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  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٧ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه

  اجلزء العاشر
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  الفقه

  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي

  

  آية اهللا العظمى

  زيالسيد حممد احلسيين الشريا

  دام ظله

  

  كتاب الطهارة

  اجلزء التاسع

  

   للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيعدار العلوم

  بريوت ـ لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ـ ه ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع

  ناين الفرنسيحارة حريك ـ بئر العبد ـ مقابل البنك اللب: ناوالعن

   شوران٦٠٨٠ب . ص
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  كتاب الطهارة

  اجلزء التاسع
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  . قيام يوم الدينإىلواللعنة الدائمة على أعدائهم 
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غسل، والقول بعدم ئذ وجب عليها النجل، ولو خرج منها املين حياملرأة حتتلم كالر): ٦  ـمسألة(

  .احتالمهن ضعيف

  

ولو خرج منها املين حينئذ وجب عليها {يف اليقظة واملنام } املرأة حتتلم كالرجل{ ):٦ ـمسألة (

مع عليه ها كالرجل، بل يف املستند أنه اؤمناإ املشهور فإن}  والقول بعدم احتالمهن ضعيف،الغسل

  . رةف الواردة به متظاخبار األنأو ذلك، ىل علماء اإلسالم عإمجاع ىندنا، وعن املدارك دعوع

منت أ إذا«: املشهور، لرواية معاوية بن حكيم ، واحلق هونعدم احتالمه يفميل الوا و،عن ظاهر املقنعاحملكي نعم 

(» عليها الغسلفإن ،يف يقظة  أو يف نوم كان ذلك، جيامعهاأومل جامعها الرجل ،املرأة واألمة من شهوة
١(.  

: )عليه السالم(  يف منامها فترتل، أعليها غسل؟ قالى عن املرأة تر:مساعيلإوصحيحة حممد بن 

  .)٢(»نعم«

  . )٣( بن احلر حسنة أدمي: منهاةقريبو

ت فعليها أنزل إذا«: )عليه السالم(  الرجل؟ قالى يف املنام ما يرى عن املرأة تر:وصحيحة احلليب

  .)٤(» مل ترتل فليس عليها الغسلوإن سل،الغ

                                                

  . ١٤ ح اجلنابة أبواب من٧الباب  ٤٧٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٤ ح يف خروج املين٦٣ الباب ١٠٨ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٢ ح يف خروج املين٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:االستبصار) ٣(

  .٥ ح باب احتالم الرجل واملرأة٤٨ ص٣ ج:الكايف) ٤(
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  .)١(»ت من شهوة فعليها الغسلأنزل إذا«: شعريوصحيحة األ

  .)٢(»ت املاء وجب عليها الغسلأنزلفا الشهوة ء جاإذا«: ورواية حممد بن الفضيل

عليها «: )عليه السالم( قال. بلى: قلت» ت من شهوة؟أنزلليس قد أ«:  طلحة أيبورواية ابن

  .)٣(»غسل

  .)٤(»تغتسل«: ترتل؟ قال  حىتالرجل جيامعها يف املنام يف فرجها أن ى عن املرأة تر:ورواية ابن سنان

 يف منامها ى يف املرأة ترى ما تر:)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن النيب)عليه السالم( علي ويف رواية

غريها  إىل .)٥(» عليها الغسلنعم«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  هل عليها غسل؟ قال، الرجلىما ير

  . من الروايات

  : ما يستدل به للقول اآلخر، فهو مجلة من الروايات أيضاً أما

   منت هي ومل يدخله؟ قالأ فإن: كصحيحة عمر بن يزيد، قلت

                                                

  .٥ ح باب ما يوجب الغسل٤٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٧ حل باب ما يوجب الغس٤٧ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٤ ح يف خروج املين٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:االستبصار) ٣(

  .٦ ح باب احتالم الرجل واملرأة٤٨ ص٣ ج:والكايف. ١ ح يف خروج املين٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:االستبصار) ٤(

  .٦ ح اجلنابة أبواب من٤ الباب ٦٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(
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  .)١(»ليس عليها غسل«: )عليه السالم(

: )عليه السالم( لمنت هي؟ قاأففخذت هلا فأمذيت أنا و:  بعد قول السائلىويف صحيحته األخر

  . )٢(»ال عليها غسل وليس عليك وضوء«

ليس عليها «: )عليه السالم(  املرأة حتتلم يف املنام فتهريق املاء األعظم؟ قال:ذينةأوصحيحة ابن 

  .)٣(»الغسل

: )عليه السالم(  مل يأا الرجل؟ قالإذا املرأة غسل من جنابتها ى هل عل:ورواية عبيد بن زرارة

  .)٤(»ال«

عليه ( منائهن، لكن ال خيربن بذلك، كالذي رواه الكايف، قالإ ىيف بعض الروايات داللة علن إ مث

  .)٥(»لكن ال حتدثوهن ذا فيتخذنه علة وعليها غسل«: )السالم

 ظاهرمها فإن ،)٦(» وال حتدثوهن فيتخذنه علة،نعم«: )عليه السالم(  قال؟عليها غسلأ :ويف رواية أدمي

   ولكن وجوب الغسل عليهن،

                                                

  .٦ حتلأنز إذا يف املرأة ٦٣ الباب ١٠٦ ص١ ج:االستبصار) ١(

  . ٧ حتأنزل إذا يف املرأة ٦٣ الباب ١٠٦ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٩ حتأنزل إذا يف املرأة ٦٣ الباب ١٠٧ ص١ ج:االستبصار) ٣(

  .١١ حتأنزل إذا يف املرأة ٦٣ الباب ١٠٧ ص١ ج:االستبصار) ٤(

  .٦ ح باب احتالم الرجل واملرأة٤٨ ص٣ ج:الكايف) ٥(

  .٢ حتأنزل إذا يف املرأة ٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:االستبصار) ٦(
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 أو زوجته أو أمه أو ختهأ أو  ابنتهىير أن  ذلكىيصرب عل أو ىيكم يرضأو«: يف تتمة رواية عبيد

: )عليه السالم( مث قال. لليس هلا بع واحتلمت: لك؟ فتقول ما: واحدة من قرابته قائمة تغتسل، فيقول

مل  و)١(﴾نتم جنباً فَاطَّهرواكُن إو﴿: تعاىلقال اهللا . قد وضع اهللا ذلك عليكم و ليس عليهن ذلك،،ال«

  .)٢(»يقل ذلك هلن

اجلمع بني الطائفتني ألمكن  ،ولالقول األ إىللوال ذهاب املشهور  وا صرحية يف عدم الغسل عليها،فإ

رسال، كما ضعفها الشيخ كذلك، لكن سقاط خرب عبيد باإلإ االستحباب، بعد ى علوىلحبمل الطائفة األ

مروا بأخذ ما أ )عليهم السالم(م فإ ،أهلها إىل علم هذه الروايات فال بد من ردبعد ذهاب املشهور 

  . رضااشتهر يف صورة التع

ن ما رواه الكايف إمنا هو رواية أدمي إ(: )رمحه اهللا( هن فاستظهر السيد الربوجرديخبارإأما رواية عدم 

  .حكاموجوب نشر األ على ما دلو )تقاوم روايات املشهور أن بنفسها، فهي رواية واحدة وال تقدر

 حاضت كذلك؟ إذاا أتدخل العاشرة فهل ذلك عالمة بلوغها، كما  أن ت قبلمنأا لو إمث 

  . حمل ذلك كتاب احلجر، واهللا سبحانه العامل و،احتماالن

                                                

  .٦اآلية : سورة املائدة) ١(

  .١١ حتأنزل إذا يف املرأة ٦٣ الباب ١٠٧ ص١ ج:االستبصار) ٢(
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 كان إذامر، فخارج ال جيب الغسل كما  إىلمل خيرج  و حترك املين يف النوم عن حمله باالحتالمإذا): ٧ –مسألة (

 مل وإن عدم الوجوب، ى؟ األقوال أومل يكن عنده ماء للغسل هل جيب عليه حبسه عن اخلروج  وبعد دخول الوقت

   بل مع التضرر حيرم ذلك،. يتضرر به

  

 باملالعبة مع زوجته أو }عن حمله باالحتالم{يف اليقظة  أو } حترك املين يف النومإذا{): ٧ ـمسألة (

اخلروج موجب للغسل  أن ذ ظاهر األدلةإ}  كما مرلغسلخارج ال جيب ا إىلرج ومل خي{غريها أو 

 تراب مما ماء وال على  علم أنه يف الوقت مل حيصلوإنقبل دخول الوقت مل جيب حبسه }  كانإذاف{

 دخل إذا«: )عليه السالم(  ال جتب الصالة قبل الوقت فال جيب الطهور، قالورين، إذهلطليوجب فقده 

  .)١(»ب الطهور والصالةالوقت وج

يتمكن من التيمم أن ما إ ألنه: فله صور} ماء للغسل دخول الوقت ومل يكن عنده بعد{ كان إذاوأما 

  .يكون يف حبسه ضرر أم الأن ما إ  التقدير الثاينى وعل،أم ال

 مل يتضرر به، بل مع التضرر وإن عدم الوجوب ى؟ األقوال أوهل جيب عليه حبسه عن اخلروج {

  . كان تضرراً منهياً عنهإذا} م ذلكحير

                                                

  .٢ اجلنابة ح أبواب من١٤ الباب ٤٨٣ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .فبعد خروجه يتيمم للصالة

 على مل يكن عنده ما يتيمم به وكان و مل يتمكن من الغسلبأنحبسه  على نعم لو توقف إتيان الصالة يف الوقت

   كان حترك بأنوضوء 

  

  : له صور،مكان عن التيممل أنه مع اإلواحلاص

تية من جواز آلا وعدم احلبس ملا يأيت يف املسألة طالقوز اإلمل يتضرر باحلبس، وفيها جي نإ :وىلاأل

  .  عمداً ملن يتمكن من التيممبانجاإل

 على  كما جيوز احلبس، ألنه دليلطالق وفيها جيوز اإل،يتضرر باحلبس ضرراً غري بالغ أن :الثانية

  . حرمة الضرر غري البالغ، كما ذكرناه مكرراً يف هذا الشرح

فسه، ولو حبس نسان بنضرار اإلإ للنهي عن ،ها حيرم احلبسر باحلبس ضرراً بالغاً، وفييتضر أن :الثالثه

  . اه الصالة ليست منهياً عنصحت صالته، إذ

يتمكن من التيمم، ولكن مل  إذاومما تقدم تبني حال ما } فبعد خروجه يتيمم للصالة{وكيف كان 

  . ءت مسألة فاقد الطهورينطلقه جاأ إذا و،ه حيرم حبسهفإنكان يف حبسه ضرر بالغ، 

 مل يتمكن من بأن حبسه ىعل{ كان بعد دخول الوقت بأن} ان الصالة يف الوقتيتإنعم لو توقف {

   كان حتركبأنوضوء  على وكان{طلقه صار فاقد الطهورين أ إذاف} الغسل ومل يكن عنده ما يتيمم به
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التقادير املفروضة لو مل حيبسه مل  على هفإنوبه، املين يف حال اليقظة، ومل يكن يف حبسه ضرر عليه ال يبعد وج

  . يتمكن من الصالة يف الوقت، ولو حبسه يكون متمكناً

  

 متكن ذه القيود اخلمسة، ألنه إذا} املين يف حال اليقظة ومل يكن يف حبسه ضرر عليه ال يعبد وجوبه

ت لكن متكن من التيمم جاز صالة، ولو كان يف الوقل ال أمر باذلو كان قبل الوقت مل جيب احلبس إ

كل  على ه، إذ هو فاقد للطهورينإطالقوضوئه جاز  على  ملا يأيت يف املسألة اآلتية، ولو مل يكن،هإطالق

 ولو كان يف حبسه ضرر بالغ الفرق بني احلدث األصغر واحلدث األكرب يف املقام، على حال، وال دليل

كن من حبسه مل يكن مكلفاً، إذ ال تكليف بغري  ولو مل يتم،ال ضررز حبسه، لدليل عليه مل جي

  . املقدور

القول بعدم  على بناًء} التقادير املفروضة لو مل حيبسه مل يتمكن من الصالة يف الوقت على هفإن{

  . تعاىلشاء اهللا ن إ صحة الصالة من فاقد الطهورين، لكنه خالف الظاهر، كما سيأيت يف كتاب الصالة

 بالصالة جيعل اإلنسان نفسه فاقد الطهورين، ألنه تفويت ألمر املوىل أن واز يف عدم جإشكاللكن ال 

  . مع الطهارة

فالالزم حفظ الطهارة، هذا كله من جهة احلدث، ومنه يعلم الكالم من } ولو حبسه يكون متمكنا{

لباس راد الصالة بطهارة الأه ال جيوز مع التمكن، ألن الشارع فإنجهة اخلبث وجناسة بدنه باملين، 

  . والبدن
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   الغسل على جناب نفسه، ولو مل يقدرإجيوز للشخص ): ٨ –مسألة (

  

سواء كان قبل دخول } الغسل على جناب نفسه ولو مل يقدرإجيوز للشخص {): ٨ –مسألة (

 وال خالف، ألنه مل يكن مكلفاً بالصالة وال إشكالقبل دخول الوقت فبال  أما بعده، أو الوقت

  .)١(» دخل الوقت وجب الطهور والصالةإذا«: )عليه السالم( الطهارة، فقد قال

عليه ( من غري طهورين، لقولهصلى  حان الوقت إذا ف، فقد التراب أيضاًإذا  حىتمنه يعلم جواز ذلكو

  .  خالفاً ملن قال بعدم الصالة، وسيأيت الكالم يف ذلك)٢(»حال على ال تدع الصالة«: )السالم

 عن املعترب وغريه، مجاع اإلى، بل عليه دعوإشكالبال فالتيمم،  على قدروأما بعد دخول الوقت ملن ي

املشهور، ويدل عليه موثقة  خالفاً ملا عن املفيد وابن اجلنيد، حيث منعا عن ذلك، واألوفق باألدلة هو

 عن الرجل يكون معه أهله يف السفر، وال )٣()عليه السالم( سألت أبا إبراهيم: سحاق بن عمار، قالإ

 قال )٥(»نفسه على  خياف)٤(]يكون شبقاً أو[أن إال يفعل ذلك  أن ما أحب«:  املاء أيأيت أهله؟ قالجيد

  إىليكون شبقاً  أو طلب بذلك اللذة: قلت

                                                

  . ٢ اجلنابة ح أبواب من١٤ الباب ٤٨٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  ؟؟؟.٥ حاضة االستع أبواب من١ الباب ٦٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . عبد اهللا أيبيف الكايف والوسائل عن) ٣(

  .كذا يف نسخة التهذيب) ٤(

  .هنا يف التهذيب إىل) ٥(
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هو «: )عليه السالم( يطلب بذلك اللذة؟ قال: قلت. »نفسه على إن الشبق خياف«: النساء؟ قال

ت أهلك ئا«: أباذر سأله عن هذا، فقالأن ) عليه وآلهصلى اهللا (  عن النيبىه يروفإن: قلت. »حالل

