدم مـن حني الوالدة واسـتمر حتـى جتاوز العـرشة  ـ اقترصت يف 

النفاس عىل عادهتا(١)،
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بأخبار غريها... وحينئذٍ فالرجوع إىل عادهتا ـ كقول اجلعفي يف الفاخر وابن طاووس 
والفاضل رمحهام اهللا ـ أوىل. وكذا االستظهار، كام هو هناك.

نعم، قال الشيخ: ال خالف بني املسلمني أن عرشة أيام إذا رأت املرأة الدم من 
النفـاس... والزائـد عىل العرشة خمتلف فيه. فإن صح اإلمجـاع فهو احلجة. ولكن فيه 
طـرح لألخبار الصحيحـة أو تأويلها بالتقييد». وكأن نسـبته لألصحاب القتصارهم 
عىل بيان أكثر النفاس الظاهر يف الرجوع إليه مع استمرار الدم، من دون تعرض حلكم 

ذات العادة.
اللهم إال أن يبتني اقتصارهم عىل بيان األكثر عىل املفروغية حينئذٍ عن مساواة 
، نظـري اسـتدالهلم عليه  النفسـاء للحائـض يف الوظيفـة الواقعيـة والظاهريـة حينئـذٍ

بالنصوص املتضمنة للرجوع للعادة من دون أن تشري إىل بيان األكثر. 
كام ال يبعد كون ذلك هو مبنى دعو الشيخ األمجاع املتقدم، لسوقه يف مساق 
األخبار، ومناسبته ملا يف االستبصار، حيث ذكر أن نصوص الرجوع للعادة جممع عىل 
مضموهنا، ثم قال: «ألنه ال خالف يف أن أيام احليض يف النفاس معتربة، وإنام اخلالف 

فيام زاد عىل ذلك. 
ولعلـه لذا كان ظاهر املنتهى نـدرة بالقول باالنتظار للعـرشة، حيث قال: «لو 
انقطـع الدم لدون العرشة أدخلت قطنة، فإن خرجت نقية اغتسـلت وصلت... وإن 
خرجـت ملوثـة صـربت إىل النقـاء أو يميض مدة األكثـر، وهي عرشة أيـام إن كانت 
عادهتا، وإال صربت عادهتا خاصة واستظهرت بيوم أو يومني. وكذا البحث لو استمر 
هبا الدم... وبعض املتأخرين غلط ههنا فتوهم أن مع االستمرار تصرب عرشة». وكأنه 

.Pعرض باملحقق
وكيـف كان، فيـدل عىل الرجـوع للعادة الوقتيـة النصوص الكثـرية املتضمنة 
لذلك، التي هي عمدة الدليل عىل حتديد األكثر بالعرشة، كام سبق. بل لو فرض متامية 
بعـض مـا يدل عىل التحديد بالعـرشة غريها مل يناف ذلك، ألن كـون األكثر عرشة ال 



يستلزم التحيض هبا، وإنام يتحيض هبا حينئذٍ لقاعدة اإلمكان أو استصحاب النفاس، 
ومهـا حمكومـان ألمارية العادة املسـتفادة مـن النصوص املذكورة فنصـوص الرجوع 

للعادة التنايف دليل التحديد املذكور حتى بالعموم واخلصوص.
نعـم، قـد تضمن مجلة مـن النصوص إضافـة االسـتظهار أليام العـادة، ومنه 
صحيـح يونس املتضمن االسـتظهار بعـرشة(١) وقد يظهر من املعتـرب االعتامد عليه يف 
خمتاره.لكن االسـتظهار عنـوان خاص غري التعبد بالنفاس يأيت الكالم فيه يف املسـألة 

الرابعة واألربعني إن شاء اهللا تعاىل.
ثـم إن النصـوص املذكورة بني ما عرب فيه بأهنا جتلـس أيامها التي كانت جتلس 
فيهـا أيـام حيضها وما عرب فيه بأهنـا جتلس قدر أيامهـا املذكورة. وظاهـر الثاين إرادة 
العـادة العدديـة، وعليه حيمل األول، كام يناسـبه ما هو املرتكز من عدم التناسـب بني 
وقـت احليـض ووقت النفـاس، ألن ذات العـادة الوقتية كثـرياً ماال تلـد يف أول أيام 
عادهتـا، وحيث ال إشـكال يف أهنـا تتنفس بالـوالدة كان وقت النفاس تابعـاً هلا، وال 
تعويـل فيـه عىل العـادة الوقتية، بـل املعيار عىل العـادة العددية ال غري، كـام هو ظاهر 

األصحاب يف املقام.
هذا ومقتىض إطالق املختلف واملنتهى واإلرشاد واللمعة عدم الفرق يف ذلك 
بني انقطاع الـدم عىل العرشة وجتاوزه عنها، وهو مقتىض إطالق النصوص املذكورة. 
لكـن رصح يف القواعـد وجامع املقاصـد والروض والروضة واملسـالك باختصاص 
ذلك بام إذا جتاوز الـدم العشـرة، أما مـع انقطاعه عليها فاجلميـع نفاس، وهـو ظاهر 

التذكرة والدروس وكشف اللثام. 
واسـتدل عليه بحمله عىل احليض، بناء منهم عىل ثبوت التفصيل املذكور فيه. 
لكـن تقـدم يف احليض عدم ثبوت هـذا التفصيل فيه، كام تقدم هنا عـدم ثبوت عموم 

إحلاق النفاس باحليض، فال خمرج عن إطالق نصوص الرجوع للعادة. فالحظ.
(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣
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 P(١) يعنـي: واقعـاً، وإن كان عليها ترتيب آثار النفـاس عليه ظاهراً عنده
من باب االسـتظهار عند الشـك يف جتاوز الدم العرشة. ويأيت الكالم فيه إن شـاء اهللا 

تعاىل يف املسألة الرابعة واألربعني.
 (٢) ملا سبق من أن املعيار يف املقام عىل العادة العددية دون الوقتية. ومنه يظهر 

احلال فيام بعده.
(٣) تقدم الكالم فيه يف الدم املنفصل عن الوالدة.

(٤) يأيت الكالم يف الناسية، خلصوصية هلا يف املقام.
(٥) كـام رصح به مجاعة، بل الظاهر عدم اإلشـكال فيه يف اجلملة، بناء عىل أن 
العـرشة هي أكثـر النفاس، ملفروغيتهم ظاهراً عن أصالة النفاسـ  لقاعدة اإلمكان أو 

والزائـد عليـه اسـتحاضة(١)، وإن رأته يف أثنـاء العادة الوقتيـة جعلت ما 
(٢)، والباقي استحاضة، كام إذا كانت العادة  يسـاوي عادهتا العددية نفاساً
، فإن نفاسها  سبعة يف أول الشهر، فولدت يف أول الرابع، ورأت الدم حينئذٍ
إىل العارش الذي هو سـابع الوالدة، وكذا إذا رأته بعد العادة الوقتية، كام إذا 
كانت عادهتا اخلمسـة األوىل من الشـهر فولدت يف أول السـادس منه، كان 
نفاسـها اخلمسـة الثانية ال غـري. وإذا مل يمكن الرجوع إىل عادهتـا العددية، 
لكـون الـدم املرئي يف العرشة أقل مـن العرشة، اقترصت عـىل املقدار الذي 
ينتهـي بالعرشة (٣)، كام إذا ولدت يف املثال األخري أول الشـهر ورأت الدم 

يف الثامن، فإن نفاسها يكون ثالثة أيام ال غري.
(مسـألة٤٣): إذا رأت الـدم يف عـرشة الـوالدة واسـتمر حتى جتاوز 
العـرشة مـن حني الوالدة فإن مل تكن ذات عادة ألهنـا مبتدئة أو مضطربة أو 

ناسية(٤) كان نفاسها متام العرشة(٥). 



السـتصحابه ـ مـع عدم املخـرج عنها من عـادة أو نحوها، نظري احليض، كام يناسـبه 
اقتصارهم يف بيان وظيفة النفسـاء عىل بيان أكثـر النفاس، حيث ال يصلح ذلك لبيان 
وظيفتها لو مل يرجع لألصل املذكور. وحيث كان االبتالء بالفرع املذكور شـايعاً كان 

خفاء حكمه عليهم وخطؤهم فيه بعيداً جداً، بل ممتنعاً عادة. 
كـام ربام يسـتفاد مـن نصوص اإلرجـاع للعـادة، ألن االقتصـار يف بيان حكم 
النفسـاء عىل احلكم برجوعها لعادهتا يف احليض لو مل يبتن عىل املفروغية عن مشـاركة 
النفسـاء للحائـض يف األمـد الواقعـي والظاهري حتـى يف غري ذات العـادة ال يكون 
مسـتوفياً حلكم أقسـامها، بل يكون ناقصاً، نظري ما تقدم يف وجه اسـتفادة حتديد أكثر 
النفاس بالعرشة من النصوص املذكورة. فالحظ ما سبق هناك، ألن له نفعاً يف املقام. 
وهو ال ينايف ما تكرر منا من عدم ثبوت عموم مشاركة النفساء للحائض، ألن ظهور 

مفروغية األصحاب والنصوص املذكورة يغني عن العموم املذكور يف املقام.
لكن قال يف الذكر: «ولو اسـتمر فحكمها حكم احلائض» ويف حمكي البيان: 
«ولو كانت مبتدأة وجتاوز العرشة فاألقرب الرجوع إىل التمييز ثم النسـاء ثم العرشة، 
واملضطربة إىل العرشة مع فقد التمييز». كام احتمل يف املنتهى وحمكي التحرير جلوسها 
سـتة أو سـبعة، وإن قرب يف األول بعد ذلك جلوسـها ثامنية عرش، كام تقدم نقله عنه 

عند الكالم يف حتديد أكثر النفاس. 
ويظهـر منهـم أن الوجه فيه عموم مشـاركة النفسـاء للحائـض، وأن النفاس 
حيـض حقيقة. وهو لو تـم اقتىض اعتبار األمور الثالثة بنحـو الرتتيب، وهي التمييز 
وأقـراء النسـاء والتحيض بالعدد، كام هـو ظاهر الذكر، ال خصـوص األولني، كام 
يظهـر من البيان، وال خصـوص األخري كام هو حمتمل املنتهـى وحمكي التحرير، وهو 
ـ كاألخـري ـ مسـتلزم لعدم تنفسـها بالعرشة أصالً مع جتاوز الدم عنهـا، وهو مما تأباه 
كلـامت األصحاب جداً، لظهور حتديدهم ألكثر النفـاس بالعرشة يف تنفس املرأة هبا، 

كام تقدم.
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............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٣٨٦

 وكيف كان، فقد سـبق غـري مرة أن عموم التنزيل غري ثابـت، وغاية األمر أن 
يتشـبث يف ذلك بام تقدم قريباً من أن املسـتفاد من نصوص اإلرجاع للعادة مشـاركة 

النفساء للحائض يف األمد الواقعي والظاهري حتى يف غري ذات العادة. 
لكنه يشـكل بـأن رجوع احلائض للتمييـز ملا كان لتعيني الوقـت واملقدار معاً، 
وكان ذلك متعذراً يف النفسـاء، لعدم اإلشكال ظاهراً يف نفاسية الدم املتصل بالوالدة 
مطلقـاً ـ وإن كان فاقداً للصفات وكان ما بعده واجداً هلا ـ فال جمال السـتفادة حجية 
التمييـز يف النفـاس يف خصوص املقدار من دليل املشـاركة املذكـور، لعدم ابتناء دليل 