تيت أ إذاكما إنك «: )صلى اهللا عليه وآله(يا رسول اهللا آتيهم وأوجر؟ فقال رسول اهللا : فقال. »توجر

  خافإذا أنه ىترال أ«: )عليه السالم( عبد اهللا  أبوفقال. »جرتأ لتيت احلالأ إذازرت فكذلك أاحلرام 

  .)١(»ل أجر احلالىنفسه فأتعلى 

السفر وليس معه ماء يف جيامع الرجل امرأته  أن ال بأس«:  قال)عليه السالم(  عن علي،وعن الدعائم

تيمم  وهلكأائت :  عن مثل هذا؟ فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويتيمم ويصلي، وسئل رسول اهللا

  . )٢(»رج تؤوصلِّ

نفس يف االضطرار بعد التمكن من احلكم لقاء الإأما من قال بعدم اجلواز، فكأنه لعدم جواز 

  .  تضرروإنجنب نفسه أمن  على  وجوب الغسللىاالختياري، وملا دل ع

  : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  ذر، حيث قال للرسول أيبولرواية

                                                

  .٧ حهأحكام يف التيمم و٢٠ الباب ٤٠٥ ص١ جظر التهذيبوان ،٣ية حبان باب كراهية الره٤٩٥ ص٥ ج:الكايف) ١(

  . يف ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(
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 مبحمل فاستترت به، ومباء )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مر النيبأف: غري ماء، قال على هلكت، جامعت

 ويف .)١(»يا أباذر يكفيك الصعيد عشر سنني«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( : أنا وهي، مث قالفاغتسلت

  . ىالكل ما ال خيف

يقع فيه باختياره، ويف  أن كل بدل طويل ال جيوز لإلنسان أن  علىنه ال دليلإ :ولاأل على إذ يرد

ه جيوز السفر ملن يفقد املاء وإنأنه يكفي عشر سنني،  على التيمم توسعة كما يظهر من األدلة الدالة

  . وغريمها

، وال تالزم بني البدلية التيمم حكم اضطراري، بل كونه بدالً أن  علىواحلاصل أنه ال دليل

 املوثق السابق دليل أن إىلضافة  اضطراري، هذا باإلنه بدلأ إىل كان ذهب غري واحد وإنالضطرار، او

  .  النص موجوداًاحلكم، فال يؤخذ فيه بالقاعدة ما دامعلى 

 ووجوب الغسل، بل بعض تلك النصوص مورده جنابة ةنه ال تالزم بني حرمة اجلنابإ : الثاينوعلى

  . احلل على  دليالًناإلمام نفسه، الذي يستحيل عليه فعل احلرام فيكو

  : الثالثىوعل

                                                

  .١٢ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ص ٢ ج:الوسائل) ١(
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  .وكان بعد دخول الوقت

  لوضوء مل يتمكن من التيمم أيضا ال جيوز ذلك، وأما يف اإذانعم 

  

  ".يكفيك عشر سنني: ")صلى اهللا عليه وآله وسلم(  لقول النيب،احلل على نه دليلإ: أوالً

 ذر  أيب وليس قول،"هلكت" ذر  أيبلقول) اهللا عيه وآلهصلى (تقرير النيب  على نه ال دليل فيهإ: وثانياً

  . يف نفسه حجة

الشهرة  إىلوجدت يف املستند نسبته واز عن املستند، والذي جلا على مجاعاملستمسك نقل اإلن إ مث

  .  فراجع، يف مورد آخرمجاع اإلىا ادعوإمن، مجاع اإلىمن دعو

غري ذلك من  أو حنوه، أو الضرر يف استعماله لربد أو  الغسل أعم من عدم املاءلىعدم القدرة عن إ مث

  . عذار املسوغة للتيمماأل

بعد { أو قبل دخول الوقت} كان{ أن  أنه ال فرق بنيى النص والفتوإطالققد رأيت يف } و{

  . ى والفتوطالقألصل واإلل} دخول الوقت

اً بالصالة مع الطهارة، أمورألصل، بعد كونه مل} يضاً ال جيوز ذلكأ مل يتمكن من التيمم إذانعم {

  . والنصوص ال تشمل هذه الصورة

   كان قبل الوقت جاز لهإذاالظاهر أنه } وأما يف الوضوء فـ{
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   كان بعد دخول الوقتإذاه ءيبطل وضو أن ،حدث أملن كان متوضئاً ومل يتمكن من الوضوء لوفال جيوز 

  

 نأوه املنحصر، ءيبيع ما أن نه جيوز لهأ كان بعد الوقت فاقد الطهورين، كما وإنتفويت الوضوء، 

ل الوقت، ن املاء يف داخمه ال يتمكن بأن مع علمه ،ماء على  مروإن ال يتوضأ، نأو يريقه، نأويهبه، 

  .  دخل الوقت وجب الطهورإذاه فإنوذلك ألن الوضوء ليس واجب اآلن، 

 كان بعد إذاه ءيبطل وضو أن ال جيوز ملن كان متوضئاً ومل يتمكن من الوضوء لو أحدث{نعم 

آخر ما ذكرناه يف فرع ما قبل الوقت، وهذا هو املشهور بني  إىلوكذا جيب حفظ املاء، } دخول الوقت

 ء، والظاهر هوبطال الوضوإجاز أ، مما عدا احملقق يف املعترب، حيث مجاعل ادعي عليه اإلالفقهاء، ب

  . تفويت للواجب املطلق وهو ال جيوزواجب مطلق، فتفويته اختياراًطهور املائي لااملشهور، وذلك ألن 

  .  من الرواياتوجلملة )١(﴾فَاغِْسلُوا وجوهكُم﴿: تعاىل فلقوله ،الطهور املائي واجب مطلق أن أما

التيمم ليس يف  أن من الواضح وتفويت الواجب املطلق، ألن فائدة الوجوب املطلق هو ذلك، أن وأما

نسان مكلف بصالة واحدة يف أي جزء  اإلبأن اختياراً، واستدل احملقق إليهعوض املاء، فال جيوز الترتل 

   أو اد الصالة الحظ حالته من قصررأ إذافجزاء الوقت، أمن 

                                                

  .٦اآلية : سورة املائدة) ١(
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  . فرق يف ذلك بني اجلنابة واحلدث األصغر، والفارق النصف

  

  . بتراب، وال جيب يف احلالة املتقدمة حفظ حالته للزمان املتأخر أو  مباء،متام

ما حالتان عرضيتان، وبني املاء والتراب، فهما حالتان طوليتان، فإنه فرق بني السفر واحلضر، إ: وفيه

، فهما من قبيل الصالة قائماً وقاعداً، وىلمكان احلالة األإالة الثانية مع احل إىل فال جيوز الترتل اختياراً

 التيمم وسط بني العرضية ياً، إذالتيمم ليس حكماً اضطرار أن وهذا ال ينايف ما ذكرناه سابقاً من

 فإن غري ذلك، لكن مل جيز فقد املاء اختياراً، إىل جنابوالطولية االضطرارية، ولذا جاز السفر وجاز اإل

  . خبارهذه الوسطية هي املستفادة من األ

 القاعدة عدم ى فمقتض} والفارق النصرففرق يف ذلك بني اجلنابة واحلدث األصغ{وكيف كان 

 ، القاعدةىاجلواز يف اجلنابة نقول به، ويف احلدث نعمل مبقتض على جواز كليهما، لكن حيث دل النص

  .فتأمل
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 املدخول فرج أن لو شك يفا  الدخول أم ال مل جيب عليه الغسل، وكذنه هل حصلأ شك يف إذا): ٩مسألة ـ (

  . ه ال جيب عليه الغسلفإنغريمها  أو دبرأو 

  

صالة عدم أل}  شك يف أنه هل حصل الدخول أم ال؟ مل جيب عليه الغسلإذا{): ٩مسألة ـ (

  .الدخول

ألصل ل}  عليه الغسله ال جيبفإن غريمها أو دبر أو فرج{فيه } املدخول أن وكذا لو شك يف{

بعضها، والظاهر  أو القدر الداخل هل هو كل احلشفة أن املذكور، وكذا لو علم بالدخول لكن شك يف

  . اسة الغالف امللتصق بالذكرممكما قام مقامها  أو نه يشترط يف الدخول املماسةأ

 ضافةدلة عن مثله، باإل فال جيب الغسل، النصراف األاًإطالقدخل يف فضاء الفرج بدون مماسة أ إذاأما 

  . انني يف املقامت وال التقاء للخ)١(» اخلتانانى التقإذا«: )عليه السالم( قوله إىل

  . املسألة التاليةيف   كما سيأيت،حنومها، فاألدلة صادقة عليه أو مطاط أو دخال خبرقةأما اإل

                                                

  . ٢ ح باب ما يوجب الغسل٤٦ ص٣ ج:الكايف) ١(
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ملفوفاً  أو يكون جمرداً أن نابة بنياحلشفة موجباً للج أو دخال متام الذكرإرق يف كون فال ): ١٠مسألة ـ (

  . يكون مبقدار ال يصدق عليه اجلماعأن إال غريها،  أو بوصلة

  

 يكون جمرداً أن احلشفة موجباً للجنابة بني أو دخال متام الذكرإال فرق يف كون {): ١٠مسألة ـ (

 إىل  الغطاء نسبتهكما هو املشهور بينهم، بل عن شرح املفاتيح لكاشف} غريها أو ملفوفاً بوصلةأو 

  . الفقهاء، وذلك لصدق األدلة

 )١()ويف امللفوف نظر[ (: نه قالألكن عن القواعد } يكون مبقدار ال يصدق عليه اجلماعأن إال {

حصول احلرارة  والذكر إىل عن النهاية احتمال التفصيل بني كون اخلرقة لينة ال متنع وصول بلل الفرجو

 أو وجه نظره أن  دون الثانية، والظاهروىلت، ليست حبصول اجلنابة باألاآلخر، وما ليس إىل حدمهاأمن 

  . تفصيله عدم صدق اجلماع واإليالج وحنومها، لكن الظاهر الصدق كما عرفت

 يف عدم اجلنابة، ولو شك يف الصدق كان األصل العدم، ألن احلكم ال إشكالنعم لو مل يصدق فال 

الفرج عن  أو كر جعل غطاء حول الفرج، ولو جرد الذكريتكفل موضوعه، ومثل الكالم يف لف الذ

  .  مدار الصدق أيضاًاألمرجلده بعملية جراحية، دار 

                                                

  . ٢٤ سطر ١٣ ص:حكامقواعد األ) ١(
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ينقض الغسل بناقض من  أن وىليف املوارد اليت يكون االحتياط يف اجلمع بني الغسل والوضوء، األ): ١١ –مسألة (

  . جائز، واملفروض احتمال كون غسله غسل اجلنابةمثل البول وحنوه، مث يتوضأ، ألن الوضوء مع غسل اجلنابة غري

  

ينقض  أن وىللوضوء األيف املوارد اليت يكون االحتياط يف اجلمع بني الغسل وا{): ١١ –مسألة (

 جائز، واملفروض حنوه، مث يتوضأ، ألن الوضوء مع غسل اجلنابة غري و من مثل البولناقضبالغسل 

 ألن ظاهر األدلة عدم جواز الوضوء بقصد أوىلجعله ا وإمن}  اجلنابةغسلغسله احتمال كون 

 نه يصحأ كما ،تيان به برجاء املطلوبية واالحتياط التشريعنه حراماً ذاتاً، فال يصدق مع اإلأاملشروعية، ال 

  . لوبيةطيأيت بالوضوء قبل الغسل برجاء املأن 
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  فصل 

  الغسل من اجلنابة على يف مايتوقف

  : أموروهي 

   الصالة: ولاأل

  

  فصل

  الغسل من اجلنابة على يف ما يتوقف

  }:أمورو هي {

يه ل ويدل ع،اً متواتراً نقله، بل ضرورة من الدينإمجاع وال خالف، بل إشكالبال } الصالة: ولاأل{

اجلنابة خالف الطهارة، كما يدل عليه  أن  بعد وضوح،اشتراط الصالة بالطهارة على ما دل من الكتاب

  . اب الصالة أبووجودة يف خمتلف املةالروايات املتواتر

يغتسل  أن يهلع «:خرج الشهر  حىتيغتسل أن جنب يف شهر رمضان فنسيأ فيمن :كرواية احلليب

  . )١(» والصيامةيقضي الصالو

                                                

  . ١ ح اجلنابة أبواب من٣٩ الباب ٥٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .حوطاأل على جزائها املنسية، وصالة االحتياط، بل وكذا سجدتا السهوداًء وقضاًء هلا وألأمستحبة،  أو واجبة

  

دخل يف الصالة وبه   حىته من غسل اجلنابة،بعض جسد أو فيمن ترك بعض ذراعه،، ورواية زرارة

  . غريها إىل )٣(»بطهورإال ال صالة «حديث  و)٢(»ال تعاد«، وحديث )١(بلة مسح عليه وأعاد الصالة

اضطرارية، وصالة  أو جباريةإالغري،  أو  عن النفس،غريها أو يومية} مستحبة أداًء وقضاًء أو واجبة{

 تكبريات، فهي خارجة موضوعاً ال و مسي ا لغة، بل هي دعاءوإنموات ليست صالة حقيقة، األ

  . حكما

وجوب الطهارة  على جزاء الصالة تأخرت، فيدلأكالتشهد والسجدة، ألا } جزائها املنسيةهلا وأل{

  . وجوب الطهارة للصالة على فيها ما دل

  . الة مستحبة، ويف كلتيهما تشترط الطهارةص أو إما جزء صالة،  ألا} وصالة االحتياط{

  ألا من توابع الصالة} حوطاأل على بل وكذا سجدتا السهو{

                                                

  .٢ ح اجلنابة أبواب من٤١ الباب ٥٢٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح الوضوء أبواب من٣ الباب ٢٦٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح اجلنابة أبواب من١٤ الباب ٤٨٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  . نعم ال جيب يف صالة األموات وال يف سجدة الشكر والتالوة

  

 تالحقها بالصالة وكوا مكملة هلا يب، إذفيشترط فيها ما يشترط يف الصالة، وليست من قبيل التعق

غري ذلك، جتعلها كالصالة يف الشرائط، لكن األقرب عدم االشتراط،  إىل بني الصالة وهاوالفورية بين

ات أدلتها تقتضي ذلك، وال إطالقلألصل، بعد عدم استفادة االشتراط من ما ذكر من االستحسانات، و

  . حمل لقاعدة االشتغال بعد ما ذكر

تحب س كان يوإنذلك،  على ة الدالةملا يأيت من النصوص الكثري} نعم ال جيب يف صالة األموات{

  . فيها

االشتراط فيهما، بل دل  على  أدلتها، من غري ما يدلطالقإل} وال يف سجدة الشكر والتالوة{

  .عدم االشتراط على الدليل

 وإن بشيء من العزائم األربع فسمعتها، فاسجد، ئ قرإذا«: )عليه السالم(  بصري، قال أيبكخرب