حجيته يف احليض عىل االنحالل بنحو يمكن التفكيك فيها بني الوقت واملقدار. 
وألجله قد يشكل الرجوع ألقراء النساء وللعدد يف النفاس بدليل املشاركة، ألن 
حجيتهام يف احليض يف فرض فقد التمييز احلجة لرتتبهام عليه، فال ينهض دليل املشاركة 
. فتأمل. ـ  ابتداءً بإثبـات حجيتهام يف النفـاسـ  املفروض فيه عدم حجية التمييز رأسـاً
هـذا كلـه بناء عىل عمـوم حجية التمييـز وأقراء النسـاء والتحيـض بالعدد يف 
احليض ملسـتمرة الدم حتـى يف الدور األول. كام لعله املعـروف بينهم، أما بناء عىل ما 
تقدم منا من عدم حجيته إال يف الدور الثاين وما بعده، وأهنا يف أول الدم ترجع لقاعدة 
اإلمـكان وتتحيـض بعرشة، فاألمـر أظهر، إذ ليـس يف النفـاس إال دور واحد، وهو 
املتصل بالوالدة، فيكون نفاسـها عرشة حتى لو بني عىل مشـاركة النفسـاء للحائض 

مطلقاً أو يف خصوص األمد الواقعي والظاهري. 
وممـا ذكرنـا يظهر أنه ال ينفـع يف الرجوع ألحـد هذه األمور محل أيـام األقراء 
يف نصـوص املقـام عىل مطلق األيـام التي جيب التحيض فيهاـ  لعـادة أو متييز أو أقراء 
النسـاء أو حتيـض بالعدد ـ ال خصـوص أيام العادة. قال يف كشـف اللثـام يف تقريب 
الرجـوع لغـري العادة مما تقـدم: «وجيـوز تعميم أيام األقـراء املحكوم بالرجـوع إليها 

جلميع ذلك». 
وإليه قد يرجع ما يف املنتهى، قال يف تقريب احتامل تنفسها بستة أيام أو سبعة: 



«وألن قولـهA: جتلـس أيام حيضها التـي كانت حتيض، كام يتنـاول املايض يتناول 
املستقبل. وفيه ضعف». إذ بام ذكرنا يتضح أن األيام التي جيب التحيض فيها لغري ذات 
العـادة هي العرشة يف أول رؤية الدم، وهو الـدور األول له، الذي عرفت اختصاص 
النفاس به. عىل أن محل أيام األقراء يف النصوص عىل مطلق األيام التي جيب التحيض 

فيها بعيد جداً، ولذا اعرتف يف املنتهى بضعفه، بل ليس املفهوم منها إال أيام العادة. 
وأضعف من ذلك االستدالل للرجوع ألقراء نسائها يف كالم غري واحد بموثق 
أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثرية مكثت مثل أيامها 
التي كانت جتلس قبل ذلك، واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وحتتيش وتصنع 
كام تصنع املسـتحاضة، وإن كانت ال تعرف أيام نفاسـها فابتليت جلسـت بمثل أيام 
أمهـا أو أختهـا أو خالتها، واسـتظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كام تصنع املسـتحاضة 

حتتيش وتغتسل»(١) .
إذ فيـه: أنـه ظاهر جـداً يف رجوع النفسـاء لعادهتا أو عادة نسـائها يف النفاس، 
ال يف احليض، نظري موثق اخلثعمي: «سـألت أبا عبد اهللاA عن النفسـاء. فقال: كام 
كانـت تكون مع ما مىض مـن أوالدها وما جربت. قلت: فلم تلد فيام مىض. قال: بني 
األربعـني إىل اخلمسـني»(٢) ، وهـو خمالف للنصـوص املعول عليها والفتـاو عدا ما 
يظهر من صاحب الوسـائل، فال جمال للعمل به يف مضمونه، وال لالسـتدالل به عىل 
املدعـى. وتعـذر العمل به يف مضمونـه ال يصحح محله عىل العـادة يف احليض، بنحو 

يكون دليالً عليه، كام تقدم يف احليض. 
عىل أنه قد رمى يف املعترب واملنتهى والروض املوثق بالشـذوذ بعد االسـتدالل 
بـه للمدعـى، ويف جامع املقاصد أنه ال عمل عليه، كام يناسـبه عدم التعرض للرجوع 
ألقـراء النسـاء وال لغـريه ـ وهـو التمييـز والتنفـس بالعـدد ـ يف كالم األصحـاب ، 
واقتصارهـم عىل بيان أكثر النفاس، بنحو يظهر منهم لزوم التنفس باألكثر، بل ظاهر 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٢٠ ، ١٨.
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مجلة من الفروع التي ذكروها املفروغية عنه، وقد سـبق اسـتبعاد خطئهم يف ذلك، بل 
امتناعه عادة بسـبب شـيوع االبتالء به،وإنـام مل يكن الرجوع لعادة احليـض منافياً له، 
الستدالهلم بنصوصه الظاهر يف عملهم هبا، بل هو رصيح بعض عباراهتم، كام تقدم. 
ومـن هنا ال جمال للخروج عام يظهر منهم مـن التنفس بالعرشة، مع عدم وجود عادة 

يف احليض يرجع إليها.
 هـذا كله مع جتاوز الدم العرشة، وأما مع عدمه فالظاهر عدم اإلشـكال بينهم 
يف نفاسـية املجموع ويظهـر من بعض كلامهتم املفروغية عنـه. والوجه فيه اختصاص 
أدلة الرجوع للتمييز وعادة نسـائها والتحيض بالعدد باملسـتحاضة التي يتجاوز دمها 
العرشة، دون من مل يتجاوز دمها التي هي حائض أو نفساء يف متام املدة بمقتىض قاعدة 
اإلمكان أو االسـتصحاب، بل تقدم من بعضهم البناء عىل ذلك حتى يف ذات العادة، 

وإن سبق املنع منه.
بقـي يشء: وهو أنه سـبق يف احليض عدم حجية العادة املنسـية مطلقاً حتى يف 
، فمن كانت عادهتا مرددة بني الثالثة أيام واخلمسة  القدر املتيقن منها لو علم هبا إمجاالً
تتحيـض بمقتـىض الوظيفة املتأخرة عـن العادة وإن كان أكثر من مخسـة، وحيث كان 
دليل ذلك خمتصاً باحليض يتوقف التعدي منـه للنفاس عىل إحراز مشـاركته للحيض 
مطلقـاً أو يف خصـوص املقام، وهو تعيني األمد ظاهراً كام هـو غري بعيد، ولواله كان 
مقتـىض إطالق مـا دل عىل رجوع ذات العادة إليها هو حجيتهـا يف املتيقن، والرجوع 
يف املشـكوك لقاعـدة اإلمـكان أو االسـتصحاب، وال تتنفس فيـام زاد عليه يف ضمن 
العرشة. واألمر ال خيلو عن إشـكال، فيلزم ألجله االحتياط، وإن كان األمر قد هيون 

بسبب ترشيع االستظهار فالحظ واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) ملا تقدم يف املسألة السابقة من اقتصار ذات العادة عليها.

(٢) ملا تقدم فيمن رأت الدم بعد العرشة من أن نصوص الرجوع للعادة بني ما 

وإن كانـت ذات عادة عدديـة اقترصت عليها(١) يف أول الدم(٢)، فجعلته 



رصح فيـه بـأن مبدأ العدّ الوالدة، وما هو منرصف لذلك، وأن الدم املتصلل بالوالدة 
هو املتيقن من أصالة نفاسية الدم اخلارج بعد الوالدة.

(١) يعني: واقعاً، وإن كان عليها ترتيب آثار احليض ظاهراً من باب االستظهار 
عندهP عىل ما يأيت الكالم فيه يف املسألة الرابعة واألربعني إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) ملا تقدم يف املسألة السابقة من أنه ال عربة بالعادة الوقتية يف النفاس.

(٣) كـام يف الذكـر واملسـالك، كـام تعـرض لالسـتظهار يف املنتهـى وجامع 
املقاصـد. ولعل إمهاله يف كالم أكثر األصحاب اكتفاء بام رصح به بعضهم ويظهر من 
آخرين من مشاركة النفساء للحائض يف األحكام، والسيام مع استدالهلم بالنصوص 
املشتملة عليه، وظهور بعض كلامهتم يف العمل هبا فيه، ومنه ما ذكره املحقق يف املعترب 
مـن اسـتدالله بـام تضمن االسـتظهار للعـرشة عىل وجـوب التنفس هبا حتـى لذات 

العادة. 
وكيف كان، فالكالم.. تارة: يقع يف حكم االستظهار . 

وأخر: يف مقداره. 
أمـا حكمـه فظاهر مسـاق كلـامت مجلة منهـم ورصيـح بعضها أنـه عىل نحو 

نفاسـاً، ومـا زاد عليهـا اسـتحاضة(١)، فإذا كانـت عادهتا مخسـة أيام وقد 
ولدت يف أول الشهر فالدم يف اخلمسة األوىل نفاس، والزائد عليه إىل ما بعد 
العرشة اسـتحاضة، سـواء كانت اخلمسـة األوىل عادة وقتية هلا أم ال (٢)، 
إمـا لكـون عادهتـا الوقتية يف الوقت املذكـور، أو بعضها يف غـريه، أو لعدم 

كوهنا ذات عادة وقتية.
(مسـألة٤٤): النفسـاء بحكم احلائض يف االستظهار عند جتاوز الدم 

أيام العادة(٣)،
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االسـتظهار يف احليض، فيجري فيه ما سـبق من اخلالف فيه. ولذا كان ظاهر سـيدنا 
املصنـفP وجوبه وجوباً ظاهريـاً طريقياً الحتامل عدم جتـاوز الدم العرشة، فمع 
جتاوزه عنها ينكشف كون ما زاد عىل العادة استحاضة، ومع عدمه ينكشف كون الدم 

 . بتاممه نفاساً
وقـد سـبق منا عدم متامية ذلك يف احليض فهو اليتم هنـا، لعني الوجه املذكور 
هنـاك. كام الجمـال هنا ملا سـبق منا هناك من ختصيص االسـتظهار بالـدور األول، إذ 
ليس للنفاس إال دور واحد قد اختلفت النصوص فيه، فاشتمل أكثرها عليه، واقترص 
عـىل أيام العادة يف صحيح زرارة عن أحدمهاH:« قال: النفسـاء تكف عن الصالة 
أيامها التي كانت متكث فيها ثم تغتسل وتعمل كام تعمل املستحاضة»(١) ، وموثق عبد 
الرمحـن بـن أعني:« قلت له: إن امرأة عبد امللك ولـدت فعدّ هلا أيام حيضها ثم أمرها 
فاغتسـلت واحتشـت وأمرها أن تلبس ثوبني نظيفني، وأمرها بالصالة. فقالت له: ال 
تطيب نفيس أن أدخل املسجد، فدعني أقوم خارجاً منه وأسجد فيه. فقال: قد أمر بذا 
رسول اهللا5. قال: فانقطع الدم عن املرأة ورأت الطهر، وأمر عيلA هبذا قبلكم 

فانقطع الدم عن املرأة ورأت الطهر، فام فعلت صاحبتكم؟ قلت: ال أدري».(٢) 
وربـام جيمـع بـني الطائفتـني بحمل االسـتظهار عىل االسـتحباب، كام نسـب 
للمشـهور يف احليـض، وقد سـبق هنـاك أن اجلمـع املذكـور تربعي، لظهـور كل من 
الطائفتني يف لزوم العمل عىل مقتضاها، وهو جار هنا، وإن زاد األمر هناك بإباء بعض 

النصوص عن اجلمع املذكور، وال نظري له هنا.
ولعـل األقـرب اجلمـع بالتخيـري، فـإن ذلـك وإن كان خالف ظاهـر كل من 
الطائفتني، لظهورها يف لزوم ما تضمنته، إال أنه ال يبعد عرفاً بلحاظ اختالف نصوص 
االستظهار يف مقداره، الذي تقدم نظريه يف احليض، وتقدم هناك كام يأيت هنا محله عىل 
التخيـري، فـإن التخيري يف مقـداره مع ظهور كل طائفة يف لزوم املقـدار الذي تضمنته، 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث: ١، ٩. 