  .)١(» كانت املرأة ال تصليوإن ،كنت جنباً وإنغري وضوء،  على كنت

الرمحان، عن  باخلصوص، ففي صحيحة عبد أو  يف استحباب الطهارة استحباباً مطلقاً،إشكالنعم ال 

   كتب اهللا له ائمن سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوض«:  قال)عليه السالم( الصادق

                                                

  .٢ ح قراءة القرآن أبواب من٤٢ الباب ٨٨٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(
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 فيما لو دخل ةهر الثمرظنب دخول املسجد احلرام، فتاجل على الطواف الواجب دون املندوب، لكن حيرم: الثاين

  . طوافه حمكوم بالصحةفإنسهواً وطاف، 

  

  . )١(» عنه عشر خطايا عظامىعشر صلوات وحم

 الشروع فإنعمرة، ولو كانا مندوبني،  أو وهو ما كان جزًء من حج} الطواف الواجب: الثاين{

  .)٢(}الْعمرةَ ِللَِّه والْحجوأَِتموا {:  قال سبحانه،متامهماإفيهما يوجب 

 به ى وهو ما يؤت،عدم اشتراطه بالطهارة من احلدث األصغر على إذ قد دل الدليل} دون املندوب{

 يف مثل الصالة  ـوجوباً عرضياً، إذ الوجوب العرضي كاالستحباب العرضي أو ، بلوحده استحباباً

 ال )٣(» فيه صالةفإنالطواف بالبيت «: )عليه السالم(  فقوله، ال يغري حقيقة الشيءـاليوميه املعادة 

  . حبتيوجب اشتراط الطهارة يف الطواف املس

لعدم اشتراط املندوب بالطهارة من } اجلنب دخول املسجد احلرام فتظهر الثمرة على لكن حيرم{

السهو، وكذا إذ ال فعلية للنهي ملكان }  طوافه حمكوم بالصحةفإنفيما لو دخل سهواً وطاف، {اجلنابة 

  .  كان جاهالً باحلكم جهل قصورإذا

                                                

  .١ ح سجدي الشكر أبواب من١ الباب ١٠٧٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١٩٦اآلية : سورة البقرة) ٢(

  .٦ ح الطوافواب أب من٣٨ الباب ٤٤٥ ص٩ ج:الوسائل) ٣(
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  . نعم يشترط يف صالة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً

ناسياً للجنابة، وأما سائر الصيام  أو  أصبح جنباً معتمداً،إذا أنه ال يصح صوم شهر رمضان وقضاؤه، مبعىن: الثالث

صباح  يف الواجبة منها ترك تعمد اإلحوط كانت واجبة، نعم األإنوصباح جنباً، ما عدا رمضان وقضائه فال يبطل باإل

  . جنباً

    حىتثناء النهار تبطل مجيع الصيامأنعم اجلنابة العمدية يف 

  

ة هج يصح من ال أو من جهة االضطرار،  فهل يصح طوافه،البقاء يف املسجد إىل  كان مضطراًإذاوأما 

  . ، احتماالنإليهلنسبة أنه جتول أزيد من االضطرار، فال اضطرار با

  كان عن جهلوإنفبدونه باطلة، } نعم يشترط يف صالة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً{

  . الصالة، كما قرر يف حمله إىل نسيان، ألن الطهارة شرط واقعي بالنسبةأو 

اً للجنابة، وأما ناسي أو متعمداً صبح جنباًأ إذا أنه ال يصح قضاؤه مبعىن وصوم شهر رمضان: الثالث{

 يف الواجبة حوط كانت واجبة، نعم األوإنصباح جنباً قضائه فال يبطل باإل وسائر الصيام ما عدا رمضان

  . صباح جنباًاإل إىل هذا كله بالنسبة} صباح جنباًمنها ترك تعمد اإل

   حىت ثناء النهار تبطل مجيع الصيامأنعم اجلنابة العمدية يف {
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  . املندوبة منها

  . صوم رمضان  حىت االحتالم فال يضر بشيء منهاوأما

  

  . خبالف السهوية} املندوبة منها

وحيث ذكرنا تفصيل الكالم حول هذه } صوم رمضان  حىتوأما االحتالم فال يضر بشيء منها{

  . املسألة يف كتاب الصوم من هذا الشرح تركنا التعرض له هنا
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  فصل 

  اجلنب على فيما حيرم

  :أموروهي أيضاً 

  . يف الوضوء التفصيل الذي مر على مس خط املصحف: ولألا

  

  فصل

  اجلنب على يف ما حيرم

  }أموروهي أيضاً {

 وال خالف، كما قيل، إشكالبال } التفصيل الذي مر يف الوضوء على مس خط املصحف: ولاأل{

 على مجاع نقل اإل أنه استفاضى علماء اإلسالم، بل قال الشيخ املرتضإمجاعنه أ ىبل عن املعترب واملنته

مة ال الكراهة مرادمها احلر أن  احتملوإنراهة، بالكال اسكايف حيث قاإلوذلك، خالفاً للمبسوط 

  . املصطلحة

   إالّال يمسه ﴿: بقوله سبحانه: من الكتابله واستدل 
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  تعاىلكذا مس اسم اهللا و

  

  . )١(﴾الْمطَهرونَ

 املصحف ال متسه«:  قال)عليه السالم(  احلسن أيبميد، عناحل مبا رواه إبراهيم بن عبد: من السنةو

  .)٢(﴾الْمطَهرونَإال ال يمسه ﴿: يقول تعاىل اهللان إ ، وال متس خطه، وال تعلقه،غري طهر، وال جنباًعلى 

وجود بعض  إىل ضافة يف داللة اآلية، ويف سند وداللة الرواية، باإلشكالقد تقدم يف حبث الوضوء اإلو

عليهم ( ئمة جواز مس الدرهم، وقد كان مكتوباً بآيات القرآن يف زمن األ على وايات اليت تدلالر

  . غريه ومسكتكما ذكره املس، )السالم

  مث ذكر،)٣(» جلنبوإين بالدرهم فآخذه ىإين ألوت«: )عليه السالم( كخرب ابن مسلم، عن الباقر

  . مام خالف الظاهراختصاص ذلك باإل على ومحله. عليه سورة من القرآن أن )عليه السالم(

  .  ما ذكره املصنفحوطاأل أن  يفإشكالنعم ال 

الف فيه، ويف خل عدم احكاماملشهور شهرة عظيمة، بل عن اية األ على }تعاىلوكذا مس اسم اهللا {

   مل يظهر فيه خالف :)٤(اجلواهر

                                                

  .٧٩اآلية : سورة الواقعة) ١(

  .٣ ح يف اجلنب ال ميس املصحف٦٨ الباب ١١٣ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٣ سطر ٥٠ ص:املعترب) ٣(

  .٤٦ ص٣ ج:اجلواهر) ٤(
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  . من بعض متأخري املتأخرين إالّ

الشيخني، كما عن بعض األجلة،  على  عليه، خالفاً ملن تقدممجاع، اإلىعن الغنية، وظاهر املنتهو

  . ولألردبيلي واملدارك والكفاية واملستند

 وال ديناراً ال ميس اجلنب درمهاً «: قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبمبوثق عمار، عن: ونولاستدل األ

 )٢(﴾ا ِمن تقْوى الْقُلُوِبفإ﴿ :نهه خالف تعظيم الشعائر الواجب لقوله سبحابأنو. )١(»عليه اسم اهللا

نه خالف التعظيم، أم عدم تسلّ: تقدم، وفيه املمجاعاجب، وباإل واجبة فالتعظيم وىالتقون إ وحيث

  أيبكرواية. الكراهة بقرينة الروايات اوزة على ، والرواية حممولهىكرب وى حمل نظر صغرمجاعواإل

عليه (  يف اجلنب ميس الدراهم وفيها اسم اهللا واسم رسوله؟ فقال:)معليه السال( عبد اهللا  أيبالربيع، عن

 الربيع، إذ حسن  أيب خالد والة يف سنده بعد وثاقإشكال وال )٣(»ال بأس به رمبا فعلت ذلك«: )السالم

  . مجاعأنه من أصحاب اإل إىل ضافةعن ثقة، باإل إالّبن حمبوب ال يروي 

                                                

.١ ح يف اجلنب ال ميس الدراهم٦٧ الباب ١١٣ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٣٢اآلية : سورة احلج) ٢(

  .٥ سطر ٥٠ ص:املعترب) ٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢

  مسائه وصفاته أوسائر 

  

هما الدراهم دي عن اجلنب والطامث ميسان بأي)عليه السالم(  إبراهيم أيباق، عنوصحيح إسح

  . الدراهم البيض كانت مكتوبة أن  بضميمة،)١(»ال بأس«: )عليه السالم( البيض؟ قال

واهللا «:  وهو جنب؟ فقالض الدرهم األبيل جعفر، هل ميس الرج أيبوما رواه حممد بن مسلم، عن

 كان سبيل االحتياط وإن الصناعة، ىة هو مقتضهفالقول بالكرا. » جلنبوإينذه أخين ألويت بالدرهم فإ

  . ال غبار عليه

عظم أه فإن، الدراهم والدنانري على الالزم نقش أسامي اهللا، والرسول، والقرآن احلكيم، أن ىوال خيف

 ريغئض وستلزام ذلك ملس اجلنب واحلادعاية لإلسالم، كما كان كذلك يف زمان حكم اإلسالم، وا

فَمن بدلَه بعد ما سِمعه ﴿: تعاىلتقدير حرمة ملسهم فهو تكليفهم، قال  على  ال يسقط ذلك، إذئاملتوض

اً من األوقاف ريكث أن فهل يشك أحد يف استحباب الوقف مع وضوح ،)٢(﴾ا ِإثْمه علَى الَّذين يبدلُونهفإمن

  . اإليهنسبة يؤكل، وال يعمل املتويل بوظيفته بال

املناط  إىل كلها، فيشمله موثق عمار املتقدم، مضافاً على  اسم اهللاطالقإل} مسائه وصفاتهأوسائر {

  غريها، من غري فرق  ووالتعظيم

                                                

  . ٢ ح يف اجلنب ال ميس الدراهم٦٧ الباب ١١٣ ص١ ج:االستبصار) ١(

.١٨١اآلية : سورة البقرة) ٢(
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  .حوطاأل على  عليهم السالمئمة نبياء واألمساء األأاملختصه، وكذا مس 

  

  .}ةتصاملخ{يف كل ذلك بني الصفات 

 "الطبيب" أو "احلاكم" صدق، كما إذ مس اسم إذافيما إال عليها اسم اهللا، أما املشتركة فال يصدق 

  . فال وجه للتخصيصإال دعية، ولعل مراد املصنف من املختصة ما ذكرناه، ويف األ" العامل"أو 

علي {) سالم اهللا عليها( والصديقة الطاهرة}  عليهم السالممساء األنبياء واألئمةأوكذا مس {

  . املشهوركما عن } حوطاأل

 عليه، خالفاً لغري واحد، حيث قالوا مجاعاألصحاب، وعن الغنية اإل إىل وعن شرح اجلعفرية نسبته

  . باجلواز، وهو األقرب

إال ال فرق بينك وبينها  :، حيث ورد يف الدعاءتعاىل الغنية، ومناط اسم اهللا إمجاعب: ونولاستدل األ

  . ، فاألصل الرباءةى ال خيف والتعظيم، ويف الكل ما،آخرة إىل ...أا

 فلم أجد من قال )عليهم السالم( همأشبهسامي سيدنا العباس، وزينب، وعلي األكرب، ومن أأما 

 أكثريائه أولنسان جتاه اهللا سبحانه وما كان أدب اإللتضي ذلك، وكق كان األدب يوإنحبرمة مسها، 

  . ارتفع مقامه

  بياء واحلجج ما أريد به سامي األنأاملراد ب أن  يفإشكالنه ال إمث 
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  .املرور  كان بنحووإن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخول املسجد احلرام، ومسجد النيب: الثاين

  

لشباهة الصورية أدب بالغ، واهللا كان يف التحرز ل وإن ال ما أريد به غريهم، )عليهم السالم( ذوام

  . عاملال

}  كان بنحو املروروإن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخول املسجد احلرام، ومسجد النيب: الثاين{

  . الغنية، واملعترب، واملدارك، والتذكرة، وغريهممجاع عليه اإلىدعااً ممن تعرض له، بل إمجاع

ي، والشيخ يف اجلمل، واالقتصاد، مم مل يتعرضوا له، كالصدوقني، واملفيد، والديلأنعم عن مجاعة 

صراف نايقال بأن إال طلقوا جواز االجتياز يف املساجد، اللهم أقد  وخمتصره، والكيدري، وواملصباح،

  :ذكره املشهور، ويدل عليه مجلة من النصوص  هو ماىسائر املساجد ، لكن األقو إىل كلمام

ال «: )عليه السالم( ، عن اجلنب جيلس يف املساجد؟ قال)عليه السالم( كصحيح مجيل، عن الصادق

 )٢( وحنوه خربه اآلخر)١(»)صلى اهللا عليه وآله ( املسجد احلرام، ومسجد الرسول إالّولكن مير فيها كلها 

  .)٣(خرب حممد بن محرانو

   كان إذا«: )عليه السالم(  جعفر أبو محزة، قال أيبصحيحو

                                                

. ٢ ح اجلنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ ح اجلنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح اجلنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .غري وجه املرور على املكث يف سائر املساجد بل مطلق الدخول فيها: الثالث

  

 جنابة صابتهأ فاحتلم، ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مسجد الرسول أو الرجل نائماً يف املسجد احلرام

مير يف سائر املساجد وال جيلس يف شيء من  أن متيمما، وال بأسإال د فليتيمم، وال مير يف املسج

  . )١(»املساجد

ويدخالن « ـ يف حديث اجلنب واحلائض ـ )عليه السالم(  جعفر أيبوخرب حممد بن مسلم، عن

  .)٢(» املسجدين احلرمنينابن، وال يقعدان فيه، وال يقرد جمتازيجاملس

فَال ﴿ :تعاىلوقوله  ،)٣(﴾تم سكارىوإن ال تقْربوا الصالةَ﴿: تعاىل الدخول، مثل قوله بواملراد بالقر

رامالْح ِجدسوا الْمبقْر٤(﴾ي(،  تيِم﴿: تعاىلوقولهوا مالَ الْيبقْرال ت﴾)٥(.  

 للمشهور، بل وفاقاً} غري وجه املرور على يف سائر املساجد، بل مطلق الدخول فيهااملكث : الثالث{

  . ي عن الديلمي، فقال بالكراهةك عليه، خالفاً للمحمجاععن اخلالف، والغنية، واحملقق، اإل

                                                

.٦ ح اجلنابة أبواب من١٥ الباب ٤٥٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

. ١٧ ح اجلنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٤٣اآلية : سورة النساء) ٣(

.٢٨اآلية : سورة التوبة) ٤(

. ٣٤اآلية : سورة اإلسراء) ٥(
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عليه (  جعفر أيباملشهور، لصحيح ابن مسلم، عن  هوىوعن الفقيه، واملقنع، جواز نومه فيها، واألقو

إال احلائض واجلنب ال يدخالن املسجد «: احلائض واجلنب يدخالن املسجد أم ال؟ قال: ، قلنا له)المالس

  .)٢(»)١(﴾ تغتِسلُوا عاِبري سبيٍل حتىإال و ال جنباً ﴿:  يقولتعاىل واهللا تباركن إ جمتازين،

  . )يهما السالمعل( ، عن الباقر والصادق)٤( والقمي،)٣(ومثله املروي يف تفسري العياشي

تم نأومعناه ال تقربوا مواضع الصالة من املساجد  أن )عليه السالم( وفيما رواه الطربسي، عن الباقر

  .)٥(جمتازينإال جنب 

  أيب وصحيح،)٦(»يقعد الرجل يف املسجد وهو جنب أن ىو «:وعن اخلصال وجمالس الصدوق

  . محزة املتقدم

 ﴾ تغتِسلُوا عاِبري سبيٍل حتىإال وال جنباً ﴿ :تعاىل يف قول اهللا )عليه السالم( وخرب الدعائم، قال علي

  هو اجلنب مير يف املسجد مروراً «: قال

                                                

. ٤٣ اآلية :سورة النساء) ١(

  .١٠ ح اجلنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٣٨ ح٢٤٣ ص١ ج:تفسري العياشي) ٣(

.١٣٩ ص١ ج:تفسري القمي) ٤(

. ط احلياة١١٢ ص اجلزء اخلامس٢الد : جممع البيان) ٥(

.١٩ ح باب الستة٣٢٧ صظر اخلصالوان ١ ح٦٦ الس ٣٤٧ ص:األمايل) ٦(
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  . غريها إىل .)١(»وال جيلس فيه

  : أما القائل بالكراهة، فقد استدل جبملة من الروايات

 كره اهللا ،يا علي «)عليه السالم(  لعلي)صلى اهللا عليه وآله وسلم( كاملروي يف الفقيه يف وصية النيب

  .)٢(»تيان املساجد جنباًإعز وجل ألميت العبث يف الصالة، واملن يف الصدقة، و

كره يل ست خصال، وكرهتهن ...  أن اهللا«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وما رواه الفقيه، عن النيب 

  .)٣(»ساجد جنباًتيان املإـ و: قال أن إىلتباعهم من بعدي ـ ألألوصياء من ولدي، و

  .)٤()عليه السالم( ه، عن الصادق أبيوقريب منه ما رواه الديلمي، عن

ن اهللا إ«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن رسول اهللا)عليه السالم( ويف رواية اجلعفريات، عن علي

  .)٥(»تم جنبنأو واجللوس يف املساجد ـ: قال أن إىل  كره لكم أشياء ـتعاىل

  عليه ( سألت أبا احلسن: ن القاسم قالوصحيحة حممد ب

                                                

. يف ذكر املساجد١٤٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

. ٢ حوادر يف الن١٧٦ الباب ٢٥٨ ص٤ ج:الفقيه) ٢(

.١٧ ح يف النوادر٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(

.١٦ ح اجلنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٨ ص١ ج:الوسائل) ٤(

.٣٧ ص:اجلعفريات) ٥(
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   يدخل من باب وخيرج من آخر فال بأس به بأنوأما املرور فيها 

  

  .)١(»ينام يف املسجد ومير فيه أن يتوضأ وال بأس«:  عن اجلنب ينام يف املسجد؟ فقال)السالم

صطلحة، لقوة النهي  يراد ا معناها اللغوي، ال الكراهة املنأولكن الكراهة يف تلك الروايات البد 

ظهر أأهلها، ألا من  إىل  علمهايرد أو التقية، على صحيحة ابن القاسم حممولة ويف تلك الروايات،

ا، هتند، وهي معرض عنس ذلك مذهب احلنابلة، كما يف املفإن املتقدمة، خبارة لألرضا املعخباراأل

  . والشهرة يف خالفها

الغسل لغة، واحتمله بعض  على  الوضوءإطالق صح وإن رادة الغسل من التوضؤ فهو خالف،إأما 

  .الفقهاء

 وال خالف، لداللة إشكالبال }  يدخل من باب وخيرج من آخر فال بأس بهبأنوأما املرور فيها {

  .الروايات املتقدمة عليه

 كان إذافيما  أو الدخول من باب واخلروج من آخر مطلقاً؟ اجلائز هل هو أن نعم قد اختلفوا يف

يشمل الدخول واخلروج  أو  متالصقني،ناب كان الباإذاشبه متقابلني، فال جيوز ذلك  أو  متقابلنينابباال

  . مكث وب من غري جلوسناويشمل التردد واملشي يف اجل أو تردد، ومن باب واحد، من غري احنراف

                                                

.٢٧ ح يف االغتسال١٧ الباب ٣٧١ ص١ ج:التهذيب) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٩

شبه  أو تقابالن، مناب كان باإذاإال بعدم صدق االجتياز واملرور، : ول الثالثة األقوالاستدل لأل

  .  كان باب واحدإذا  حىتبصدقه أو  مطلقاً،ناب كان باإذابصدقه فيما  أو متقابلني،

إال ال ولكن مير فيها كلها «: عن اجلنب جيلس يف املساجد؟ قال حبسنة مجيل،: رابعلواستدل للقول ا

  .)١(»املسجد احلرام ومسجد الرسول

الرسول احلرام ومسجد املسجد إال وال جيلس فيها ميشي يف املساجد كلها،  أن للجنب«: وخربه

  .)٢(»)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 ني روايات عابري سبيل، ألا نصان بينهما وبرضاهما يقتضي جواز التردد، وال تعإطالق فإن

 عبور السبيل يف مقابل فإنين عابر سبيل، إيقول من يتجول  أن ظاهر، ولذا يصدق" عابري سبيل"و

  . القول الثاين  هوحوط كان األوإنلقول الرابع أقرب، املكث، فا

لصدق االجتياز االجتياز، بل جيوز سلوك األبعد، نه ال يلزم اختيار أقرب الطريقني يف إمث الظاهر 

الذي ال ينايف صدق االجتياز  واملرور، كما ال يلزم االستقامة يف السلوك، فيجوز االحنراف اليسري

  ، فأوجب اختيار األقرب، اقتصاراً يف حمل ىواملرور، خالفاً للمنته

                                                

  . ٢ ح اجلنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح اجلنابة أبوابمن ١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:ائلسالو) ٢(
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  ه ال بأس به،فإنوكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها، 

  

  . نه مع الصدق ال وجه للمنعإ :الضرورة، وفيه على املنع

 غري واحد، خالفاً ملن مل جيوز إليهكما ذهب } ه ال بأس بهفإنوكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها {

ه يف مقابل الوضع املمنوع، لكن ظاهر بأن: ز األخذ فقط من اخلارج، وقالجاأالدخول هلذا الشأن، بل 

  . ولاأل النص هو

ن من املسجد والا، عن اجلنب واحلائض يتن)عليه السالم( عبد اهللاففي صحيح ابن سنان، سألت أبا 

  .)١(»نعم ولكن ال يضعان يف املسجد شيئاً«: لاملتاع يكون فيه؟ قا

ملسجد اويأخذان من  «...، يف احلائض واجلنب)عليه السالم(  جعفريب أوصحيح زرارة وحممد، عن

  .»وال يضعان فيه شيئاً

 ناألما ال يقدر«: )عليه السالم( فما باهلما يأخذان منه وال يضعان فيه؟ قال: قلت له: قال زرارة

  .)٢(»وضع ما بيدمها يف غريه على منه، ويقدران إالّخذ ما فيه أعلى 

، )٤()عليه السالم( ، ورواية زرارة عن الباقر)٣()عليه السالم(  إبراهيم، عن الصادق بنعلي ومثله رواية

)٥(ورواية الفقه الرضوي
.  

                                                

  .٨ ح باب اجلنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكايف) ١(

. ٢ ح اجلنابة أبواب من١٧ الباب ٤٩١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٣٩ ص١ ج:تفسري القمي) ٣(

.١٣٨ ح٢٤٣ ص١ ج:تفسري العياشي) ٤(

.٢٧ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٥(
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  .واملشاهد كاملساجد يف حرمة املكث فيها

  

  .  ظاهر التحليل، جواز الدخول لألخذفإن

املنع عن دخوهلما جواز الدخول ألخذ شيء من املسجد خاص بغري املسجدين، ألن أدلة  أن مث الظاهر

 بني الطائفتني عموماً من وجه، ألن طائفة بأنات الدخول ألجل األخذ، فالقول إطالقظهر من أ

ففي مورد خذ،  املطلقات تقول جيوز الدخول لألسجدين تقول ال تقرب املسجدين مطلقاً، وطائفةامل

  . صل، غري تاماأل االجتماع يكون املرجع هو

الشيء ال يوجد يف  أن اشترطنا وجود بابني، مث ظهر لهواملرور فيها أو  نه لو دخل بقصد األخذإمث 

  . املستفاد من النص عدم اخلصوصيةثالً مل يأمث، إذآلخر مسدود ماالباب أن  أو املسجد،

فتاح الباب اآلخر، فال جيوز الدخول مع الشك والظن، ناونعم الظاهر لزوم االطمينان بوجود الشيء 

  . نئذيأو عدم األخذ مل يأمث، فال يلزم املرور واألخذ ح لرجوع، دخل مث بدا له اوول

كما عن املفيد، والشهيدين، ومجلة من املتأخرين، وقيل } واملشاهد كاملساجد يف حرمة املكث فيها{

  .  يف املسألة ثالثةقوالا كاملسجدين، كما اختاره بعض، فاألبأكما اختاره مجع آخر، وقيل  بالعدم،

من و﴿ :تعاىله خالف التعظيم، وقد قال بأن و مكث اجلنب هتك، وهو ال جيوز،بأن: نوولاستدل األ

  ا ِمن فإيعظِّم شعاِئر اللَِّه 
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 )٢(﴾فَاتقُوا اللَّه﴿: تعاىل، وقد قال ى وخالف التعظيم حرام، ألنه خالف التقو)١(﴾تقْوى الْقُلُوِب

فجعلكم يف بيوت : كما يف زيارة اجلامعة )٣(﴾ بيوٍت أَِذنَ اللَّه يف﴿: تعاىل بيوم من مصاديق قوله بأنو

  . هذه اآلية وردت يف املساجد أن ، مع وضوح)٤(ترفع أن ذن اهللاأ

فضل املساجد إمنا هو ألجل وجود قرب  أن حكم بيوم حكم املساجد، ومبا ورد من أن يعلم: ومنه

  : املعصوم هناك، كما قالوا

  ة املسجدوالسر يف فضل صال

  )٥(ملعصوم به مستشهدقرب 

 جنبا، ومبا ورد من املنع )عليهم السالم(  عن دخول مشاهدهمجتنب املتدينني على السرية املستمرةوب

  .  ميتاً كحرمتهم حياً)عليهم السالم( حرمتهم أن ، بضميمةدخول بيوم جنباً عن

تبعك، أأنا : أريد موالك، قال: قلتأين تريد؟ : لقيت أبا بصري املرادي فقال: كرواية بكري، قال

  : ، فقال»ت جنبنأواء يهكذا تدخل بيوت األنب«: ، وقالإليه فدخلنا عليه وأحد النظر ىفمض

                                                

.٣٢اآلية : سورة احلج) ١(

.١٠٠اآلية : سورة املائدة) ٢(

.٣٦اآلية : سورة النور) ٣(

. زيارة اجلامعة الكبرية١٠١١ ص:مفاتيح اجلنان) ٤(

. يف املشاهد١٢ سطر ٩٥ ص:منظومة العالمة الطباطبائي) ٥(
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  . )١(عودأاستغفر اهللا وال : عوذ باهللا من غضب اهللا وغضبك، وقالأ

يدخل بيوت ن  أتعلم أنه ال ينبغي للجنب أما يا أبا حممد«: )عليه السالم( ويف حديث آخر، فقال

  .)٢(»بصري ودخلنا أبواألوصياء، فرجع

  .)٣(»بيوت األنبياء واألوصياء«: ويف حديث ثالث

  .)٤(»د األنبياء ال يدخلها اجلنبأوالبيوت األنبياء و أن أما علمت«: ويف حديث رابع

 )المعليه الس( احلسني على عرايبأ دخل :)عليه السالم( ويف رواية جابر اجلعفي، عن زين العابدين

ت نأوإمامك  على تدخل أن أما تستحيي يا أعرايب«: )عليه السالم( وهو جنب، فقال له احلسني

  .)٥(»جنب

  .  كان بعضها قابالً للمناقشةوإن يف جمموع هذه األدلة كفاية، أن ى غريها من الروايات، وال خيفإىل

                                                

. ٥ ح اجلنابة أبواب من١٦ الباب ٤٩٠ ص١ج: الوسائل) ١(

. ٢ ح اجلنابة أبواب من٨ الباب ٦٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

. ٢٣ ح اجلزء اخلامس٢٦١ ص:ىلكرببصائر الدرجات ا) ٣(

.٢٧٣ ص: للمفيد،االرشاد) ٤(

.٢٢٦ ص:اخلرائج واجلرائح) ٥(
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٤٤

 كما )١(أعظم حرمة من الكعبةكربالء  أن حلقها باملسجدين، فقد استدل باحلديث الوارد منأأما من 

  :قال السيد

   كربالء والكعبةومن حديث

  )٢(علو الرتبةبان لكربالء 

 يف الصالة لكلهم نور واحد، ومبا ورد من الفضف )عليهم السالم( بعد وضوع أنه ال فرق بني األئمة

  . مبا مل يرد مثله يف املسجدين) ليه السالمع( عند احلسني أو )عليه السالم( عند علي

  . حكامتالزم التساوي يف األ األفضلية من جهة الن إ :وفيه

عليهم ( عوائل األئمة أن بوضوح وصل،باأل: وأما من قال بعدم منع دخول اجلنب، فقد استدل

 أن  كانوا يدخلون بيوم يف حال اجلنابة واحليض، وال فرق بني عوائلهم وسائر الناس، وال ميكن)السالم

  .عظم من حاهلم أحياًءمواتاً أأيكون حاهلم 

 إىل األصل مرفوع بالدليل املتقدم، وال يقاس غري عوائلهم بعوائلهم، ملكان االضطرار بالنسبةن إ :وفيه

حرمة  وذن يف مشاهدهم، والزيارة،مواتاً ملكان اإلأية حرمتهم أكثرلة د كما أنه يظهر من األ،عوائلهم

قربهم يف الصالة، واستجابة الدعاء  على م يف مشهدهم، وعدم جواز التقدأشبهكون مرحاض وما 

  غري ذلك، وكل هذه  إىل عندهم، والتربك واالستشفاء بتربتهم، والثواب للصالة يف مشاهدهم،

                                                