مناسـب للتخيـري يف أصله مع االشـرتاك بينهـام يف الدوران بـني حمذورين، وحيث ال 
يأبى العرف احلمل عليه واجلمع به بلحاظ ذلك. بل سبق أن ذلك مقتىض اجلمع بني 
النصوص، لقوة ظهورها يف عدم وجوبه، وذلك هو العمدة يف البناء عىل االستحباب. 
لكنـه حيث كان خمتصـاً باحليض فالتعدي منه للنفاس ال خيلو عن إشـكال، وإن كان 

قريباً، فال ينبغي ترك االحتياط.
نعـم، ال يبعد اسـتحبابه بلحـاظ خصوص الوطء، كام يناسـبه موثق مالك بن 
أعني:«سـألت أبا جعفرA عن النفسـاء يغشـاها زوجها وهي يف نفاسها من الدم؟ 
قال: نعم، إذا مىض هلا منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فال بأس 
بعد أن يغشـاها زوجها، يأمرها فلتغتسـل ثم يغشاها إن أحب»(١)، لقوة ظهوره يف أن 
. االستظهار مانع للزوج من الوطء وإن احب، وهو إنام يكون مع مطلوبيته ولو استحباباً
هذا كله يف حكم االسـتظهار، وأما مقـداره فقد اختلفت نصوصه فيه، فأطلق 
يف صحيح يونس(٢) من دون ذكر مقدار له، وقدر بيوم يف موثق مالك بن اعني املتقدم، 
وبيومـني يف صحيـح زرارة(٣) وموثقـه(٤)، ويف صحيـح يونس اآلخر(٥) أهنا تسـتظهر 
بعرشة أيام الذي تقدم محله عىل االستظهار بإمتام العرشة، ويف خرب محران أهنا تستظهر 

بيومني أو ثالثة(٦) . 
والظاهر اجلمع بينها بالتخيري عرفاً بقرينة ثبوت ذلك يف احليض كام تقدم، فانه 
يصلح للكشف عرفا عن ابتناء االستظهار عىل التخيري بنحو يتعني يف وجه اجلمع بني 
النصـوص يف النفـاس، مؤيداً بالترصيـح بالتخيري فيه يف خرب محران املشـار إليه. وقد 
سـبق يف احليض أن املسـتفاد حينئذٍ التخيري بني اليوم وما زاد عليه إىل العرشة، ال بني 
خصـوص املراتب التي تضمنتها النصوص، كام تقـدم هناك التعرض لبعض الوجوه 

األخر يف اجلمع مع بيان ضعفها. فراجع، فإن املقامني من باب واحد.

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٤، ٨، ٢، ٥، ٣، ١١. 
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(١) كـام يف النهايـة والنافـع واملعترب واملنتهـى والتذكرة. وهـو مقتىض إطالق 
مجاعة مشـاركة النفسـاء للحائض يف األحكام، عىل ما يأيت، فإن تم اإلمجاع عىل ذلك، 
 :Aوإال كفى يف وجوبه إطالق بعض نصوصه، وهو موثق سـامعة عن أيب عبد اهللا
«قلـت له:املـرأة تر الطهر وتـر الصفرة أو اليشء فال تدري أطهـرت أم ال؟ قال: 
فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إىل حائط وترفع رجلها...»(١)، ومرسـل يونس 
عنهA: « سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فال تدري اطهرت أم ال؟ قال: تقوم قائامً 
وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة...»(٢)، فإن موضوعهام الشك يف الطهر احلاصل 

للنفساء أيضاً، ال خصوص الطهر من احليض، كام هو موضوع النصوص األخر. 
مضافاً إىل أن عدم جواز ترتيب أحكام الطهر. بمجرد انقطاع الدم عن اخلروج 
للظاهـر مقتـىض اسـتصحاب النفاس، أو اسـتصحاب خروج الدمـ  بنـاء عىل ما هو 
الظاهـر مـن جريانه يف التدرجيات فتأملـ  أو اسـتصحاب احلدث وعدم الطهارة بعد 
الغسل. وعدم جواز ترتيب أثار النفاس مقتىض املرتكزات املترشعية والعرفية عىل ما 

تقدم تقريبه هناك بنحو قد جيري هنا.
 ، نعـم، تقدم هناك أن مقتىض بعـض النصوص(٣) عدم وجـوب االختبار ليالً
وبعضهـا شـامل للنفاس. كام تقـدم الكالم يف كيفيـة االختبار ويف فـروع ذلك بنحو 

جيري يف املقام. فراجع.
(٢) قال يف املبسوط:« ويتعلق بالنفاس مجيع ما يتعلق باحليض عىل السواء من 
املحرمات واملكروهات، ونحوه يف الرشايع والنافع واملعترب واملراسم والوسيلة وحمكي 

ويف لزوم االختبار عند ظهور انقطاع الدم(١).
 وحيـرم عليهـا ما حيرم عىل احلائض، ويندب هلا مـا يندب هلا، ويكره 

هلا ما يكره هلا(٢)

(١) ، (٢) الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض حديث:٤ ، ٢.
(٣) راجع الوسائل باب:١٩ من أبواب احليض 



» ويف املدارك:«هذا  اجلمـل، ويف املعترب:« وهـو مذهب أهل العلم ال أعلم فيه خالفـاً
مذهب األصحاب»، وزاد يف التذكرة عدم اخلالف يف كفارة وطئها، وقال: «وال نعلم 

» كام زاد يف جامع املقاصد االشرتاك يف املندوبات.  يف ذلك خالفاً
بـل عمم مشـاركتها هلا يف مجيع األحكام يف االقتصاد وإشـارة السـبق والغنية 
والرسائـر والقواعد واإلرشـاد واللمعة، مدعيـاً يف الغنية اإلمجاع عليـه، ويف الرسائر 
عدم اخلالف فيه. ويف املسالك أنه قول األصحاب، ويف املنتهى:«وحكم النفساء حكم 
احلائض يف مجيع ما حيرم عليها ويكره ويباح ويسـقط عنها من الواجبات ويسـتحب، 
وحتريـم وطئها وجواز االسـتمتاع بـام دون الفرج ال نعلم فيه خالفـاً بني أهل العلم، 
وإنام يتفاوتان يف أقل أيامه، فال حدّ له ههنا، ويف أكثره عىل رأي، وبانقضاء العدة، فإن 
احليض علة بخالف النفاس، إذ املقتيض للخروج من العدة إنام هو الوضع، وبالداللة 

عىل البلوغ، فإنه حيصل باحليض دونه، حلصوله باحلمل قبله». 
وزاد بعضهم ىف املسـتثنيات عدم الرجوع لعادهتا يف النفاس، وال لعادة نسائها 
فيه ويف احليض، وال للتمييز، وعدم التحيض بالعدد، وعدم اعتبار الفصل بأقل الطهر 

بني النفاسني، واخلالف يف اعتبار الفصل به بني احليض والنفاس. 
ولعـل إمهـال هذه املسـتثنيات يف كالم بعض من أطلق االشـرتاك يف األحكام 
ألن مـراده هبـا خصـوص األحكام الالحقـة للحيـض واملرتتبة عليـه، دون ما يرجع 
إىل حتديـده أو تشـخيصه، كالرجوع ألقراء النسـاء واعتبار الفصـل بأقل الطهر، وإنام 
مل يسـتثنوا الداللة عـىل البلوغ واخلروج عـن العدة به لعدم املوضوع هلام فيه، بسـبب 
استنادمها ملا هو أسبق منه. ولذا نبه بعضهم عىل إنه قد يستند اخلروج عن العدة نادراً 

كام يف النفاس من الزنا، ألنه بحكم القرء الذي يستند إليه اخلروج من العدة.
نعم، محل األحكام عىل ما ذكرنا ال يناسـب اسـتثناء عدم احلد لألقل يف كالم 

بعضهم، بل هو مناسب إلرادهتم االشرتاك يف مجيع اجلهات.
 فالبد أن يكون عدم استثنائهم بقية األمور املتقدمة لوضوح حاهلا، أو للغفلة عنها.

أحكام النفساء.................................................................................... ٣٩٣



............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٣٩٤

ومـن هنا ال جمال لدعو اإلمجاع احلجة عىل املشـاركة يف مجيع األحكام حتى 
الراجعـة لتحديد احليض وتشـخيصه، والسـيام مع ما هـو املعلوم مـن طريقتهم من 
الرجـوع يف حتديـد النفاس وتشـخيصه لظاهر أدلته اخلاصة التي قد تقتيض املشـاركة 

وقد ال تقتضيها. 
ولـو فرض البناء فيها عىل املشـاركة فليس هو لكون املشـاركة بنفسـها مورداً 
إلمجـاع تعبـدي حجة يف قبـال األدلة األخر، بـل مقدم عليها، بل لكـون دليل احلكم 
مقتضياً هلا وهو املتبع فيها. ولو فرض حتقق اإلمجاع عليها فهو راجع إىل ثبوت اإلمجاع 

عىل احلكم نفسه يف النفاس ال إىل اإلمجاع عىل عنوان املشاركة.
بـل غايـة ما يدعى هـو اإلمجاع عىل املشـاركة يف خصوص األحـكام الالحقة 
للحيـض بعد الفراغ عن حتديده وتشـخيصه، كام يظهر منهم اجلري عىل ذلك يف كثري 
مـن املوارد مع عدم ظهور دليل عليها غري اإلمجاع املذكور عىل أنه قد يشـكل حتصيل 
اإلمجـاع التعبـدي احلجة عىل ذلك. لبعـد اطالعهم عىل دليل تعبـدي يتضمن عموم 
التنزيـل قد خفـي علينا، وعدم وضوح جهـة ارتكازية تقتيض ذلـك أدركها املدعون 
للمشـاركة أو لإلمجاع عليها، وعدم كون مجيع األحكام شايعة االبتالء ومورداً لسرية 
عملية اسـتندوا إليها يف الدعويني املذكورتني ليحـرز بذلك رأي املعصومA الذي 

هو املعيار يف حجية اإلمجاع.
وأمـا مـا ذكره سـيدنا املصنفP مـن أن املتيقن من اإلمجاع هو املسـاواة يف 
أحـكام احلائض كحرمة الصـالة والصوم وقراءة العزائم وكراهة قـراءة القرآن، ألن 
ذلك هو املسـتفاد من مثل قوله يف الرشايع:«وحيرم عىل النفساء ما حيرم عىل احلائض، 
وكـذا ما يكره»، دون أحكام نفس احليض مما يمكن أن يرجع للحائض بنحو العناية، 

كتحريم وطئها ووجوب الكفارة به وكراهة سؤرها.
ففيـه: أن ذلـك ال يناسـب اقتصارهم يف بيـان أحكام النفاس عـىل مثل البيان 
املذكـور، مـع ما هو املعلـوم من بنائهـم عىل حرمة الـوطء ونحوها، فالبـد من كون 



مرادهـم املشـاركة يف مطلق أحكام احليض التحريميـة والتنزهيية، كام هو ظاهر عبارة 
املبسوط املتقدمة أو مطلق أحكامه ولو كانت وضعية، كام هو ظاهر غريها. 

فالعمـدة مـا عرفت مـن عدم وضـوح اإلمجاع التعبـدي احلجـة، ال يف مطلق 
األحكام الالحقة للحيض، وال يف خصوص األحكام التكليفية منها.

هـذا، وقد سـبق عند الكالم يف أكثر النفاس أنـه ال جمال لدعو عموم جريان 
. كام ال جمال لالسـتدالل  أحـكام احليض يف النفـاس ألنه من أفـراده حقيقة أو تنزيالً
عليه بام يف صحيح زرارة بعد احلكم برجوع النفسـاء لعادهتا ثم االسـتظهار ثم القيام 
بوظيفـة املسـتحاضة من قوله:« قلـت: واحلائض؟ قال: مثل ذلك سـواء، فإن انقطع 
عنها الدم، واإل فهي مسـتحاضة تصنع مثل النفساء سواء»(١) . ملا أرشنا إليه هناك من 

 . أنه ظاهر يف مساواة احلائض للنفساء يف احلكم املذكور يف الصحيح، ال مطلقاً
ولو سـلم ظهوره يف عموم املسـاواة فمقتىض مسـاواة احلائض للنفساء ثبوت 
أحـكام النفسـاء للحائض، دون العكس الذي هو املطلوب، بـل هو موقوف إما عىل 

التعبري بمساواة النفساء للحائض، أو بالتساوي بينهام. 
ودعـو: أنـه لومل يثبت حكم احلائض للنفسـاء مل تكن احلائض مثل النفسـاء 
بل تزيد عليها. مدفوعة بأن احلكم بأن احلائض مثل النفسـاء مسوق عرفاً لنفي نقص 
احلائـض عن النفسـاء يف احلكـم، ال لنفـي زيادهتا عليه فيـه. فينحرص وجه اسـتفادة 

مشاركة النفساء باإلمجاع الذي عرفت حاله.
نعم، ال ينبغي التأمل بعد النظر يف كلامت األصحاب والنصوص يف املفروغية 
عن نحو من املشاركة بني النفساء واحلائض، ال بمعنى ثبوت بعض األحكام هلام معاً، 
بل بمعنى االكتفاء يف إثبات احلكم للنفسـاء بثبوته يف احلائض. كام يناسبه أن األدلة مل 
ترد ـ غالباً، بل دائامً ـ لبيان ترشيع أحكام النفسـاء، كام وردت يف أحكام احلائض، بل 
، وإنام اسـتفيد مـن اإلمجاع أو العمومات،  أحكام النفسـاء بني مامل يرد فيه نص أصالً

(١)  الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥ 
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ومـا ورد فيـه النص تبعـاً لبيان حكم آخـر، كتحديد النفاس أو غـريه، بنحو يظهر يف 
املفروغية عن ثبوت احلكم يف النفاس من دون أن يتصد فيه لبيانه، كام أن النصوص 
يف النفـاس مل تـرد لبيان خصوصيات أحكامه وفروعها اخلفية، كام وردت يف احليض، 
فلوال املفروغية عن مشاركة النفساء للحائض يف األحكام بنحو يستغنى عن إثباهتا هلا 
بثبوهتا فيها مل يكن وجه للمفروغية عن ثبوت احلكم يف النفاس مع عدم تصدي األدلة 

لترشيعه فيه، وال إلمهال التعرض لفروعه وخصوصياته مع شدة احلاجة لبياهنا. 
لكـن املتيقـن من ذلك األحـكام الثابتـة للحيض مـن حيثية حدثيتـه وخبثيته 
واسـتقذاره، ألهنا جهـة ارتكازية يقرب ابتنـاء مفروغية األصحاب عن املشـاركة يف 
األحـكامـ  تبعـاً ملا يسـتفاد من النصـوص بالتقريـب املتقدمـ  عىل إدراكهم مشـاركة 
النفاس للحيض فيها ولو بمعونة املرتكزات والسرية املأخوذة يداً بيد متصلة بعصور 
املعصومـنيF. وال ينافيـه قصور عبارهتم عن التحديـد بذلك، لقرب غفلتهم عن 
. فالبناء عىل املشاركة بالوجه املذكور  ، وإن كانت مدركة هلم إمجاالً هذه اجلهة تفصيالً
. واسـتفادة املشـاركة فيام زاد عىل ذلك يف غاية اإلشكال، ال بتنائه عىل أمر  قريب جداً
تعبـدي حمض غـري ارتكازي يبعـد إطالعهم عليه وخفـاؤه علينا، وال اقـل من كونه 

خالف املتيقن بلحاظ ما تقدم. فالحظ.
واهللا سبحانه وتعاىل العامل بحقائق األحكام، ومنه نستمد العون والتسديد.

ومـن هنـا كان املناسـب النظـر يف كل حكم مـن أحكام احليـض، ويف هنوض 
األدلة بإثباته للنفساء.

األول: حتريـم العبادات املرشوطـة بالطهارة، ويقتضيهـ  مضافاً إىل كونه متيقناً 
من معقد االمجاع عىل مشـاركتها للحائـض يف األحكام، ألنه من أظهر األحكام التي 
هي مورد االبتالء ويمتنع اخلطأ معه عادة، وإن مل ينهض اإلمجاع بإثبات عموم املساواة 
يف مطلـق األحكام أو خصوص ما ثبـت من احليثية املتقدمة، وإىل كونه مقتىض عموم 
رشطيـة الطهـارة فيهـا، وعموم حتريـم الصالة حـال احلدث، الذي تقـدم يف احليض 



تقريب داللته عىل احلرمة الذاتية ـ ما ورد يف نصوص حتديد مبدأ النفاس(١) ومنتهاه(٢) 
من ترك النفساء للصالة وموثق عبد الرمحن بن احلجاج عن أيب احلسنA:« سألته 
عن النفسـاء تضع يف شـهر رمضان بعد صالة العرص أتتم ذلك اليوم أو تفطر؟ فقال: 
تفطـر ثم لتقض ذلك اليوم»(٣) ، وقد يشـعر باملفروغيـة عن عدم مرشوعية الصوم هلا 

صحيح ابن مهزيار(٤) املتقدم يف صوم املستحاضة.
هـذا، واملوثق رصيح يف وجوب قضاء الصـوم عليها، وحديث زريق[ رزيق] 
املتقـدم يف مبدأ النفاس ظاهر يف عدم وجوب قضـاء الصالة عليها، لقوله فيه:« قلت 
فأهنـا رأت الـدم وقد أصاهبا الطلق فرأته وهي متخض. قـال: تصيل حتى خيرج رأس 
الصبي، فاذا خرج رأسـه مل جتب عليها الصالة. وكل ما تركته يف تلك احلال لوجع أو 

ملا هي فيه من الشدة واجلهد قضته إذا خرجت من نفاسها...»(٥) 
فـإن التنبيـه عىل قضاء مـا يفوهتا حال الطلـق ظاهر يف عدم وجـوب قضاء ما 

يفوهتا حال النفاس، وأن التكليف بالقضاء يدور مدار التكليف باالداء.
وأمـا بقية فروع حرمة العبادات املرشوطة بالطهـارة حال النفاس مع وجوب 
قضائهـا أو عدمه بعده، فإن تم مشـاركة النفسـاء للحائض يف األحـكام الثابتة هلا من 
خر  احليثية املتقدمة ـ كام قربناه ـ أو مطلقاً، فهو، وإال لزم الرجوع ملا تقتضيه األدلة األُ
أو األصـول مما يظهر بالتأمل، وال يسـع املقام تفصيل الـكالم فيه، بل قد يظهر بعضه 

مما تقدم يف احليض.
الثاين: حتريم وطئها. ويقتضيهـ  بعد كونه متيقنا من معقد اإلمجاع عىل مشاركتها 
 Aللحائض بالوجه الذي تقدم يف سابقه ـ موثق مالك بن أعني:« سألت أبا جعفر

(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:١٧ وباب :٤ من أبواب النفاس .
(٢) راجع الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس .

(٣) الوسائل باب:٦ من أبواب النفاس حديث:١ .
(٤) الوسائل باب:٤١ من أبواب احليض حديث:٧ .

(٥) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:١٧ 
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عن النفسـاء يغشـاها زوجها وهي يف نفاسـها من الـدم؟ قال: نعـم، إذا مىض هلا منذ 
يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تسـتظهر بيوم فال بأس بعد أن يغشـاها زوجها 

يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب»(١).
ومقتضـاه وإن كان هـو احلرمـة حتى بعـد الطهر من النفاس قبل الغسـل، إال 
أنـه يتعـني رفع اليد عنـه ومحله عىل الكراهة ملـا ورد يف احليض. بناء عىل ما سـبق من 
تقريـب مشـاركتها للحائـض بالوجه املتقـدم، لظهور أن ثبوت احلكـم للحائض من 

حيثية احلدث.
عـن  ابـن بكـري  بموثـق  االسـتدالل لـه  الوسـائل مـن  وأمـا مـا يظهـر مـن 
أيب عبـد اهللاA: «قـال: إذا انقطع الدم ومل تغتسـل فليأهتا زوجها إن شـاء»(٢). فكأنه 
مبنـي عـىل املفروغية عن مشـاركتها للحائـض، وإال فاحلديث قد حذف منه السـؤال 
بسبب تقطيع الروايات، ومقتىض ذكر الشيخ له يف أبواب احليض كون السؤال فيه عن 

احلائض، وال أقل من إمجاله، إذ ال جمال للبناء عىل إطالقه بعد ثبوت النقص فيه. 
عىل أنه لو فرض إطالقه فمقتىض موثق مالك رفع اليد عنه يف النفاس والعمل 
به يف احليض، لو غض النظر عن مشاركة النفساء للحائض، بحيث يكون الدليل عىل 

الرتخيص يف احليض دليالً عليه يف النفاس.
هذا، وعن بعض مشـاخينا االسـتدالل عىل اجلواز بالسـرية القطعية عىل نكاح 
الكتابيات واملخالفات مع أهنن ال يغتسـلن من النفاس أو يغتسلن غسال باطال. وهو 
موقوف عىل التعدي عن مورد السـرية ملورد املوثق الظاهر يف فرض مرشوعية الغسل 
وصحته من املرأة. والزمه كراهة مناكحة املخالفات والكتابيات من احليثية املذكورة، 
ملا دل عىل كراهة الوطء قبل الغسـل بعد فرض عدم الفرق بني من يرشع منها الغسل 

ويصح وغريها.
نعم، قد يستشـكل يف داللة موثق مالك بن أعني عىل احلرمة بأن املفروض فيه 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٧ من أبواب النفاس حديث:١ ، ٢.



استمرار الدم بعد ميض قدر العادة واالستظهار، ولعل األمر بالغسل من جهته، نظري 
. ما ورد يف املستحاضة، فيلحقه ما تقدم فيها. فتأمل جيداً

هـذا، وقد تقدم يف احليض الكالم يف فـروع حرمة الوطء، وجريانه يف النفاس 
يبتني عىل متامية مشاركته للحيض، نظري ما تقدم يف حرمة العبادات. ومنه يظهر احلال 
يف وجـوب الكفارة بوطئهـا، الذي تقدم مـن التذكرة التنصيص عىل عموم املسـاواة 
» كام هو ظاهر غريه أيضاً، فإنه  للخالف املتقدم فيه، ثم قوله:« وال نعلم يف ذلك خالفاً
حيث كان من لواحق حرمة الوطء الثابت للحيض من حيثية األذ والقذر يدخل يف 

موضوع املساواة التي تقدم تقريبها. 
ومن الغريب متسـك سـيدنا املصنفP بأصالة املسـاواة فيه مع ما سبق منه 
من أن املتيقن من معقد االمجاع املسـاواة يف أحكام احلائض، دون أحكام احليض وإن 
رجعـت للحائـض بنحو مـن العناية. وقد تقـدم يف احليض التعـرض لبعض الفروع 

املرتتبة عىل ثبوت احلكم املذكور يف النفاس. فراجع.
الثالـث: حتريـم دخوهلا للمسـاجد. والعمدة فيـه: أنه متيقن مـن اإلمجاع عىل 

مشاركتها للحائض يف األحكام، لشيوع االبتالء به، نظري ما تقدم يف سابقيه. 
مضافـاً إىل ظهـور املفروغية عنه من موثق عبد الرمحـن بن أعني:« قلت له: إن 
امـرأة عبـد امللك ولدت فعدّ هلـا أيام حيضها، ثـم أمرها فاغتسـلت... فقالت له: ال 
تطيب نفيس أن أدخل املسـجد... فقال: قد أمر بذا رسـول اهللا5...»(١) ، ألن عدم 
طيب نفس املرأة بدخول املسجد بعد ميض عدة النفاس الرشعية إنام هو لكون استمرار 
الدم بعد ذلك يشبه النفاس أو حيتمله، وهو يناسب املفروغية عن عدم دخول املسجد 
حـال النفاس، وظاهر اجلواب اإلقـرار عىل ذلك، وإن تضمن الردع عن التوقف بعد 

ميض عدة النفاس.
وأمـا ما ورد يف قصة أسـامء بنت عميس مـن عدم طوافها بالبيت يف نفاسـها، 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٩. 
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فلعله لتوقف الطواف عىل الطهارة، ال حلرمة دخول املسـجد. والكالم يف فروع ذلك 
مبني عىل مساواهتا للحائض يف األحكام مطلقاً، أو يف خصوص ماثبت هلا من احليثية 

املتقدمة، لظهور أن احلكم املذكور من ذلك.
الرابـع: حتريم قـراءة العزائم. والكالم فيه يبتني عىل ثبوت املسـاواة للحائض 
مطلقاً أو يف خصوص ماثبت من احليثية املتقدمة، لظهور أن احلكم املذكور من ذلك. 