. ٣ ح٨٨ الباب ٢٦٧ ص:كاملروي يف كامل الزيارات) ١(

. يف املشاهد٢ سطر ٩٦ ص:منظومة العالمة الطباطبائي) ٢(
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  . ود يف حال حيامق مفموراأل

بنسيان  والنسيان، إىل سرعأامليت  أن مث لعل سر هذه االحترامات يف ممام بعد عدمها يف حيام

ى قوته يف تبق  حىت حياط الة القدسية واالحترام،نأوه، وليس كذلك احلي، ولذا البد ؤاد مبىامليت تنس

  حىت يف حيام،)عليهم السالم(  هلمحكاميعمل مببادئه، ولعل هذا هو سر األ ووة،سأالنفوس، فيتخذ 

 واجنباهم يف ناساً عاديني، ولذا جاز هلم دخوهلم املساجد جنباً،أدون  هبتهم يف النفوس، فال يعىيبق

 دون مستواهم، ولذا لزم ترفيع شأم بأمثال هذه )عليهم السالم(  من الناس من خيصهمفإناملساجد 

بشريتهم، كما قال  على ولذا لزم التأكيد  من الناس من يرفعهم عن مستواهم، أن ، كماحكاماأل

  .)١(﴾قُلْ ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم﴿: سبحانه

 مل جيز البقاء جنباً وحائضاً يف املسجد وإنن األزواج من شئوم،  مع زوجام فألوأما جواز مجاعهم

إال لألبواب، ) صلى اهللا عليه وآله(تفاصيل الروايات يف هذا املقام يف باب سد النيب  إىل  انظر،لنسائهم

  .)عليهم السالم( باب علي وفاطمة

 وبقاء قدسيته ) السالممعليه(  بينهمه العتبارعتاب املقدسة،سرداب الغيبة يف حكم األ أن مث الظاهر

   اآلن، وذلك خبالف بيتهم الذي سقطت قدسيته بعدهم كبيوم إىل الشرعية والعرفية

                                                

.١١٠اآلية : سورة الكهف) ١(
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 حال بيوم بعدهم حال ما لو فإن يف املدينة ويف الكوفة وخان الصعاليك يف سامراء، )عليهم السالم(

  .، ومثله غار ثور وغار حراءنهسكنوا مكاناً، مث ذهبوا ع أو استأجروا بيتاً

 والسيدة املعصومة )السالم عليها(زينب ، وسيدتنا )عليه السالم( دهم وذويهم، كمرقد العباسأوالأما 

  .حلاق لعدم الدليلحلقها مبشاهدهم، والظاهر عدم اإلأ، فلم أجد من )السالم عليها(

 مثل العباس وعلي بأن، ومن قال  اجلميعلوحدة الدليل يفحلقها أحلق املشاهد أ األنبياء، فمن أما قبور

 الذي يشمل األنبياء )١(يغبطه ا مجيع الشهداء :)عليه السالم(  ملحق م لقوله)عليهما السالم( األكرب

) عليه السالم( األكرب ي علعند ذهاب )٢(﴾ِإنَّ اللَّه اصطَفى﴿ آية )عليه السالم( نيالشهداء، ولتالوة احلس

فقد متحل، وكذلك ال يلحق م تساويه لألنبياء  أو )عليه السالم( فضليتهأ ىعل  يدلامليدان مما إىل

الرواق فضالً عن  أن مثل هذا احلكم، والظاهر على )٣(سلمان مناه، لعدم داللة أشبهسلمان ومن 

  . يعد من بيوم، بل من حواشي بيومال الصحن، ليس حمكوماً ذا احلكم، ألنه 

دار "توسع وتضيق احلضرة الشريفة للصدق، كما يتوسع ويتضيق بتوسع ويتضيق يكم احل أن والظاهر

  صغرها، كما  وبكربها" زيد

                                                

.١٠١ ح باب االثنني٦٨ ص:اخلصال) ١(

.٣٣اآلية : ة آل عمرانسور) ٢(

. يف فضل سلمان٣٤١ ص:االختصاص) ٣(
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يف حال  أو  كان من اخلارجوإنالدخول يف املساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع فيها، : الرابع

  .العبور

  

  . رة للصدقضوسرداا يف حكم نفس احل سطح الروضة أن أن الظاهر

بقصد {غري املسجدين، ملا تقدم من عدم جواز االجتياز فيهما مطلقا } الدخول يف املساجد: الرابع{

من نادر، ويدل عليه صحيح زرارة، وحممد إال املشهور، بل مل ينقل اخلالف فيه  على }وضع شيء فيها

  . بن سنان، وغريهم كما تقدمعبد اهللابن مسلم، و

احملكي عن احملقق كما هو } يف حال العبور أو  من اخلارج، كانوإنبل مطلق الوضع فيها، {

واه صاحب اجلواهر وغريه، وتبعهم املصنف، خالفاً قوالعالمة يف بعض كتبهما، وعن املوجز البن فهد، و

املستلزم للدخول واللبث، فهو ليس حبرام   الوضع احملرم هونأوملا عن املشهور من عدم حرمة ذلك، 

  . زائد

ولكن ال يضعان يف :  األدلة يف حرمة الوضع، كصحيح ابن سنانإطالقب: ولاأللقول لاستدل 

ويأخذان من املسجد الشيء وال يضعان فيه : )عليه السالم( ويف خرب زرارة عن الباقر. املسجد شيئاً

  .شيئاً

 ان للدخولماملمنوع هو األخذ والوضع، املستلز أن  الظاهر من مجلة من الرواياتبأن: وللثاين

 ناا ال يقدرمأل:  يف صحيح زرارة، وحممد بن مسلم، ال الوضع من حيث هو وضع، مثالًواملكث

    ظاهرهفإن وضع ما يف يدمها يف غريه على يقدران ومنهإال أخذ ما فيه على 
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 إليه جائز، وأما الدخول للوضع حيث ال يكون مضطراً إليهأن الدخول لألخذ حيث يكون مضطراً 

يسأل  أن  احلديث يستلزم تعليل أمر تعبدي بأمر تعبدي آخر، فللسائل مل يكن هذا معىنذاإفال جيوز، و

  . ؟يضع ما يف يده فيه أن  مل جيزذااوضع ما يف يده يف غريه فلم على مرة ثانية، فليكن يقدر

ف يسألته ك:  قال)عليه السالم( يب جعفرأومثل هذه الصحيحة يف الداللة، ما رواه زرارة، عن 

ضع ما يف يدها يف ت أن ألن احلائض تستطيع«:  احلائض تأخذ ما يف املسجد وال تضع فيه؟ فقالصارت

 هلما يأخذا منه وليس أن وهلما«: ما يف الرضوي ، وكذلك)١(»منهإال تأخذ ما فيه  أن غريه وال تستطيع

معهما يف  ضع ما وىعل قادران  أخذه من غريه، ومهاىعل ، ألن ما فيه ال يقدر)٢(»يضعا فيه شيئاًأن 

  .غريه

اله عن علة الفرق بني األخذ ؤ بعد س)عليه السالم(  إبراهيم، عن الصادقعلي بن وما يف تفسري

أخذ  على وضع الشيء فيه من غري دخول وال يقدران على ألما يقدران«: )عليه السالم( والوضع؟ قال

   يد حمظورية الدخول للوضعيمث الالزم تق. )٣(»يدخال  حىتما فيه

                                                

.١ ح يف احلائض تأخذ من املسجد١٠٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢٧ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٢(

.١٣٩ ص١ ج:تفسر القمي) ٣(
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  اقرأ، والنجم، وأمل ترتيل، وحم السجدة،: هي سورة وقراءة سور العزائم،: اخلامس

  

 كما لقاء من اخلارج مل يكن به بأساإل أو  كان يف حال االجتياز فإنإالّ استلزم اللبث، وإذامبا 

، أحوط املشهور إليه كان ما ذهب وإنيستفاد من روايات جواز االجتياز، وهذا القول هو األقرب، 

  .ختار عدم بقاء سلسية احلكم مجاعة من الشراح واملعلقنياولذا 

 على رسالهإ أو دابة لتلقيه يف املسجد، على محله أن قول من مينع الوضع مطلقاً، الظاهر على نهإمث 

غري هذه  إىل األبله ال بأس به، النصراف املوضع أو رساله بيد طفلإ أو  رصاص،إطالقب أو جناح طري،

  . الصور

 القصد األكيد، استعمل يف الشيء املفروض، ألن مجع عزمية مبعىن} قراءة سور العزائم: خلامسا{

ن يف املوضع ذاسقوط األ أن  مندوباً، فال عزمية عليه، ومنهاألمر كان إذا أكيد حوله، دون ما قصد املوىل

ويف املتعارف تسمية  اليمني بالعزمية، ىرخصة، وكذلك قوهلم عزمت عليك، ولذا يسم أو الفالين عزمية

  . مياناأل عزائم ملا فيه منيسمى الضيافة عزمية لتأكيد املضيف، وقسم من السحر 

وإجياب السجدة فيها دون غريها تعبد، مع } مل ترتيل، وحم السجدةأ و، والنجم،اقرأ: وهي سورة{

نا ذلك مفصالً  ـ وقد ذكرىيكون الوجه تنويع التكليف باالجياب تارة، واالستحباب أخر أن احتمال

واملكروه، ليأيت مة عدم قراءة اجلنب هلا ضرب نطاق حوله من احلرام كح أن  ـ كماحكاميف فلسفة األ

   بالغسل ختليصاً لنفسه من الضيق،
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  . ضرار بقائه يف أوساخ اجلنابة، واهللا العاملأفوائد الغسل، وال يتضرر ب إىل يصل حىت

  :قولني إىل السورة مطلقاً، أو ة آية السجدة فقط،م اختلفوا يف أنه هل احملرم قراءإمث 

صباح، والفقيه، واملقنع، واهلداية، والغنية، ومجل الشيخ، واملبسوط،  حملتمل االنتصار، واإل:ولاأل

  . واملصباح، وخمتصره، والوسيلة، وغريهم

آيتها يف  إىل "ةالسجد"، وذلك النصراف أحوط كان الثاين وإنقرب، أ ولللمشهور، واأل: والثاين

 انعم ما شاء«: احلائض واجلنب هل يقرآن من القرآن شيئاً؟ قال: )عليه السالم( صحيح زرارة، عن الباقر

  .)١(»السجدة إالّ

  .)٢(»السجدة إالّويقرءان من القرآن ما شاءا «: )عليه السالم( وحسن حممد بن مسلم، عنه

 ويؤيد االنصراف املذكور ،)٣(»السجدة إالنعم ما شاءا «:  له، يقرءان شيئاً؟ قالىويف رواية أخر

  . متواتر الروايات يف آيتها يف" السجدة"استعمال 

                                                

  . ٤ ح اجلنابة أبواب من١٩ الباب ٤٩٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح اجلنابة أبواب من١٩ الباب ٤٩٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

. ٦ حيقرآن القرآن...  يف اجلنب٦٩ الباب ١١٥ ص١ ج:االستبصار) ٣(
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إن كانت من «: ، عن الطامث تسمع السجدة؟ قال)عليه السالم( مثل صحيح احلذاء، عن الباقر

  ".السجدة"آية  على  ومثلها غريها من الروايات اليت اطلقت السجدة،)١(» مسعتهاإذاالعزائم فلتسجد 

  . سورة السجدة إىل صراف السجدةنابستدل له  فقد ا:ول الثاينأما الق

سور العزائم  إالّتقرءا ما شاءا من القرآن،  أن ائضوجيوز للجنب واحل": عترب، حيث قالومبا عن امل

 ذلك البزنطي ى رو،اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وترتيل السجدة، وحم السجدة: األربع، وهي

 ىكالمه فتو أن  واحتمال)٢( ")عليه السالم(  عبد اهللا أيب، عن احلسن الصيقل، عنعن املثىن هيف جامع

  . مجاعأنه ال يستشكل يف السند، ألن البزنطي من أصحاب اإل مبضمون الرواية خالف الظاهر كما

جد العزائم اليت تسإال ت جنب نأوقراءة القرآن  وال بأس بذكر اهللا«: ، حيث قالالرضويمبا يف و

  .)٣(»مل ترتيل، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأأ:  وهي،فيها

   على االنصراف ممنوع، وحيمل السورة يف الرواتنين إ :وفيه

                                                

.٤٤ ح يف حكم اجلنابة٦ الباب ١٢٩ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٢٧ سطر ٤٩ ص:املعترب) ٢(

  .٢٢ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٣(
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 اختصاص احلرمة ى، لكن األقوحوطاأل على حداهاإبعضها بقصد  أو ةل كان بعض واحدة منها، بل البسموإن

  .بقراءة آيات السجدة منها

  

ل املنع عن قراءة سور العزائم يف الصالة، لوضوح أنه ال مانع من قراءة بعضها جمموع السورة، فهو مث

يف تلك " دةالسج"من " سورة السجدة"رادة إل  بني احتمارضا التعاألمر ىمن دون آية السجدة، منته

 االحتماالن، ى تساوإذايف هذه الروايات، ف" السورة"من " قراءة كل السورة"الروايات، وبني احتمال 

صح أألن رواياته ح يف املستمسك االحتمال الثاين، جصل، وراأل" آية السجدة"ن املرجع يف ما عدا كا

  .  عدداً، ومطابقة لألصلأكثرسنداً، و

بعضها بقصد  أو  كان بعض واحدة منها، بل البسملة،وإن{ومما ذكرناه ظهر املنع عن قرائتها 

  .}راءة آيات السجدة منها اختصاص احلرمة بقى لكن األقو.حوطاأل على إحداها

جياب، وال عدم القصد يكفي يف السلب، فلو قرأ البسملة القصد ال يكفي يف اإل أن لكن الظاهر

حدها باخلارج ال بالقصد،  املشترك إمنا حيققه ألإذقرأ غريها مل يأمث،  أو  إحداها،أبقصد إحداها مث مل يقر

نه قرأ أفلو قرأ بعدها املالئكة صدق شيئاً من التوحيد، فمن قرأ بسم اهللا بقصد التوحيد مل يصدق أنه قرأ 

ت ناب"ة م كان كلإذا اخلارجية ال تتحقق بالقصد ال سلباً وال إجياباً، مثالً مور األفإنناه، أنزلسورة إنا 

متها من شعر شاعر آخر أبقصد قراءة قصيدة الشاعر الفالين، مث " ت سعادناب" قصيدتني فقرأ أول" سعاد

  رفاً مل يصدق ع
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 حائط بقصد بناء غرفة  بىنإذا مثلما أنه قرأ شعر الشاعر الثاين، فهوا يصدق وإمنأنه مزج الشعرين، 

الغرفة مركبة من حائط ملربعة  أن ، الة هذا احلائط حائط غرفة مثلثفإنمتها غرفة مثلثة، أمربعة، مث 

  .وحائطني ملثلثة

بالقصد، ولذا اخترنا جواز العدول بعد قراءة  اخلارجية ال تتحقق وال تنتفي موراأل أن واحلاصل