ونظريه يف ذلك كراهة قراءة غريها من القرآن لو متت يف احلائض. 
وأما االسـتدالل عـىل احلكمني املذكورين باإلمجـاع وإن مل تثبت به املسـاواة، 
للتقريب املتقدم يف سوابقه، فال خيلو عن إشكال، لعدم شيوع االبتالء بقراءة العزائم، 
ليمتنع اخلطأ فيها عادة. وكراهة قراءة القرآن حيث مل تكن حكامً إلزامياً فقد يتساحمون 

يف دليلها.
اخلامـس: حتريـم مس كتابـة القرآن املجيـد. وحيث تقدم أنـه ال دليل عليه يف 
احليـض إال عمـوم مانعية احلدث اجته عمومه للنفسـاء. ومثله يف ذلـك كراهة تعليقه 

عىل ما تقدم يف احليض. 
وأما حرمة مس االسـم الرشيف فقد سـبق يف احليض أن دليلها ـ لو تم ـ وارد 
يف اجلنـب. ولو تم التعدي منـه للحائض تعني التعدي للنفسـاء، الحتاد الوجه فيهام. 

فراجع أول الفصل السابع من مباحث احليض.
السادس: كراهة سؤرها عىل ما تقدم يف اآلسار. والظاهر أن جرياهنا يف النفساء 
مبني عىل عموم مساواهتا للحائض يف مجيع األحكام أو يف خصوص ما ثبت من احليثية 
املتقدمـة، حيـث ال يبعد كون ثبـوت احلكم املذكـور للحائض من احليثيـة املذكورة. 
وإن كان قـد يتأمـل فيه وحيتمل كونـه خلصوصيتها البدنية، دون االسـتقذار. فتأمل.
السـابع: كراهـة اخلضاب. والظاهـر أن جرياهنا يف النفسـاء مبنـي عىل عموم 
املسـاواة جلميـع األحـكام، أما بناء عىل مـا ذكرنا مـن اختصاصه بام ثبت مـن احليثية 
اخلاصـة فال جمال للبناء عليـه، لعدم الدليل عىل دخلها يف ثبوهتا للحائض، بل رصيح 



بعض نصوصه أن علته خوف الشيطان(١) . 
ويشـهد بعدم مشـاركة النفسـاء هلا يف ذلك املرسـل عن مـكارم األخالق عن
أيب اهللاA:« قال: ال ختتضب وأنت جنب، وال جتنب وأنت خمتضب، وال الطامث، 
:Aفإن الشيطان حيرضها عند ذلك. وال بأس به للنفساء»(٢)، ويف مرسله اآلخر عنه

« قال: ختتضب النفساء»(٣)، من دون نص بالنهي كام ورد يف احلائض.
الثامـن: كراهـة حضورها عند امليت حال النزع عىل ما يأيت إن شـاء اهللا تعاىل. 
وال يبعـد ثبـوت احلكـم املذكور هلا مـن احليثية املتقدمـة، كام يناسـبه تعليله يف بعض 
نصوصه بأن املالئكة تتأذ بذلك، وتعميمه يف بعضها للجنب(٤)، فيدخل يف موضوع 

املساواة التي تقدم تقريبها. فالحظ.
التاسـع: اسـتحباب الذكـر هلـا يف أوقات الصـالة. والكالم فيه كـام يف كراهة 
اخلضـاب، ألن ثبوتـه للحائض ليـس من احليثية املذكـورة، بل للبدليـة عن الصالة، 
ومن املحتمل عدم مشاركة النفساء هلا يف ذلك، ألن االبتالء بالنفاس أقل من االبتالء 
باحليض يف غالب النساء، وألن النفساء جمهدة كاملريضة بنحو يناسب التخفيف عنها 
حتى يف املستحبات واملكروهات. وربام كانت هناك أحكام أخر يظهر حاهلا مما تقدم. 

فلتلحظ.
(١) تقـدم الـكالم فيـه عنـد التعـرض حلرمـة العبـادات املرشوطـة بالطهارة 

عليها.
(٢) ال خيفـى أن ثبـوت احلكم املذكـور للحيض تعبـدي، وال قرينة عىل كونه 
من احليثية املتقدمه التي سـبق أهنا مورد املساواة االرتكازية، إال أن اإلمجاع املدعى يف 

وتقيض الصوم وال تقيض الصالة(١)، وال يصح طالقها(٢)، 

(١) راجع الوسائل باب:٢٢ من أبواب اجلنابة، وباب:٤٢ من أبواب احليض 
(٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٢ من أبواب اجلنابة حديث: ١١، ١٣.

(٤) راجع الوسائل باب:٤٣ من أبواب االحتضار.
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كلامهتـم كاف يف إثبـات مانعية النفاس من الطالق، وإن مل تثبت به املسـاواة بعنواهنا، 
ألن شـيوع االبتـالء باحلكم مانع من اخلطأ فيه عادة. فتأمـل. عىل أن النصوص وافية 
بـه، إذ يقتضيـه ـ مضافا إىل إطالق ما تضمـن اعتبار وقوعه حـال الطهر(١) ـ صحيح 
مجاعة من الفضالء عن أيب جعفر وأيب عبد اهللاH أهنام قاال:« إذا طلق الرجل يف دم 

نفاس أو طلقها بعد مايمسها فليس طالقه إياها بطالق»(٢) وغريه.
ومثلـه الظهار يف دعو اإلمجاع، ويف النصـوص املتضمنة اعتبار الوقوع حال 
الطهـر(٣). ويف مرسـل الصدوق وابن فضال عن أيب عبـد اهللاA:« ال يكون الظهار 
إال عـىل مثل موضع الطـالق»(٤) وظاهرهم املفروغية عـن العمل بمضمونه. وجيري 
هنـا ما تقدم يف احليض من املسـتثنيات وبعض الفروع املتقدمـة، ألن األدلة فيهام عىل 

نحو واحد. فراجع.
 (١) كوجوب الغسـل عليها، وكيفيته، وحكمه. أما وجوب الغسل فال كالم 
فيه. ويدل عليه من النصوص موثق سـامعة عن أيب عبد اهللاA:« وغسـل النفسـاء 

واجب»(٥) وما ورد يف بيان حدّ النفاس.
نعـم، يف خـرب معاوية بن عامر عن أيب عبد اهللاA:« سـمعته يقول: ليس عىل 
النفسـاء غسـل يف السـفر»(٦). وقد محله الشـيخP عىل ما إذا تعذر الغسـل عليها، 
لعـدم املاء أو ملحذور يف اسـتعامله. وهـو ـ كام تر ـ خمالف لظاهـره، لقوة ظهوره يف 
خصوصية السـفر، وإن كان غلبة صعوبة الغسـل ارتكازاً هو احلكمة يف احلكم. لكن 

إىل غري ذلك من أحكام احلائض(١).

(١) راجع الوسائل باب:٨ ، ٩ من أبواب مقدمات الطالق ورشوطه .
(٢) الوسائل  باب:٨ من أبواب مقدمات الطالق ورشوطه حديث:٥ .

(٣)  راجع الوسائل باب:٢ من كتاب الظهار .
(٤) الوسائل باب:٢ من كتاب الظهار حديث:٣ .
(٥) الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:١ 
(٦) الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:٣ 



قد يتعني ما ذكره P بلحاظ ظهور عدم العامل به عىل إطالقه، والسـيام عن بعض 
نسـخ التهذيب املخطوطة: (النسـاء) بدل (النفسـاء) ويف املنتهى أنه خمالف لإلمجاع. 
ويشـهد به إمهاهلـم التعرض للحكم املذكور مع شـدة احلاجة لبيانه، لشـيوع االبتالء 
بمـورده، فيمتنـع عادة اخلطأ يف ذلك. مضافاً إىل قوة ظهور نصوص قصة أسـامء بنت 
عميس يف وجوب الغسـل عليها يف السـفر. واحتامل كونه من حيثية االسـتحاضة إن 
. واألمر سـهل بعد  تم يقتيض وجوب غسـل النفـاس باألولوية العرفية. فتأمل جيداً

ضعف سند اخلرب.
وأما كيفية الغسـل فالظاهر عدم اإلشـكال بينهم يف أنه كغسـل احليض الذي 
هو كغسـل اجلنابة نصاً وفتو، وبه رصح مجاعة مرسـلني له إرسال املسلامت، كام هو 
داخل يف معاقد اإلمجاع املتقدم عىل املسـاواة. وهو املناسـب لعدم التعرض لكيفيته يف 
النصوص، إذ لوال املفروغية عن كونه كغسـل اجلنابة واحليض الحتيج للسـؤال عنه 
وعـن غريه من األغسـال، والسـيام بناء عىل داللـة النصوص عىل اعتبـار الرتتيب يف 
غسلهام عىل خالف مقتىض اإلطالق، حيث يكون ذلك مثاراً للسؤال عن غريمها. بل 

ذلك هو املناسب للتداخل بني األغسال. 
بل عدم التعرض يف نصوصه لكيفية الغسـل املجزي عن الغسلني أو األغسال 
يشـهد باملفروغية عن ذلك أيضاً، كام ذكرناه يف مبحث غسـل احليض. ومـن ثم كان 
املفهوم من نصوص غسـيل اجلنابة واحليض بيان كيفية مجيع األغسال املرشوعة، وإنام 
خـص البيان هبـام ألمهيتهام وكثرة االبتـالء هبام وعىل ذلك جـر األصحاب يف مجيع 

األغسال حتى املستحبة.
وأما حكم الغسـل فليس مورد الكالم فيه إال إجزاؤه عن بقية األغسـال وعن 
الوضوء وانتقاضه باحلدث األصغر يف أثنائه. ويظهر احلال يف األول مما تقدم يف املسألة 
الثالثة والسـبعني من مباحث الوضوء، ويف األخريين مما تقدم يف غسـل احليض، ألن 

األدلة باإلضافة إليهام عىل هنج واحد.
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(١) ظاهـره املفروغيـة عن اعتبـار الفصل بـني النفاس واحليـض للتأخر عنه 
بعـرشة أيام، كام رصح به يف املبسـوط والرسائـر واملعترب واملنتهـى والتذكرة وغريها، 
بـل ظاهر غري واحـد املفروغية عنه،ويف اخلـالف أنه الخالف فيه. لكـن الذي يظهر 
مـن إطالق جامع املقاصد ـ أن النفـاس يفرتق عن احليض بوجود القول بعدم اعتبار 
الفصـل بـني احليض والنفاس بطهـرـ  وجود اخلالف يف ذلك، بـل رصح يف الروض 
بتعميـم القول املذكور للحيض املتأخر، بل تقـدم منه دعو عدم القول بالفصل بينه 

وبني احليض املتقدم الذي سبق وجود اخلالف فيه.
نعم، مل يعرف القول بعدم اعتبار الفصل بني النفاس واحليض املتأخر ومل ينسب 
ألحـد، كام سـبق منع عدم الفصل بينـه وبني املتقدم، وترصيح املنتهـى بالفرق بينهام.
وكيـف كان، فقـد اسـتدل عىل اعتبـار الفصـل املذكور يف املبسـوط واخلالف 
وغريمهـا بـام تضمن أن أقل الطهر عرشة أيام. ويظهر ضعفه مما تقدم يف التوأمني، ويف 

الدم السابق عىل الوالدة .
نعـم، يمكن االسـتدالل عـىل لزوم الفصل بـني النفاس واحليـض الالحق له 
بالنصوص املتضمنة أن املراة مع اسـتمرار دمها بعد أيام النفاس الرشعي تعمل عمل 
املستحاضة، لعمومه ملا إذا صادف ذلك عادهتا أو كان بصفات احليض، فضالً عام إذا 