  .  هذا عدوالً أصالًىالتوحيد، بل ال يسم أو البسملة بقصد احلمد

 فاحلرام قراءة بعضها أيضاً، ألنه املنصرف من ،القول حبرمة آية السجدة على مث الظاهر أنه بناًء

  . مساع كل آية السجدة أو ءةبقرا إالّها، فليس املقام من قبيل وجوب السجدة، حيث ال جتب إطالق

ه ما مل يقرأ ما يعني مل يكن حراماً ـ فإنومما تقدم تعرف احلال يف أبعاض مشتركة من السور األربع، 

  .بعاض ـالقول حبرمة األ على بناًء
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 سهواً، أو يف اخلارج ودخل فيهما عمداً، أو أجنب فيهما، أو من نام يف أحد املسجدين واحتلم،): ١مسألة ـ (

  جهالً، وجب عليه التيمم للخروجو أ

  

يف اخلارج ودخل فيهما  أو ما،هأجنب في أو من نام يف أحد املسجدين واحتلم،{): ١مسألة ـ (

 وال خالف يف إشكالبال } وجب عليه التيمم للخروج{بدون اختيار  أو }جهالً أو ،سهواً أو عمداً،

  . عليهمجاع اإلىالعلماء دعوعن الوسيلة، حيث جعله مستحباً، وعن بعض إال اجلملة، 

 كان الرجل نائماً يف املسجد إذا«:  قال)عليه السالم(  محزة، عن الباقر أيباحلكم صحيح على ويدل

صابته جنابة فليتيمم، وال مير يف املسجد أ فاحتلم ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مسجد الرسول أو احلرام

  .)١(»د وال جيلس يف شيء من املساجدمير يف سائر املساج أن متيمماً، وال بأسإال 

  ". هتصابأف"بدل " ةوأصابه جناب ":)٢(ويف املعترب

 خيرج منه مث يغتسل، حىت«: وأضاف» متيمماً«: قوله إىل  محزة أيبويف الكايف رواها مرفوعاً عن

  . )٣(»اميرا يف سائر املساجد وال جيلسان فيه أن صاا احليض تفعل كذلك، وال بأسأ إذاحلائض اوكذلك 

                                                

. ٦ ح اجلنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٥ س ٥٠ ص:املعترب) ٢(

. ١٤ ح باب النوادر٧٣ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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 أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً، أو يكون زمان اخلروج أقصر من املكث للتيمم، فيخرج من غري تيمم،أن إال 

  .أقل من زمان التيمم؛ فيغتسل حينئذ

  

تكون احتلمت يف أن إال  احتلمت يف مسجد من املساجد فاخرج منه واغتسل، إذاو«: ويف الرضوي

حد هذين أ يف احتلمت إذاك فإن ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( هللال يف مسجد رسو أو مسجد احلرام،

  . )١(»ت متيممنأ وإالّاملسجدين فتيمم، مث اخرج، وال متر عليهما جمتازاً 

 كان تعبداً إذاالقاعدة، ف على أنه أو م قد اختلفوا يف أنه هل احلكم تعبد حمض خاص مبوضعه،إمث 

 وإنقصر، أاخلروج  أو  كان زمان الغسلوإنعن التيمم،  ويف املسجد،ضاً مل يتعد احلكم عن االحتالم حم

داخله  أو القاعدة كان كما ذكره املصنف من مشول احلكم ملطلق اجلنابة يف خارج املسجد،ى علكان 

الثاين، ألن املستفاد عرفاً من النص أنه لتدارك اخلروج حبالة اجلنابة،  بغريه، والظاهر هو أو باالحتالم

  .  بدلهى أطول اقتصر علليكون زمان الغس أو  ميكن الغسلوحيث ال

قصر من املكث للتيمم أيكون زمان اخلروج أن إال {: وعليه يصح ما ذكره من االستثناء بقوله

أقل من  أو أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً،{ولو كان الزمانان متساويني ختري } فيخرج من غري تيمم

  البدل ما دام  إىل ألنه ال تصل النوبة} يغتسل حينئذفزمان التيمم 

                                                

.٢٨ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(
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أقسامه اجلنابة رواية  إىل  بالنسبةطالقملساوي ـ ويؤيد اإلاالزمان  إىل  املبدل منه ـ بالنسبةنميك

  . املعترب املتقدمة

 مع وضوح حصول الزيارة يف زمان ة األدلطالق إل،دين يف حكمهماج املساتدزيا أن مث الظاهر

 أن الصدق الذي هو مدار احلكم، كما إىل ضافة ملن راجع التاريخ، باإلى خيفور الروايات، كما الدص

 ط، ومنه يعلم أنه لو فقتيان بشيء مشروط بالطهارة ذا التيمم، بل هو للخروجهر أنه ال يصح اإلاظلا

 ، ولواألمر أول من  كان عاجزاًإذاإال تيمم جديد، اللهم  إىل  احتاجطرأ عجز عن الغسل بعد اخلروج

 يتمكن من القاعدة كما عرفت، ولو مل على  إذ احلكم، يف املسجد مدة تيمم أيضاًءالبقا إىل اضطر

 عند املنام، وكالتيمم اللحاف على جيد، كالتيمم ما على تيمميالتيمم لعدم وجود التراب، فالظاهر أنه 

كانت جنسة  أو تالم،وحنوه، ولو تنجست يده باالح" امليسور" ولعله يشمله دليل  قربوس الفرس،على 

 مل يتمكن من التطهري الذي ال ينايف إذاكانت جبهته جنسة مثال، فالظاهر أنه يتيمم،  أو ،ىجلهة أخر

  . وحنوه" امليسور"فورية اخلروج، وذلك لدليل 

 حيث ال جيوز املكث ،ينام يف املسجدين، بل سائر املساجد أن  هل جيوز،ه حيتلمبأننه لو علم إمث 

ستيقظ، ي  حىتالقلم مرفوع عن النائم أن من أنه تعمد البقاء واملكث، ومن:  جيوز؟ احتماالنفيها، أم ال

دخال إمس امليت يف املسجدين، كما ال بأس ب إىل واالحتياط يف ترك النوم، وال ينسحب احلكم املذكور

  يغسل  أن امليت قبل
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  . والنفساءضوكذا حال احلائ

  

  .  العامل الترك، واهللاحوط كان األوإنفيهما، 

 قاعدة فإن دخلتا املسجدين، إذابعد نقائهما من الدم، وقبل الغسل، } وكذا حال احلائض والنفساء{

  . التفصيل السابق على ،ميكن الغسل عدم مرورمها فيهما تقتضي حرمة املرور بدون التيمم فيما ال

، والبيان، ىوس، والذكر، والتحرير، والدرىأما يف حال الدم، فهل التيمم واجب، كما عن املنته

من : ال؟ كما عن غري واحد، احتماالت أو مستحب، كما عن املعترب، وأيب علي، أو وغريها، واأللفية،

التيمم  أن االستحباب، ومن على  فيحمليبومن أا مرسلة فال يثبت احلكم الوج وذيل رواية الكايف،

 التيمم، العتبار حوطباالستحباب، واأل  حىتمال الدم فال حيكحخالف القاعدة، ألنه ال يؤثر شيئاً يف 

حجيته عنده كاف يف احلجية عندنا، لكن حيث مل  أن ما اخترناه، من على الكايف مسانيده ومراسيله

، وهو كونه حكماً ول األعاحتمال املرسلة للفرو إىل ضافةبه، باإلوى ل ا قبل العالمة مل ميكن الفتيعم

  .  التيمم ال يؤثر شيئاً غري ظاهر، فحاله حال وضوء اجلنببأنوالقول هلما بعد النقاء وقبل الغسل، 

  كان النص قد تعرض للحائض فقط، مثوإنحلاق النفساء، فلوحدة حكمها مع حكم احلائض، إأما 

يضاً، أا إليهفال يستبعد تعدي احلكم إال ها كان يف حكم الطاهر، وأحكامعملت بن إ املستحاضةأن 

  . لوحدة املالك
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 فيه أحد، ومل  مل يصلّوإنال فرق يف حرمة دخول اجلنب يف املساجد بني املعمور منها واخلراب، ): ٢ألة ـ مس(

  .يبق فيه آثار مسجديته

  نعم يف مساجد األراضي املفتوحة

  

  مل يصلّوإن ،ال فرق يف حرمة دخول اجلنب يف املساجد بني املعمور منها واخلراب{): ٢مسألة ـ (

  . ديةجسون اخلراب ال خيرج املسجد عن املاألدلة، بعد ك طالقإل} فيه أحد

 أمهية، لكن ت املسجد مسجد، فاآلثار ليست ذاأرضإذ } ثار مسجديتهآمل يبق فيه {ن إ }و{بل 

سائر  أو  خرب املسجد،إذاالظاهر عندي ـ كما ذكرته يف موضع آخر من هذا الكتاب ـ أنه 

اً يباباً، وذلك أرض خربت القرية وصارت إذا، كما حكاماألوقاف حبيث زال الوقف عرفاً، مل يبق األ

 زال إذا من ذلك، فأكثر على  ال تسلط لهإذيوقف مبقدار شعاع ملكه الزمين،  أن منا يتمكنإقف األن الو

 أو املكان الفالين كان مسجداً، أن  علمنا ـ يف مثل سامراء والكوفة ـإذاامللك عرفاً زال الوقف، ف

قفاً آخر يف زمان عمران هذين البلدين قبل ألف سنة، مل جيز عليه حكم املوقوف، و أو مدرسة دينية،

أن  أما  مل ير العرف بقاء امللك مل يبق الوقف،إذاوذلك ألن الوقف تابع للملك؛ وامللك أمر عريف، ف

امللك أمر عريف فألنه من  أن زيد من ملكه، وأماأيوقف  أن الوقف تابع فألن املالك ال حيق له

  . ارجية اليت حكم عيها الشارع، فاملرجع فيه العرفخلوضوعات اامل

  نعم يف مساجد األراضي املفتوحة{: أما ما ذكره املصنف بقوله
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  . ة آلثارها وبنائهاعألا تابباملرة ميكن القول خبروجها عنها  ذهب آثار املسجدية إذاعنوة 

  

فقد } ا، ألا تابعة آلثارها وبنائهاهها عن ذهب آثار املسجدية باملرة ميكن القول خبروجإذاعنوة 

  . ول مل حترر مل يكن وقفاً من األوإنامللك،  إىل حتررت بالوقف مل تعدن إ رض األبأن: شكل عليهأ

 القول بعدم امللك إذ وقدر ملكها هو ما دامت اآلثار، ، قد حتررت بقدر ملكهارضاألن إ :وفيه

  . حمل املسألة باب األراضي ولة،مطلقاً كالقول بامللك مطلقاً خالف األد

، أشبهما  أو وقف بذهاب امللك عرفاً، لو غصب الوقف غاصب وجعله شارعاًذهاب ال على مث بناًء

  . سقط حكم الوقف، ألنه يسقطه عرفاً اعتباره كونه ملكاً
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  . جد ال جيري عليه حكم املس،لهصلى  عني الشخص يف بيته مكاناً للصالة وجعله مإذا): ٣مسألة ـ (

  

صلى ولعائلته وكذلك امل} لهصلى  عني الشخص يف بيته مكاناً للصالة وجعله مإذا{): ٣مسألة ـ (

  . العامة أو يف الفندق واحلمام وغريمها من املرافق شبه العامة،

، ألنه مل يقفه مسجداً، والوقوف إمنا تكون بالقصد، وال إشكالبال } ال جيري عليه حكم املسجد{

  . خالفه على  املسجد عليه، بل الدليلأحكام جريان على دليل

 أو بدا ألهله يف حتويله عن مكانهن إ نه سئل عن املسجد يتخذ يف الدارإ) عليه السالم( فعن الصادق

  . )١(»ال بأس بذلك «:التوسع بطائفة منه؟ قال

ليس هلا  أو هلا أصل،ع وسائر معابد أهايل األديان اليت ي الكنائس والِب:مث الظاهر ال حيكم حبكم املسجد

ني املختلفني منه ال فرق بني مساجد املسلأكوا حبكم املساجد، كما  على صل، وعدم الدليلأصل، لأل

  .  األدلة، ولو كان واقف املسجد من الفرق احملكوم بكفرهمطالقيف املذاهب، إل

عليه ( تل احلسنياملساجد امللعونة كمسجد الضرار، وما بين يف الكوفة شكراً لق أن رهظالنعم ا

  عمل مثله يف هذه  أو ،)السالم

                                                

. ١ ح املساجدأحكام  أبواب من١٠ الباب ٤٨٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(
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د مثالً، كل تلك ليست ججتميع جواسيس الكفار حتت ستار املسجل أل بين مسجد إذااألزمان، كما 

املذكور يف املسجد  مبسجد الضرار، وللعن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  ملا فعله الرسول،حبكم املسجد

  . ر أيضاًض آتية فيما تنشأ يف احلال احلالسان األطهار، والعلة على الكوفة

 إىل  فهل هي حبكم املساجد أم ال؟ حيتاج،رع يف القرن األخريت الدين املخ،د الفرقة األمحديةجأما مسا

  . يف احنرافهمإشكال كان ال وإن مسعت خمتلفاً يف شأم، فإينالفحص عن حاهلم، 

لعدم، بعد مشول ا على م املساجد، لعدم الدليلجيري عليه حك أن  فال يبعد،ولو وقف الكافر مسجداً

 يف الكافر قصد القربة يف غري حمله، كما بيناه مفصالً يف بعض ىه ال يتمشبأنقول ات له، والطالقاإل

  . مسائل هذا الكتاب

زيلت مل يكن للهواء أ إذا وقف إنسان طبقة فوقانية مسجداً، كان احلكم تابعاً لبقاء الطبقة، فإذاو

  . كم املسجد لعدم الصدقالباقي ح

  .  فتأمل،عيد احلكمأعيدت الطبقة أ إذانعم 
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حنو ذلك  ومنارته وحيطانه و من املسجد من صحنه واحلجرات اليت فيهكل ما شك يف كونه جزًء): ٤مسألة ـ (

  .  علم خروجه منهإذا إالّجراء  اإلحوط كان األوإن ،ال جيري عليه احلكم

  

 ومنارته  فيه من املسجد من صحنه واحلجرات اليتونه جزًءكلما شك يف ك{): ٤مسألة ـ (

كوا ليست مسجداً على  أو كوا مسجداً، على  كانت هناك إمارة شرعيةفإن} وحيطانه وحنو ذلك

مارة كان الالزم الفحص، حسب ما ذكرناه يف لزوم الفحص يف أ مل تكن وإنكانت هي املتبعة، 

  . ـ ـ مبوازين الفحصةالشبهات املوضوعي

حراز إلعدم } ال جيري عليه احلكم{ فحص ومل يثمر أو ه ال يثمر،بأنعلم  أو كن الفحص، مل ميوإن

  . ه، واألصل يف الشبهات املوضوعية الرباءةتمسجدي

ثبات كونه ليس مبسجد إغري مسجد، فال ميكن  أو مسجدما إ  إا ال شك أوقاف، والوقف:ال يقال