مل يكن كذلك. 
مضافـاً إىل صحيـح عبد اهللا بن املغـرية عن أيب احلسـن األولA:« يف امرأة 
نفسـت فرتكـت الصـالة ثالثني يوماً ثـم طهرت ثـم رأت الدم بعد ذلـك. قال: تدع 
الصالة، ألن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس»(١) ، فإنه لوال املفروغية عن 

(مسـألة٤٥): إذا استمر الدم بعد العرشة شـهراً أو أكثر أو أقل، فإن 
كانـت هلا عـادة بينها وبني النفاس عرشة أيـام(١) كان حيضاً يف أيام العادة 

(١) الوسائل باب:٥ من أبواب النفاس حديت:١ 



لزوم الفصل بني النفاس واحليض املتأخر بطهر مل حيتج للتعليل املذكور.
ودعو: أن مقتىض فرض السائل أهنا تركت الصالة ثالثني يوماً كون نفاسها 
متـام الثالثـني، وحيث مل يردع اإلمامA عن ذلك فالبد من تنزيل التعليل عىل كون 
أيـام النفاس نفسـها طهراً، بأن ال يـراد بالطهر ما يقابل احليض والنفـاس معاً، بل ما 
يقابـل احليـض وحده، فيدل عىل االكتفاء بالفصل بأيـام النفاس، ال لزوم الفصل بني 
النفـاس واحليض بالطهـر منهام معاً، غايتـه أنه يبتني عىل فرض كـون النفاس ثالثني 
يوماً، وعدم العمل به يف ذلك مسـتلزم لسـقوطه عن مقام االستدالل، ال االستدالل 

به عىل لزوم الفصل بني النفاس املحدد بام سبق واحليض بطهر، كام هو املدعى. 
مدفوعة بأنه مل يفرض يف السـؤال سـبق احليض منها، ليكون املراد الفصل بني 
احليضتني بطهر ويمكن محل الطهر عىل حال عدم احليض ولو قارن النفاس، بل ظاهر 
فـرض النفاس يف السـؤال كـون املراد الفصل بينـه وبني احليض وكون املـراد بالطهر 
الطهـر منهام، فيلزم تنزيل اجلواب عـىل أن النفاس الرشعي ليس هو متام الثالثني، بل 
مـا دوهنـام مما يتحقق معه الفصل بالطهر بينه وبني احليـض وإن قارن الدم الزائد عليه 
الذي جلست فيه املرأة لتخيل نفاسيته. وبذلك يستفاد الردع عام ختيلته املرأة وعملت 
عليه يف النفاس. ولعل عدم الترصيح به للمفروغية عن عدم مرشوعية جلوسها املدة 

املذكورة بني اإلمامA والسائل، أو للتقية، أو لغريمها.
وأمـا قدر الطهر بعد املفروغية عن لزوم الفصل به فالظاهر عدم اإلشـكال يف 
لـزوم بلوغـه العرشة أيام،وقد يسـتفاد مـن الصحيح،بضميمة أن املرتكـز كون لزوم 
الفصـل بالطهر الحتياج احليض لتجمـع الدم بعد نفاده بالنفاس، الحتادمها سـنخاً، 
فـرياد بالطهـر يف الصحيح الطهر املعهود الذي البد منه قبـل احليض، الذي ال يكون 

دون العرشة. 
وبعبارة أخر: املرتكز أن أعتبار الطهر ألجل ما بعده، وحيث كان ما بعده يف 

املقام هو احليض كان املناسب اعتبار الطهر املعترب فيه، وأقله عرشة أيام. فالحظ.
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(١) قال يف املعترب:« ال ترجع النفسـاء مع جتاوز دمها إىل عادهتا يف النفاس...
، ومـا زاد اسـتحاضة حتى يسـتويف عرشة، وهو أقـل الطهر»  بـل جتعل عرشة نفاسـاً
وظاهر ذيل كالمه أن لزوم البناء عىل االستحاضة يف الزائد عىل العرشة األوىل خمتص 
بالعرشة الثانية، حتقيقاً ألقل الطهر، ثم ال ملزم بالبناء عىل االستحاضة، بل ترجع إىل 
ما تقتضيه القاعدة يف حيضية الدم يف العرشة الثالثة، عىل ما ورد يف مسـتمرة الدم، كام 

.Pذكره سيدنا املصنف
لكن قال يف الروض:« وإن كانت ذات عادة جعلت بقدر عادهتا يف احليض من 
». وقريب منه  الدم نفاساً، والباقي استحاضة إىل متام طهرها املعتاد، ثم ما بعده حيضاً
يف حمكـي هناية األحكام. وظاهرمها اسـتيفاء قدر الطهر املعتـاد، بحيث تنقلب عادهتا 
الوقتيـة تبعـاً للنفـاس ولو يف الدور األول مـن احليض، فإذا كانـت عادهتا يف احليض 
سـبعة من أول الشـهر فولدت يف احلادي عرش من الشـهر تنفسـت بسبعة، تم عملت 
عمل املسـتحاضة ثالثة وعرشين يوماً ـ بقدر طهرها املعتاد ـ ويكون حيضها السـبعة 

من أول العرشة الثانية من الشهر الثاين. 
وما اسـتظهره شيخنا األعظمP من أن مرادمها استيفاء وقت طهرها وإن مل 
تستكمل مقداره، فتعمل عمل املستحاضة يف الغرض املتقدم ثالثة عرش يوماً، ومرجعه 
. والسيام مع ما يف  إىل التحيض بوقتها املعتاد ـ كام يف املتن ـ خمالف لظاهر كالمهام جداً
الروض من أن نفاس املبتدئة واملضطربة عرشة، ثم جتعالن ما بعدها اسـتحاضة حتى 
يميض شهر من الوالدة، ويرجعان يف الشهر الثاين لوظيفة مستمرة الدم. فإن املناسب 

لذلك بناؤه عىل عدم التحيض حتى للمعتادة إال يف الشهر الثاين. 
وما اسـتظهره شـيخنا األعظمP مـن تفصيله يف ذلك بني املعتـادة وغريها 
بعيد. ولعله لذا جعل يف اجلواهر املسألة ذات قولني من دون إشارة للتفصيل املذكور. 
قالP:« ثم إذا استمر الدم يف النفساء وجلست األيام املوظفة هلا فهل يعترب بالنسبة 

واستحاضة يف غريها(١). 



إىل ما عليها من أحكام مستمرة الدم فصل أقل الطهر فحسب ثم ينتقل إىل تعرف حال 
دمهـا، أو ميض شـهر؟ يظهر من األصحـاب ـ كاملصنف يف املعتـرب ـ األول. وحيتمل 

الثاين. ويظهر وجهه مما تقدم لنا يف املباحث السابقة يف احليض».
هـذا، ومبنـى القولني عىل شـمول أدلـة وظائف مسـتمرة الدم للمقـام، وإنام 
اخلالف يف أن مقتىض أدلتها إعامهلا بمجرد اإلمكان ـ بميض أقل الطهر ـ أو بعد ميض 

شهر من الوالدة. 
لكن قد يستشكل يف ذلك، لعدم اإلطالق يف نصوص الوظائف املذكورة لكل 
من اسـتمر هبا الدم بنحو حيتمل كونه حيضاً، الختصاص بعضها بمن استمر هبا الدم 
بعـد احليض، وظهور مـا تضمن منها أخذ عنوان املسـتحاضة فيمـن اختلط حيضها 
بطهرهـا أو اسـتمر دمهـا بعـد احليـض، دون من حكم عـىل دمها يف زمان مـا بأنه دم 
اسـتحاضة ـ كام يف املقام ـ وظهور ما تضمن أخذ اسـتمرار الدم يف املوضوع يف إرادة 
االسـتمرار املثري الحتامل احليض لتوقعه عرفاً من املرأة، فينرصف عمن يسـتمر دمها 
بعـد النفـاس، ملا هو املرتكز ولو بسـبب العادة من اسـتناد الدم للـوالدة، فإن مل يكن 
نفاسـاً فهو دم علة واسـتحاضة مسـببة عنها، واحلكم بحيضيته لو تم تعبد رشعي ال 
يناسـب املرتكز املذكور، والسـيام مع ما تقـدم من قصور قاعدة اإلمـكان عن إثبات 

احليضية يف الدم املستمر إذا مل يكن حيضاً حني حدوثه. 
ولعلـه لذا اعرتف سـيدنا املصنـفP بأن مورد نصوص مسـتمرة الدم غري 
املسبوقة بالنفاس. غاية األمر أنه استظهر عموم احلكم هلا إللغاء اخلصوصية املذكورة 
عرفاً، والسيام بمالحظة قولهA يف مرسلة يونس الطويلة:« ان رسول اهللا5 سن 
يف احليض ثالث سنن بنيّ فيها كل مشكل ملن سمعها وفهمها حتى ال [مل] يدع ألحد 

مقاال فيه بالرأي»(١) حيث يستفاد منه استقصاء أقسام مستمرة الدم. 
ويشـكل بلحاظ ما ذكرنا من اخلصوصية للدم املستمر بعد الوالدة، واحلديث 

(١) الوسائل باب:٥ من أبواب احليض حديث:١ 
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إنام يدل عىل استقصاء أقسام املستحاضة، ال مستمرة الدم.
نعـم، لـو تم عموم تنزيل النفاس منزلة احليض كان اسـتمرار الدم معه بمنزلة 
االستمرار بعد احليض موجباً لشمول حكمه وحكم املستحاضة باملعنى املتقدم الذي 

أخذ يف موضوع بعض نصوص وظائف مستمرة الدم. لكن سبق املنع من ذلك.
ثـم أنـه لو فرض عمـوم أدلـة الوظائف املذكـورة للمقام مل يبعـد اخلروج عنه 
بنصـوص املقـام املتضمنـة لـزوم ترتيب أحـكام املسـتحاضة بعد ميض مـدة النفاس 
الرشعيـة، فإهنـا وإن كانـت بصـدد احلكم باالسـتحاضة حدوثـاً يف مقابل اسـتمرار 
النفـاس، الـذي هو مقتـىض النظر العـريف بـدواً، وذهب إليـه العامـة وتضمنته مجلة 
مـن النصـوص، وال أقل مـن كونه املتيقن منهـا، إال أن عدم التنبيه فيهـا عىل كثرهتا ـ 
كالنصـوص املتضمنة ملا زاد عىل ذلك كالثامنية عرش وغريها ـ لرتتيب أحكام احليض 
بعد ذلك ـ بميض أقل الطهر أو الشهر ـ ظاهر يف االستمرار عىل حكم املستحاضة يف 
متام الدم املستند عرفا للوالدة للغفلة عنه بدونه بسبب انسباق الذهن إىل أن البناء عىل 
االسـتحاضة يف مقابل النفاس املتوهم، فكام كان من مجلة االحتامالت األقوال وكون 
، تبعاً لنظر العرف البدوي، كذلك ينرصف الذهن من األمر بأجراء  متام الباقي نفاسـاً

حكم املستحاضة جريانه يف متامه. 
والسـيام بمالحظة حديث محـران(١) املتضمن أن امرأة حممد بن مسـلم كانت 
تقعد يف نفاسـها أربعني يوماً، ثم أفتوها بثامنية عرش لقصة أسـامء بنت عميس، وردع 
اإلمـامA عـن ذلك ببيـان التحديد بقـدر العادة ثم األمـر باالسـتظهار ثم بأعامل 
املسـتحاضة، فإن لـزوم التحيض مع ذلك ببعـض الدم املذكور مغفـول عنه جداً مع 
ذلـك وحيتـاج اىل عناية يف البيـان خصوصاً لو كان املراد التحيـض بميض أقل الطهر، 
الـذي هو خالف املتعارف يف جلـوس املرأة. بل هو ال ينايف ما تضمنته النصوص من 
أمر النبي5 أسـامء بنت عميس بالقيام بأعامل املستحاضة بعد الثامنية عرش يوماً من 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١١ .