  . حلالة السابقةامجايل بارتفاع باألصل، للعلم اإل

عدم إىل جراء االستصحاب بالنسبة إاملرجع يف املقام الرباءة ال االستصحاب، بل ميكن : ألنه يقال

  . اخلصوصية الزائدة؛ فتأمل

املسجد وبنائها معه  إىل ألن انتساا املذكورات}  علم خروجه منهإذا إالّجراء  اإلحوط كان األوإن{

إا كافية يف االحتياط، لكن الظاهر الفرق إال  مل تكن شرعية وإنمارة وهذه األ  كوا منه، على إمارة

مارية يف الثاين، واهللا سبحانه  قوية، خبالف األولمارية يف األاألن إ  حيثةبني مثل احليطان ومثل املنار

  . هوالعامل
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 كانَ مؤِمناً كَمن كانَ فاِسقاً أَفَمن﴿ال يقرأ منها  أن حوط واألوىل قرأ دعاء كميل، األإذااجلنب ): ٥مسألة ـ (

احملرم قراءة آيات  أن  جوازه ملا مر، منى وكذا احلائض، واألقو،من سورة حم السجدةجزء ألنه ﴾ ال يستوونَ

  .  ال بقية السورةةالسجد

  

ناً أَفَمن كانَ مؤِم﴿ال يقرأ منها  أن حوطألا ووىلاأل   قرأ دعاء كميل،إذااجلنب {): ٥مسألة ـ (

}  جوازهى ألنه جزء من سورة حم السجدة وكذا احلائض، واألقو)١(﴾كَمن كانَ فاِسقاً ال يستوونَ

 وال يضر عدم قصد }بقية السورة قراءة آيات السجدة الاحملرم  أن مر من ملا{ أوىلوكون عدم قراءته 

ى أنه ال ، وال خيفمورل هذه األكوا آية، بعد وضوح كوا آية، ملا سبق من عدم اعتبار القصد يف مث

 يف سند دعاء )عليه السالم(  كما ورد عن أمري املؤمنني)عليه السالم(  الدعاء خلضرينايف ذلك كون

 احلكم  الحتمال أنه دعا به بعد نزول القرآن، بل لو دعا به قبل نزول القرآن أيضاً كان)٢(الكميل

نشد قبل نزول القرآن أامرء القيس  أن ىكما حيكحيكم حبكمه،  أن  جعله من القرآن يوجبكذلك، إذ

  وقالُوا ﴿:  اهللا سبحانه كلمات بعض الكفار مثل قوله سبحانهىوكما حك" شق القمرناودنت الساعة "

                                                

.١٨اآلية : سورة السجدة) ١(

. دعاء كميل١٦٨ ص:مفاتيح اجلنان) ٢(
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، ومع ذلك را حكاية كلمات الكفافإاآليات،  )١(﴾ ينبوعاًأرضلَن نؤِمن لَك حتى تفْجر لَنا ِمن الْ

  . غري ذلك إىل حبكم القرآن،فهي حمكومة 

                                                

. ٩٠اآلية: سراءسورة اإل) ١(
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  . جاهالً جبنابة نفسه أو جمنوناً، أو  كان صبياًوإندخال اجلنب يف املسجد إ عدم حوطاأل): ٦مسألة ـ (

  

ة جبنابالً جاه أو جمنوناً، أو  كان صبياً،وإندخال اجلنب يف املسجد إ عدم حوطاأل{): ٦مسألة ـ (

رسال اإل أو العاتق، على دخال بالبعث، وقد يكون باحلمل، قد يكون اإلأشبهما  أو نائماً، أو }نفسه

لي كالعامل تكليفه فعما إ ال، واملكلف أو مكلفما إ حنو ذلك، ويف كل حال فالداخل أو فوق دابة،

 مل يكن اجلنب إذا فعلي كالناسي واجلاهل باملوضوع، واجلاهل باحلكم القاصر، فتكليفه غري أو العامد،

حرمة دخول اجلنب الطفل مل يعلم  دخاهلما، إذإنون، فالظاهر عدم املانع يف صال كالطفل واأمكلفاً 

هذا العمل  أن  علىأم غري مكلفني، وال دليل على د أصالً، بل دليل رفع التكليف يدلجوحنوه املس

بحانه مطلقاً، فاألصل الرباءة عن البعث، وعن ساللواط والقتل، حبيث ال يريده اهللا ومبغوض كالزنا 

 كان اجلنب غري مكلف فعالً كاجلاهل باملوضوع، فالظاهر أنه أيضاً غري حرام، إذ ال تكليف وإناحلمل، 

 واألصل الرباءة عن تكليف الباعث واحلامل، ومل يعلم املبغوضية الذاتية، كالزنا ،اجلنب إىل فعلي بالنسبة

 باملنكر، ومحالً ألنه األمرمن  عثاً، ألنه كان اجلنب مكلفاً فعالً كالعامل العامد، حرم إدخاله بوإنوالقتل، 

  . للمنكر يف اخلارج، ومثله ما لو وقع الفعل منه مبغوضاً كاجلاهل املقصر جيادإ

 مل يكن مميزاً ارتفعت إذاله الويل غسلو نه أل الصيب املميز ارتفعت جنابته، كما سمث الظاهر أنه لو اغت

  جنابته، إذ الظاهر من األدلة قيام 
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 داء اخلمس والزكاة عنه،أ، كما يف باب احلج بغري املميز، ومورمثال هذه األأمقام غري املميز يف الويل 

  . حكامغريها من األ إىل

الظاهر عدم  أن من عدم الدليل، كما خراجه، ملا عرفتإجنب انون يف املسجدين مل جيب أولو 

  . املسجدين، لعدم الدليلجنب يف أ إذاتيميم غري املميز  أو لزوم تيمم الصيب املميز،

 واملرأة احلائض، والكافر الذي ميس ،ومما ذكرنا يف املقام يعرف مسائل قراءة العزمية، ومس القرآن

  . غريها إىل يدخل املسجد، أو املصحف،

تقليداً،  أو جتهاداًا مل خيالف اجلنب الباعث واحلامل، إذادخال اجلنب إمنا هو فيما إمث ما تقدم يف باب 

  . دخال والبعث، كما هو واضح، واهللا العاملجاز اإلإال عتقد أحدمها عدم اجلنابة، و ابأن
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  .جارة فاسدة وال يستحق أجرةيستأجر اجلنب لكنس املسجد يف حالة جنابته، بل اإل أن ال جيوز): ٧مسألة ـ (

  

ا ال فيم} يف حالة جنابته{مباشرة } جداملسيستأجر اجلنب لكنس  أن ال جيوز{): ٧مسألة ـ (

 علم اجلنب جبنابة نفسه، وذلك ألنه أمر باملنكر وبعث عليه، وال إذامن اخلارج، فيما يتمكن من الكنس 

  . يف حرمة مثل ذلك تكليفاًإشكال

ه جنب مل بأنال يعلم  أو ،و متكن الكنس من اخلارجأ كان االستيجار لألعم من املباشرة، إذانعم 

  .صح الذي اخترناه يف الثالث األعلىني، وول يف األإشكالحيرم، بال 

على ما إ جارةجارة، إذ اإلمتعلق اإل على  الشرعية والعقليةةالشتراط القدر} جارة فاسدةبل اإل{

ما إ العمل، أو  مل ميلك املؤجر الدابةإذااملنفعة كاستئجار العامل للبناء، فعلى  أو العني كاستئجار الدابة،

 والكنس بذاته ،جارةيالزم للمحرم، مل تصح اإل أو نه فعل حمرمشرعاً أل أو مل ميلكه عقالً لعدم قدرته،

ر الشارع بالوفاء وال جيوزه أنه مالزم للمكث احلرام، ومن الواضح أنه ال يأمإال  مل يكن حراماً وإن

، كما حصره فيه يف مجاععن مالزمه، ألنه تناقض بعينه، فليس الدليل اإل أو ي عن الشيءوينه

  .ستمسكامل

ما أ(: ألن األجرة يف مقابل ما ميلك، واملفروض أنه ال ميلك، فقول املستمسك} جرةأق وال يستح{

  جرة املثل فغريأعدم استحقاق 
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جرة، خبالف ما ناسياً استحق األ أو ه جنببأن ولكنه كنس يف حال جنابته وكان جاهالً ،نعم لو استأجره مطلقاً

  ه ال يستحق لكونه حراماًفإن كنس عاملاً، إذا

  

 م ذكروافإحمل نظر، . ى انته)١()»ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده«ر إذ هو خالف قاعدة ظاه

  .  فراجع،هذه القاعدة ال تشمل كل املواردأن 

معذوراً  أو }ناسياً أو ه جنببأنستأجره مطلقاً، ولكنه كنس يف حال جنابته، وكان جاهالً انعم لو {

} استحق األجرة{حنوه  والبقاء فيه للفرار من ظامل إىل اضطر أو  حبس يف املسجد،إذابعذر آخر، كما 

من دون }  كنس عاملاًإذاخبالف ما {جارة الصحيحة  بالعمل اململوك له املستأجر عليه باإلىألنه أت

املوجب لعدم كونه للحرام  يكون مراده أنه مالزم نأوالبد } ه ال يستحق لكونه حراماًفإن{اضطرار 

جارة مل يستحق ال  مل يكن فرداً لإلإذا الكنس ليس حبرام، وبأننه االعتراف جارة، إذ يأيت مفرداً لإل

  . جارة عليه، لعدم ملكه له، وعدم وقوع اإلىجرة املسمأأجرة املثل، وال 

بل يستحقها (: املقام بقوله على  فيما ذكره السيد الربوجردي حيث علقشكالومما ذكرنا يظهر اإل

  .)٢()ل واملكث ال الكنس احملرم هو الدخوفإن إشكالبال 

                                                

.٥٧ ص٣ ج:املستمسك) ١(

. ٢٣ ص:تعليق السيد الربوجردي) ٢(
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كالمها  أو العمل احملرم، وكذا الكالم يف احلائض والنفساء، ولو كان األجري جاهالً، على وال جيوز أخذ األجرة

  ا احلرام الدخولوإمنجارة وهو الكنس ال يكون حراماً،  أيضاً يستحق األجرة، ألن متعلق اإلوىلجاهلني يف الصورة األ

  

بعض  على الطبيعة املطلقة القدرة على نه يكفي يف حصول القدرةإ(: كيم بقولهوفيما ذكره السيد احل

 جاء به استحق إذاالكنس الشامل للكنس حال اجلنابة، ف على جارةاألفراد فال مانع من صحة اإل

تشمل الفرد غري   غري املقدور عقالً، الالفردجارة املطلقة ه كما ال تشمل اإلفإن. ى انته)١()ىاملسم

  . حرمة ما يالزمه أو ور شرعاً حلرمتهاملقد

 بل ال يستحق األجرة ،م مثنهم شيئاً حر حرإذاألن اهللا } العمل احملرم على وال جيوز أخذ األجرة{

  . لوحدة الدليل يف الكل} ءوكذا الكالم يف احلائض والنفسا {.أصالً ألنه غري مستأجر عليه شرعاً

غري املسجدين، لكنه خارج  إىل جارة بالنسبة صحت اإل،باحمكن الكنس يف حال االجتياز املأنعم لو 

  .  الكالمل حمنع

مقيدة حبال اإلجارة أي ما كانت } وىلكالمها جاهلني يف الصورة األ أو لو كان األجري جاهالًو{

  ا احلرام الدخول وإمنجارة وهو الكنس ال يكون حراماً أيضاً يستحق األجرة، ألن متعلق اإل{اجلنابة 

                                                

.٥٨ ص٣ ج:ستمسكامل) ١(
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  . احملرم على ث، فال يكون من باب أخذ األجرةواملك

جرة، ولو كانا جاهلني ألما جارة فاسدة، وال يستحق األ اإلتاملكث كان أو الدخول على نعم لو استأجره

  احلرام، على جرةحمرمان، وال يستحق األ

  

} رماحمل على فال يكون من باب أخذ األجرة{وحرمتهما ليست فعلية لفرض جهل األجري } واملكث

  .مبغوضية العمل ذاتاً، ليكون بعث املستأجر حراماً على مل يكن دليل أن وعلم املستأجر ال يضر، بعد

جارة كانت اإل{يف سائر املساجد } أواملكث{يف املسجدين } الدخول على نعم لو استأجره{

 أدلة فإن} اماحلر على  وال يستحق األجرة ولو كانا جاهلني ألما حمرمان واليستحق األجرة،فاسدة

ل املقام، إذ ال فرق بني اجلهل والعلم يف ذلك، مم شيئاً حرم مثنه، تش حرإذا اهللا نأوعدم مملوكية احلرام، 

  . املوارد النادرة اخلارجة بالدليل اخلاص إالّا يف سائر املوارد، مكما ال فرق بينه

اهر، ألن اجلاهل مرخص يف حلاق اجلاهل بالعامل غري ظإلكن (: شكل عليه املستمسك بقولهأوما 

فيه نظر، إذ . ى انته)١()وجمرد احلرمة الواقعية مع الرخصة الظاهرية غري قادحة يف استحقاق األجرة. الفعل

  اجلاهل غري مرخص يف الفعل بل هو معذور، وفرق بني 

                                                

.٥٩ ص٣ ج:املستمسك) ١(
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دة، ولو مع النفساء للطواف املستحب كانت االجارة فاس احلائض أو أو  أنه لو استأجر اجلنبومن ذلك ظهر

ه ليس فإنجارة للكنس،  املتعلق فيهما هو نفس الفعل احملرم، خبالف اإلفإن وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ،اجلهل

  حراماً،

  

ا هو معذور، وإمن  من يبيع مال الغري بظن أنه مال نفسه ليس مرخصاً يف هذا البيع،فإنين، األمر

ه مل فإن باع اخلرتير بظن أنه شاة، إذا حال املقام حال ماوالعذر ال يالزم الصحة واستحقاق األجرة، ف

 وال املثل، ألن البيع باطل، واخلرتير ال ىيعمل حراماً جلهله بالواقع، لكنه ال ميلك الثمن، ال مثن املسم

 غريها من إىلالغناء وهي جاهلة باحلرمة،  على ومثله ما لو أخذت املغنية األجر ،أصالً يقابل بالثمن

  .املنت على ايتناب، ولذا سكت غري واحد من املعلقني، كالسادة الربوجردي وابن العم واالصطهاألمثلة

جارة النفساء للطواف املستحب كانت اإل أو احلائض أو ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر اجلنب{

عل  كان الفاوإن ، الطواف بالبيت صالةفإن ،ألن الطواف يف هذه األحوال حمرم} دة ولو مع اجلهلسفا

  . صوم أو  استأجره لقضاء صالةإذاثار الواقعية، فحاله حال ما  العذر ال يرفع اآلإذا ،جاهالً معذوراً

جارة لإل}  املتعلقفإن{االختالف  على سجدة أو سورة} وكذا لو استأجره لقراءة العزائم{

  ليس حراماًه فإنجارة للكنس هو نفس الفعل احملرم خبالف اإل{الطواف وقراءة العزمية } مافيه{
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  .ا احملرم شيء آخر، وهو الدخول واملكث، فليس نفس املتعلق حراماًوإمن