دون استفصال عن مقدار عادهتا وحال الدم بعدها، إذ لو كانت عادهتا العددية سبعة، 
، وعليهـا نفاسـها، وبعد عرشة أيام منهـا تدخل عادهتا الوقتيـة يلزمها التحيض  مثـالً
مـن الثامـن عرش، وكذا لو مل يكن هلا عادة وقتية، حيـث جيب عليها التحيض بالتمييز 
أو العـدد حينئـذ، ولو مل يكـن هلا عادة عددية وكان نفاسـها عرشة فكـون لزوم البناء 
عـىل االسـتحاضة هلـا يومني فقط حيتـاج إىل تنبيه، للغفلـة عنه بدونه جـداً، كام حيتاج 
للتنبيه عىل ذلك يف كالم األئمةF الناقلني للواقعة، لئال ينسـبق خالفه يف حق بقية 

النساء. 
وباجلملـة: النظر يف جمموع نصوص النفسـاء ومالحظة ظـروف صدورها قد 

. يرشف بالناظر فيها عىل القطع بعدم التحيض بالدم املنسوب للوالدة عرفاً
ولـو غـض النظر عـن مجيع ذلك كفـى إطالق صحيـح عبد اهللا بـن املغرية(١) 
املتقـدم، حيـث مل يفصل فيـه يف حيضية الدم الثـاين بني كون متام الـدم األول حمكوماً 
بعـدم احليضية وكون آخـره حمكوماً هبا لعادة أو متييز أو غريمهـا، وأنه عىل الثاين البد 
مـن مـيض أقل الطهر بني الدميـني يف حيضية الدم الثاين، وال يكفـي ميض الطهر بعد 

النفاس الرشعي. 
ومثلـه يف ذلك صحيح عبد الرمحن بن احلجاج:« سـألت أبا إبراهيمA عن 
] او اكثر ثم [ و. صا]طهرت  امرأة نفست فمكثت[وبقيت. يب. صا] ثالثني ليلة [يوماً
وصلت ثم رأت دما أو صفرة. قال: إن كانت[ كان. صا]صفرة فلتغتسل ولتصل وال 
متسـك عن الصالة،فإن [وإن. يب. صا] كان دماً ليس بصفرة فلتمسـك عن الصالة 
أيام قرئها. ثم لتغتسـل ولتصل»(٢) ومن الثاين يظهر أنه ال جمال الحتامل التحيض مع 

استمرار دم النفاس حتى بعد الشهر. 
ودعو: أن اشـتامهلام عىل التنفس بتامم الدم مانع من االسـتدالل هبام. ممنوعة، 
ألن اشـتامل اخلرب عىل ما ال يمكن االلتزام به اليمنع من العمل به فيام يمكن االلتزام 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٥ من أبواب النفاس حديث:١، ٣. 
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به إذا مل يتضمن تفرعه عليه. والسيام مع أهنام مل يتضمنا أمر االمامA بالتنفس بتامم 
الـدم، بل جمرد عمل املرأة عىل ذلك، وسـكوت االمامA عن ذلك ال يكون تقريراً 
له بعد أن كان مصب السؤال واجلواب أمراً آخر ال دخل له بذلك، ولعل عدم الردع 
لعدم األثر العميلـ  بناء عىل عدم وجوب التدارك مع اجلهل باحلكم العن تقصريـ  أو 

للمفروغية عن كون عملها يف غري حمله بني اإلمامA والسائل، أو غريمها. 
بل سبق تقريب ظهور قولهA يف صحيح ابن املغرية:« ألن ايامها أيام الطهر 
قـد جـازت مع أيـام النفاس» يف الـردع عن ذلك، وهو املناسـب للحكـم يف صحيح 
ابن احلجاج بحيضية الدم الثاين من دون اعتبار فصل أقل الطهر، بناء عىل ما سبق من 

لزوم الفصل به بني النفاس واحليض املتأخر. 
وباجلملـة: ال جمال للتوقف عن االسـتدالل بالصحيحني لذلـك. كام ال جمال 
حلملهـام عـىل صورة عدم اقتضاء القاعدة يف مسـتمرة الدم التحيـض بالدم املفروض 

فيهام، بأن تكون املرأة ذات عادة وقتية مل يصادفها الدم. 
إذ فيـه: أن إطالقهـام أقـو من إطـالق أدلة القاعـدة لو كان شـامال للمقام، 
فيتعـني رفـع اليد هبـام يف املقام عن إطـالق أدلة القاعدة، والسـيام مـع اعتضادمها بام 
تقدم، ومع ما سـبق من أن شـمول نصوص القاعدة للدم املسـبب عن النفاس مبني 
عـىل إلغـاء خصوصية مواردها عرفـاً، إذ ال أقل من كـون ما تقدم مانعـاً من التعميم 

بالوجه املذكور للدم املستمر املسبب عن النفاس.
نعـم، البـد من كون االسـتمرار بنحو يكـون الدم دم نفاس عرفـاً، دون ما لو 
طالـت مدته كثـرياً بنحو ال يتعارف يف النفاس، والسـيام لو تبـدل حاله، كام لو خف 
بعـد مدة من الوالدة حتى أرشف عىل االنقطاع ثم كثر، وخصوصاً لو جتدد له سـبب 
ظاهر، حيث تقرص النصوص املتقدمة عنه قطعاً، فتشمله نصوص مستمرة الدم، ولو 
بلحـاظ ما سـبق يف كالم سـيدنا املصنفP مـن إلغاء خصوصيـة مواردها،فإن ما 
تقدم منا يرجع إىل خصوصية دم النفاس العريف، ال خصوصية الدم املسبوق بالوالدة 

. . فتأمل جيداً ولو مل يكن نفاساً عرفاً



هذا، ولو بني عىل شـمول نصوص مسـتمرة الدم لـدم النفاس من دون خمرج 
عنها، لغض النظر عن مجيع ما ذكرنا، فإن بني عىل كون النفاس بمنزلة احليض كانت 
املرأة كمن اسـتمر هبا الدم بعد احليض، حيث يظهر مما تقدم أهنا ترجع بعد ميض أقل 
الطهر إىل عادهتا الوقتية قربت أو بعدت. فإن مل تكن هلا عادة وقتية أو نسيتها رجعت 
للتمييز ولو اسـتلزم احليض أكثر من مرة يف الشهر الواحد، خالفاً ملا يظهر من شيخنا 
األعظم P من اإلشـكال فيه يف الناسـية، وملا يف اجلواهر من منافاته فيها ويف غريها 

ملا تضمن أن احليض يف كل شهر مرة(١) . 
فإن مل تكن ذات متييز حتيضت بأقراء أقارهبا أو بالعدد عىل نحو يقتيض التحيض 

يف الشهر مرة، املستلزم يف املقام لبدء التحيض هبام بعد ميض شهر من الوالدة.
وإن مل يبـن عـىل كون النفـاس بمنزلـة احليض كانـت املرأة بحكـم ذات الدم 
املسـتمر املحكوم حني حدوثه باالسـتحاضة، كام لو رأت الدم قبـل ميض أقل الطهر 
واسـتمر. ويظهر مما تقدم أهنا ترجع بعد ميض أقل الطهر إىل عادهتا ثم إىل التمييز عىل 
الوجه الذي تقدم يف الفرض السابق، ومع عدمهام تتحيض بأقراء األقارب أو بالعدد 
بعـد مـيض شـهر من احليض السـابق، عىل ما سـبق يف األمـر الثاين من تتميم املسـألة 
العارشة من مباحث احليض، وحيث ال حيض سابق يف املقام أشكل احلال، وإن كان 

قد يستفاد من النصوص التحيض بمجرد اإلمكان وميض أقل الطهر. 
بل ال إشكال فيه بناء عىل هنوض قاعدة اإلمكان بإثبات حيضية الدم باستمراره 
إذا امتنعت حيضيته بحدوثه. لكن سبق املنع من هنوضها بذلك. ومنه يظهر حال مجلة 
من كلامهتم يف املقام مما تقدم ما مل يتقدم. وال يسعنا استقصاء الكالم فيها. فالحظها.

(١) يعني: ترجع إليها، ولو لكوهنا ناسية هلا.

(١) الوسائل باب:٩ من أبواب احليض حديث:٢ 

وإن مل تكـن هلا عادة(١) وكان هناك متييز بينـه وبني النفاس عرشة أيام كان 
رشوط احليض املتأخر عن النفاس................................................................. ٤١١



(١) مقتـىض مـا تقدم منهP رجوع املبتدئةـ  التي يمكن فرضها يف املقامـ  مع 
عدم التمييز لعادة أقارهبا، ثم التحيض بالعدد، ومراعاة املضطربة االحتياط بينه وبني 
التحيـض بالعـدد. وأما اجلزم باالنتقـال من التمييـز للحيض بالعدد رأسـاً فيختص 

عندهP بالناسية. عىل إشكال تقدم التعرض له منا .فراجع.
(٢) مل يتقـدم منـه يف احليض تعيني مبدأ العدد، ويسـتفاد منه ممـا يأيت التعجيل 

بمجرد ميض أقل الطهر، وقد تقدم الكالم يف ذلك هنا وهناك.
(٣) مقتضـاه التعجيل بالتحيض بالعدد وعدم انتظار الدور الثاين للعادة، وال 

للتمييز لو كان. 
والخيلو عن إشكال، بل منع، فإن مقتىض إطالق رجوع ذات العادة أو التمييز 
هلـام انحصـار املرجع هبـام. وجمرد تعذر الرجـوع ألحدمها يف الـدور األول ال يوجب 
خروجهـا عنهام وتبدل وظيفتها ، بل يلزم انتظار الدور الثاين. واليظن منهP البناء 
عـىل ذلـك يف احليـض كام لو كانت عادة املرأة سـبعة أيام اول الشـهر فتأخـر دمها اىل 
العرشين منه فتحيضت بالسبعة بعد العرشين، ثم استمر دمها اىل الشهر الثاين، حيث 
ال يظن منه P البناء عىل رجوعها للوظيفة املتأخرة عن العادة يف الشـهر الثاين بعد 
مـيض أقـل الطهـر، لعدم الفصل بـني حيضها وعادهتـا بعرشة يف الشـهر املذكور، بل 
بثالثـة. بـل الظاهر أهنا ال تتحيـض فيه، بل تنتظـر وقت عادهتا يف الشـهر الثالث، ملا 

ذكرنا. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. 
واحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين.

حيضـاً يف أيام التمييز واسـتحاضة يف غريها، وإن مل تكن هلـا عادة وال متييز 
رجعـت إىل اختيار العدد(١)، كام تقدم يف احلائض(٢). وكذلك إذا كانت 
ذات عـادة أو متييـز ومل يكـن بينه وبني النفـاس عرشة أيام، فإهنـا ترجع إىل 

.(٣) العدد أيضاً

............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٤١٢



انتهى الكالم يف مبحث النفاس ليلة الثالثاء الثامن والعرشين من شهر ذي احلجة 
احلرام من السنة األوىل بعد األلف واألربعامئة للهجرة النبوية عىل صاحبها وآله 
أفضـل الصالة وأزكـى التحية. يف النجـف األرشف بربكة احلـرم املرشف عىل 
مرشفه الصالة والسالم.  بقلم العبد الفقري(حممد سعيد) عفي عنه نجل العالمة 

اجلليل حجة اإلسالم السيد (حممد عيل) الطبا طبائي احلكيم دامت بركاته.
 ومنه سـبحانه نسـتمد العون والتوفيق، وهو حسـبنا ونعم، الوكيل. كام انتهى 
تبييضـه بعد تدريسـه ليلة األربعاء التاسـع والعرشين من الشـهر املذكور بقلم 

 . مؤلفه الفقري حامداً مصلياً مسلامً

٤١٣ ............................................................................................ اخلامتة
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عليها بعد فعاللبدل املسقط................................................................. ٥٧
٦٢ ..................................................................... املعيار يف تعذر الكفارة
الكفارة تتبع الواقع ال اعتقاد الزوج......................................................... ٦٣
الوطء مع اشتباه احليض.................................................................... ٦٣
قبول قول املرأة يف احليض.................................................................. ٦٤
الكالم يف مشاركة النفساء للحائض يف حكم الكفارة........................................ ٦٧
ال يصح طالق احلائض وظهارها برشوط................................................... ٦٨
٧٣ ................. الكالم يف الوظيفة مع اشتباه احليض والتخيري يف التعبد به بني األقل واألكثر
٧٤ ....................................... الكالم يف أن املدار يف هذا احلكم عىل احليض أو حدثه
٧٦ .............. جيب الغسل من احليض لكل مرشوط بالطهارة، ويستحب للكون عىل الطهارة
كيفية غسل احليض......................................................................... ٧٧
الكالم يف انتقاض غسل احليض بتخلل احلدث األصغر فيه.................................. ٧٩
٨١ ................................................. الكالم يف إجزاء غسل احليض عن الوضوء
٩١ .......................................... الكالم يف أن الوضوء مرشوع قبل الوضوء أو بعده

جيب عىل احلائض قضاء الصوم الذي يفوهتا حال احليض  مع الكالم يف اختصاص 
ذلك بصوم رمضان وعمومه لغريه.......................................................... ٩٥
ال جيب عىل احلائض قضاء الصالة.......................................................... ٩٧

الكالم فيام لو مل يستغرق احليض وقت الصالة، مع حتديد مقتىض األصل يف ذلك
الذي يرجع  إليه مع فقد الدليل اخلاص..................................................... ٩٩
١٠١ .......................................................... إذا حاضت املرأة يف أثناء الوقت

ال يكفي يف وجوب القضاء سعته للصالة بالتيمم أو نحوها من الصلوات  االضطرارية،
مع الكالم يف تعذر الصالة التامة من غري جهة احليض..................................... ١٠٦
لو علمت املرأة بمفاجأة احليض هلا ملا يلزمها املبادرة للصالة............................... ١٠٧
لو شكت يف سعة الوقت هلا............................................................... ١٠٨
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١٠٩ ........................................................... إذا طهرت املرأة يف أثناء الوقت
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١١٩ .......................... الكالم فيام لو أدركت من الوقت مقدار أداء الصالة االضطرارية
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الكالم يف أن الوضوء املذكور مطهر....................................................... ١٣٣
الكالم يف مرشوعية التيمم بدالً عن الوضوء املذكور لو تعذر.............................. ١٣٤
 الكالم يف قيام الغسل مقام الوضوء املذكور............................................... ١٣٥
١٣٦ ............................... هل جيزي الوضوء املذكور إذا أحدثت باألكرب غري احليض؟
يكره اخلضاب للحائض.................................................................. ١٣٦
١٣٧ ....................... يكره للحائض محل املصحف وتعليقه وملس هامشه وما بني سطوره
١٣٩ ........................................................... املقصد الثالث: يف االستحاضة
حتديد االستحاضة مفهوماً وبيان صفات دمها............................................. ١٤٠
١٤٠ ...................... الحدّ لقليل دم االستحاضة وال لكثريه وال للطهر املتخلل بني أفراده

حتديد موارد االستحاضة مع الكالم يف انحصار دم املرأة اخلارج  من الرحم 
باحليض واالستحاضة والنفاس ويف الدم اخلارج من غري الرحم........................... ١٤١
١٥٣ ............................................ الكالم يف رشطية ناقضية االستحاضة للطهارة
١٥٤ ............................... حتديد صور االستحاضة الثالث القليلة واملتوسطة والكثرية
هل جيب الفحص عن صور االستحاضة الثالث.......................................... ١٥٩
١٦٣ .................................................. لو تعذر الفحص عن صور االستحاضة
كيفية الفحص............................................................................ ١٦٧
لو صلت من دون فحص................................................................. ١٦٨
هل جيب تبديل القطنة أو تطهريها يف القليلة؟............................................. ١٦٩
هل جيب تبديل اخلرقة يف القليلة؟......................................................... ١٧٠
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هل جيب تطهري الفرج يف القليلة؟......................................................... ١٧٢
١٧٢ ................................................ جيب يف القليلة الوضوء لكل صالة فريضة
١٧٩ ........................................................................ الكالم يف الصفرة

الكالم يف جواز االكتفاء بوضوء واحد لفريضتني، 
١٨٥ ............................................ ويف االجتزاء بغسل احليض أو غريه لفريضتني
١٨٦ .................................. هل حتتاج النافلة للوضوء؟ مع الكالم يف مقتىض األصل
املعيار يف وحدة الصالة................................................................... ١٩٣
١٩٣ ................................... ال يعترب إيقاع الوضوء بداعي الصالة التي يؤتى هبا معه
جتب املبادرة للصالة بعد الوضوء......................................................... ١٩٣
١٩٥ .................................. ال جيب إعادة الوضوء لصالة االحتياط واألجزاء املنسية
١٩٨ .................................................. هل جيب إعادة الوضوء إلعادة الصالة؟
١٩٩ .................................. ال جتب إعادة الوضوء لسجود السهو عىل تفصيل وكالم
الكالم يف وجوب الوضوء لكل صالة يف االستحاضة املتوسطة............................ ١٩٩
٢٠٤ ............................................... الكالم يف وجوب جتديد القطنة يف املتوسطة
الكالم يف وجوب تبديل اخلرقة وتطهري الفرج يف املتوسطة................................. ٢١٢
جيب يف املتوسطة غسل واحد يف اليوم..................................................... ٢١٢
٢١٢ ................................. حكم ما لو تلوثت اخلرقة بدم الكرسف ومل ينفذ الدم فيها
٢١٢ ......................................... الكالم يف وجوب إيقاع الغسل قبل صالة الصبح
٢١٦ ..................................... إذا كان عدم سيالن الدم للتعجيل يف تبديل الكرسف
٢١٦ ............................................................ إذا سال الدم من دون كرسف
٢١٧ ..................................................... هل جتب املبادرة من الغسل للصالة؟
٢١٧ ........................................... هل جيب تبديل القطنة يف االستحاضة الكثرية؟
٢٢٠ ................................................. هل جيب الوضوء لكل صالة يف الكثرية؟
جيب يف الكثرية أغسال ثالثة.............................................................. ٢٢٦
٢٢٨ ......... الكالم يف استحباب الغسل لكل صالة ويف مرشوعية الغسل التجديدي يف الكثرية
٢٢٨ ................... ال جيوز الفصل بني الظهرين والعشائني، كام جتب املبادرة هلام بعد الغسل

الكالم يف اجلمع بني أكثر من صالتني بغسل واحد. 
مع الكالم يف عموم ترتيب أحكام الطاهر مع القيام بوظائف املستحاضة................... ٢٣٠
٢٣٣ ..................................................... حكم الصالة غري اليومية املستحاضة
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حكم الطواف للمستحاضة............................................................... ٢٣٩
٢٤٥ ............................................................... الكالم يف النوافل الرواتب
هل جيوز إيقاع الفريضة اليومية مع صالة غري يومية بغسل واحد........................... ٢٤٩
٢٤٩ ....................................... هل جيب إيقاع الوظيفة يف الوقت أو جيوز تقديمها؟
٢٥١ ........................ تتداخل االستحاضة مع غريها من أسباب احلدث األكرب واألصغر
لو حدثت املتوسطة بعد صالة الصبح..................................................... ٢٥٢
إذا مل تغتسل ذات املتوسطة لصالة الصبح................................................. ٢٥٦
إذا حدثت الكثرية يف أثناء النهار.......................................................... ٢٥٧
إذا انقطع دم االستحاضة للربء أو مع العدد............................................... ٢٥٨
هل املعترب يف كمية أوقات الصالة......................................................... ٢٦٦
٢٦٨ .......................................................... لو انقطع الدم قبل إكامل الصالة
إذا انقطع الدم بعد الصالة قبل خروج الوقت............................................. ٢٦٩
انقطاع الدم لفرتة......................................................................... ٢٧١
إذا علمت املستحاضة بأن هلا فرتة......................................................... ٢٧٥
إذا انقطع الدم انقطاع برء أو فرتة طويلة مل جتب املبادرة للصالة بعد القيام بالوظيفة......... ٢٧٦
٢٧٧ ......................... إذا مل جتمع ذات الكثرية بني الصالتني أوجب جتديد الغسل للثانية
إذا انتقلت االستحاضة من األدنى لألعىل................................................. ٢٧٨
إذا انتقلت االستحاضة من األعىل لألدنى................................................. ٢٨١
ما يستثنى من وجوب املبادرة للصالة..................................................... ٢٨٤
٢٨٦ ....................................................... يف وجوب التحفظ من خروج الدم
 خيتص وجوب التحفظ بالكثرية.......................................................... ٢٨٩
٢٩٠ ................................. يبدأ وجوب التحفظ بعد الغسل وال خيتص بحال الصالة
الكالم يف وجوب التحفظ عىل الصائمة................................................... ٢٩١
املعيار يف التحفظ......................................................................... ٢٩٢
الكالم يف توقف صوم املستحاضة عىل األغسال النهارية، مع تعيني تلك األغسال.......... ٢٩٣
الكالم يف توقف جواز وطء املستحاضة عىل الغسل....................................... ٣٠٨
الكالم يف دخول املساجد وقراءة العزائم للمستحاضة..................................... ٣١٥
٣١٧ .................................................. الكالم يف مس املستحاضةللقرآن ونحوه
املقصد الرابع: يف النفاس................................................................. ٣١٩
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٣١٩ .................................................................... حتديد النفاس مفهوماً
الكالم يف إسقاط املضغة.................................................................. ٣٢٠
٣٢٤ .................................................................. الكالم يف إسقاط العلقة
٣٢٤ .................................................................... الكالم يف إلقاء النطفة
٣٢٥ ...................................................... الدم اخلارج حني الرشوع يف الوالدة
ال حدّ لقليل النفاس...................................................................... ٣٢٧
الكالم يف أكثر النفاس.................................................................... ٣٢٨
٣٥١ ............................................................ ما تراه بعد العرشة ليس نفاساً
٣٥٢ ............................. إذا مل تر دماً يف ضمن العرشة من حني الوالدة مل يكن هلا نفاس
مبدأ العد بعد إكامل الوالدة............................................................... ٣٥٣
٣٥٤ ................................................ النقاء املتخلل بني الدميني من نفاس واحد
٣٥٦ ................................... ال يعترب ختلل الطهر بني النفاسني مع الكالم يف التوأمني
٣٦٢ ............................ الكالم يف الفرق بني القول بوحدة النفاس وبتعدده يف التوأمني
إذا ألقت الولد قطعة قطعة................................................................ ٣٦٣
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الكالم فيام لو عاد دم النفاس بعد انقطاعه................................................. ٣٧٣
٣٧٣ ............................................................. الدم اخلارج قبل ظهور الولد
إذا جتاوز دم الوالدة العرشة من حينها تنفست بقدر رعايتها وكان الزائد استحاضة......... ٣٨٤
٣٨٤ ........................................... الكالم يف غري ذات العادة إذا جتاوز منها العرشة
٣٨٤ ........................................................................... الناسية لعادهتا
٣٨٩ .......................................... الكالم يف استظهار النفساء بعد ميض قدر عادهتا
٣٩٢ .................................................. الكالم يف وجوب االسترباء عىل النفساء
٣٩٢ ... الكالم يف أحكام النفساء مع الكالم يف ثبوت عموم مشاركة النفساء للحائض يف األحكام
حيرم عىل النفساء العبادات املرشوطة بالطهارة............................................. ٣٩٦
حيرم وطء النفساء، مع الكالم فيام لو طهرت من النفاس ومل تغتسل........................ ٣٩٧
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٤٠١ ........................................... الكالم يف استحباب الذكر هلا يف اوقات الصالة
ال يصح طالق النفساء وظهارها.......................................................... ٤٠١
٤٠٣ ....................................... الكالم يف وجوب غسل النفساء ووكيفيته وأحكامه

الكالم فيام لو استمر الدم بعد العرشة شهراً أو أكثر. 
مع الكالم يف رشوط احليض املتأخر عن النفاس........................................... ٤٠٤
الفهرست................................................................................ ٤١٥
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