  

 بني ىوفرق مصباح اهلد} ا احملرم شيء آخر، وهو الدخول واملكث، فليس نفس املتعلق حراماًوإمن

  كانإذاجارة، وبني صورة ما  فتبطل اإل،جارة قراءة العزمية مبا هي عبادةمتعلق اإل  كانإذاصورة ما 

  .متعلقها قراءة العزمية مبا هي قراءة، مل يظهر يل وجهه
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االغتسال  أو يتيمم ويدخل املسجد ألخذ املاء أن  كان جنبا وكان املاء يف املسجد جيب عليهإذا): ٨مسألة ـ (

  بعد االغتسال أو بعد اخلروج إالّهذا املاء وال يبطل تيممه لوجدان . فيه

  

 يتيمم ويدخل املسجد ألخذ املاء أن  وكان املاء يف املسجد جيب عليه كان جنباًإذا{): ٨مسألة ـ (

  . الصالة وغريها إىل  عليه، فألنه قادر من املاء بالنسبةلوجوب الغسأما } االغتسال فيهأو 

وأما وجوب التيمم لدخول املسجد فألن دخول املسجد واجب من جهة وجوب الغسل، وحيث ال 

 املصنف مبا إطالقلكن ال بد من تقييد بالتيمم، قام التيمم مقام الغسل، إال يتمكن من الغسل الواجب 

 الدخول غري االجتيازي حرام، بأنقلنا  أو كان الدخول يوجب املكث، أو كان املاء يف املسجدين، إذا

 التيمم فإن ،هريأباح دخول داره وأباح ماءه للمتطهر، دون غ وومثل املقام لوكان املاء لزيد يف داره

  . روع حينئذ ألنه مقدمة للواجبمش

 وكلما يلزم من وجوده عدمه فهو ،جواز التيمم دوري يلزم من وجوده عدمهن إ :قلتن إ }و{

 والتمكن من الغسل يوجب ، فجواز التيمم باطل، وذلك ألن التيمم موجب للتمكن من الغسل،باطل

  ؟بطالن التيمم، فالتيمم يوجب بطالن التيمم

كن يف املستقبل مت الفإن} بعد االغتسال أو بعد اخلروج إالّ لوجدان هذا املاء ال يبطل تيممه{: قلت

  بعد االغتسال ـ يبطل امتداد التيمم، ال أنه يبطل ابتداء التيمم، فهو  أو ـ أي بعد اخلروج،
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  ن،ابة القرآتدخول املسجد واللبث فيه مبقدار احلاجة، فال جيوز له مس ك إالّولكن ال يباح ذا التيمم 

  

 بعد ساعة صحيح، ما إىل تيممه اآلنن إ املاء اآلن لكنه حيصله بعد ساعة، حيث على كمن ال حيصل

بني  أو الغسل، على داد الزمين بني التيمم وبني اخلروج من املسجد الذي يقدر حينذاك يف هذا االمتفإن

   .مكنه االغتسال يف املسجد، ال يتمكن من الغسلأ إذاالتيمم وبني االغتسال 

 وهي ـ التيمم موجب للتمكن وىلأريد باملقدمة األن إ :جياب جبواب آخر، وهو أنه أن ميكن وهذا

 وإن  الكون يف املسجد املوقوف عليه الغسل، فهو غري حاصل بالتيمم، إىل من الغسل ـ التمكن بالنسبة

  الغايات، بسبب قدرتهسائر على  لقدرته،سائر الغايات، فهو حاصل قبل التيمم إىل أريد التمكن بالنسبة

ه غري فإنه كمن ضاق وقته عن الغسل فإنعدمه،  والتيمم، وال مانع من اختالف الغايات يف التمكنعلى 

تيان بصالة قضاء سائر الغايات مثل صيام غد واإل إىل  وواجد له بالنسبة،الصالة إىل واجد للماء بالنسبة

  . ميت أو عن نفسه

  ؟ت اليت شرع هلا التيممالغاي فهل دخول املسجد من ا:ال يقال

 مل يتمكن إذاالغسل، على  أو الوضوء، على كل شيء يتوقف أن  الظاهر من أدلة التيمم:ألنه يقال

  . الشتراط كماله به أو  بالطهور املائي،هشتراطاإلنسان من املاء قام مقامه التراب، سواء كان ال

 ،دخول املسجد واللبث فيه مبقدار احلاجةإال  ولكن ال يباح ذا التيمم{: ولذا قد يستشكل يف قوله

  فال جيوز له مس كتابة القرآن 
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  . كانا واجبني فوراًإذاإال وال قراءة العزائم 

  

إذ مع }  كانا واجبني فوراًإذا إالّ {ـاالختالف املتقدم  على آية ـ أو  سورة} وال قراءة العزائم

  فهو أنه حيث ال يقدر يف هذه الفترةشكالوجه اإل أما وجوما فوراً يصدق عليه عدم وجدان املاء،

  . ةري وأي فرق بني الفترة الطويلة والفترة القص،الغسل، فهو غري واجدعلى 
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  حدمهاأجنابة أحد الشخصني ال جيوز له استيجارمها وال استيجار ال امجإ علم إذا): ٩مسألة ـ (

  

مجايل حبرمة للعلم اإل} جيوز له استيجارمهاجنابة أحد الشخصني ال  الًامجإ علم إذا{): ٩مسألة ـ (

 مل إذا أما  علم اجلنب منهما أنه جنب،إذااملنكر وأمر به، هذا فيما  على نه بعثإحدمها، حيث أجارة إ

كل واحد منهما معذور يف  أن من: صالً، ففي جواز االستئجار وعدمه احتماالنأيعلم لعدم علمهما 

حرمته ـ كما اختاره  على ، مع جهل الفاعل به ال دليلإليهحداث الداعي إخمالفة حرمة الفعل و

ه آت بأن املنكر ال يعلم  كان فاعلوإن باملنكر الواقعي، األمراملستمسك ـ، ومن أنه ال جيوز التحريض و

 على حيرضه أن ا ليست زوجته، مل جيز لهبأنسان  فالنة زوجته، وعلم اإلبأن قطع زيد إذاباملنكر، ف

  . وهذا غري بعيد،غريه من األمثلة إىل مواقعتها،

يظهر حال : غريهم، ومنه وايتناب املنت السادة ابن العم والربوجردي واالصطهإطالق على ولذا سكت

م شيئاً حرم  حرإذامنه يظهر فساد اإلجارة، ألن اهللا  أن حدمها جنب، كماأ بأنمجالياً إ علما علماً إذاما 

  . جلنب الواقعيجارة اإ إىل مثنه، لكن هنا بالنسبة

 إذا، كا ىمها وصحة األخراحدإجارة غريه فليست فاسدة، وحينئذ جيب اجلمع بني علمه بفساد إأما 

  . مهااحدإامرأتني علم ببطالن نكاح  على عقد

  } حدمهاأوال استيجار {ه مل يصح له استيجارمها فإنف كان يوك
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  . اجلنبعلى  حنو ذلك مما حيرم أو ،دخول املساجد أو لقراءة العزائم،

  

ومما تقدم يظهر } اجلنب على حنو ذلك مما حيرم أو دخول املساجد أو ة العزائمءلقرا{مجايل للعلم اإل

  . أشبهما  أو حلج، أو صومه، أو أحدمها لقضاء صالة امليت، أو عدم صحة استئجارمها،
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  .  كانت حالته السابقة هي اجلنابةذاإإال مع الشك يف اجلنابة ال حيرم شيء من احملرمات املذكورة ): ١٠مسألة ـ (

  

إال  ،الستصحاب العدم} مع الشك يف اجلنابة ال حيرم شيء من احملرمات املذكورة{): ١٠مسألة ـ (

ما اليوم، وقد اغتسل إالبارحة وما إ  علم أنه حصلت منهبأنمجايل،  كان الشك مقروناً بالعلم اإلإذا

  . تقدير حصول اجلنابة منه على البارحة

}  كانت حالته السابقة هي اجلنابةإذاإال  {.غداً أو حتصل منه اجلنابة اليومما إ  علم أنهإذاذا وك

  . جهل احلالة السابقة فاحلكم كما تقدم يف الوضوءإذا وفيستصحب اجلنابة،
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  فصل 

  اجلنب على يف ما يكره

  :أموروهي 

  باألكل والشر: ولاأل

  

  }فصل{

  }اجلنب على يف ما يكره{

 عليه، مجاعاملشهور شهرة عظيمة، بل عن مجاعة اإل على }األكل والشرب: ول األ:أموروهي {

 صال، ويدلأعدم الكراهة ظاهرهم التحرمي، وملا عن املدارك من خالفاً ملا عن الفقيه، واهلداية، واملقنع، 

قائلني اآلخرين ال أن ، الطائفة املانعة والطائفة اوزة، كماخباراملشهور اجلمع بني طائفتني من األعلى 

  . ى، وهو خالف التحقيق كما ال خيفخباراستدل كل واحد منهما بطائفة واحدة من األ

 إذا«: قال) السالم عليهما( ه أبيوكيف كان، فمن الطائفة املانعة صحيحة احلليب، عن الصادق عن

  كان الرجل جنباً مل يأكل ومل يشرب 
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  .)١(» يتوضأحىت

يأكل ويشرب غسل يده ومتضمض وغسل وجهه  أن  أرادإذاجلنب ا«: ومفهوم صحيحة زرارة، قال

  .)٢(»وأكل وشرب

نه إ:  وقال،أنه ى عن األكل على اجلنابة«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وخرب املناهي، عن النيب

  .)٣(»يورث الفقر

ه فإنال يذوق شيئاً حىت يغسل يديه ويتمضمض، «:  قال)عليه السالم( وخرب السكوين، عن الصادق

  . والوضح الربص.)٤(»خياف منه الوضح

نزال والدخول،  النص والفتوى كون اجلنابة أعم من اإلإطالق غريها من الروايات، والظاهر من إىل

مل يكره بالنسبة إال  باشر الطعام واملاء بيده، وإذايراد بكراهة األكل والشرب باليد ما  أن كما أنه ال يبعد

  .بامللعقة مل يكره له عدم غسل يده اليد، فمن أراد األكل إىل

ضرار الكبرية ال بد من النهي الربص ضرر كبري، واأل أن كيف حيكم بالكراهة مع: نه رمبا يقالإمث 

  عنها؟ 

                                                

.٤ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١ ح باب اجلنب يأكل ويشرب٥٠ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .١ يف ذكر مجل مناهي النيب ح١ باب ٢ ص٤ ج:الفقيه) ٣(

.١٢ ح باب اجلنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكايف) ٤(
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الربص ال يصيب كل آكل وشارب، بل بعضاً قليالً منهم ـ كما هو املشاهد ـ ن إ :واجلواب

ه له حرم واحلال هذه كان خالف اليسر املبين فإنية، كم أو والكراهة قد تكون من جهة قلة الضرر كيفية

  . احتماالن،يناألمرهناك ربط بني  أو يراثه الفقر غييب،إ أن عليه الدين، وهل

، األكل والشرب واملرض، ككثري من املكروهات واحملرمات الربطأما الربص، فالظاهر أنه من حهة 

  .املورثة لألمراض

كل أنعم ي«:  القرآن؟ قالأبكري، عن اجلنب يأكل ويشرب ويقرومن الطائفة اوزة، موثق ابن 

  .)١(»ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر اهللا عز وجل ما شاء

نا إ«: يتوضأ؟ قال أن أيأكل اجلنب قبل: )عليه السالم( عبد اهللاوصحيحة عبدالرمحان، قلت أليب 

  .)٢(»لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل

اً ب غريه ـ تأدإىل نفسه ما يريد نسبته إىلنسان عبري عريف، حيث ينسب اإلت" نا لنكسلإ" أن والظاهر

  .)٣("نا لنغسلإ" ما يف الوايف من أنه تصحيف عن إىلـ فال حاجة 

                                                

.١ حن القرآنءايقر...   يف اجلنب٦٩  الباب١١٤ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٧ ح اجلنابة أبواب من٢٠ الباب ٤٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٦ الغسل السطر  أبواب يف٦٤ ص اجلزء الرابع١الد : الوايف) ٣(
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  .غسل اليدين فقط أو غسل اليدين واملضمضة واالستنشاق، أو ،فع كراهتهما بالوضوءتوير

  

وذلك } غسل اليدين فقط أو ضة واالستنشاق،غسل اليدين واملضم أو ويرتفع كراهتهما بالوضوء،{

  . املذكورات على الشتمال النصوص

  . الغسل ـ  أا ترتفع بالوضوء ـ وظاهره وضوء الصالة ال:صحيح احلليبففي 

  . بغسل اليد واملضمضة وغسل الوجه:ويف صحيحة زرارة

  .الوضوء، مع أفضلية الوضوء أو  بغسل اليد:ويف صحيحة عبدالرمحان

  .  بغسل اليد واملضمضة: السكوينويف خرب

جنابتك فاغسل يديك ومتضمض واستنشق، مث كل  على لتأك أن تدرأ إذاو«: ويف الرضوي

  .)١(»ذلك إىل شربت قبل ذلك أخاف عليك الربص وال تعود أو  أكلتفإنتغتسل،  أن إىل واشرب

ه غسل اليد واملضمضة، مراتب دفع الكراهة خمتلفة، فأكمله فعل مجيع ما ورد، وأقلن إ مث الظاهر

  . فجعل املاتن بعضها يف عرض بعض ال خيلو من تأمل

                                                

  .١٩ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(
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  سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم على زاد قراءة ما: الثاين

  

 إشكالجواز قراءة القرآن فال  أما }سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم على قراءة ما زاد: الثاين{

 عليه، والظاهر كراهة مجاعرمي القراءة مطلقاً، بل عن مجاعة اإلما عن سالر من حتإال فيه وال خالف، 

  .مطلقاً قراءة القرآن، ولو آية واحدة، لكن الظاهر استثناء البسملة

نفساء لتقرأ احلائض القرآن وا«: أما جواز مطلق القراءة فللمطلقات، كاملروي عن زيد الشحام، قال

  .)١(»واجلنب أيضاً

  .)٢(»تتلو احلائض واجلنب القرآن أن ال بأس«:  قال)ليه السالمع(  جعفر أيبوعن فضيل، عن

تقرأ النفساء واحلائض واجلنب والرجل أسألته :  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبوعن احلليب، عن

  . غريها إىل .)٣(»يقرؤون ما شاءوا«: يتغوط، القرآن؟ فقال

ال ) صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا «: )عليه السالم( علي وأما كراهة مطلق القراءة، فلما عن

  .)٤(»اجلنابةإال ال حيجزه عن قراءة القرآن  أو حيجبه

  

                                                

.٢ ح باب احلائض والنفساء تقرءان القرآن١٠٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢ حن القرآنءايقر...  يف اجلنب٦٩الباب  ١١٤ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٣ حن القرآنءايقر...  يف اجلنب٦٩ الباب ١١٤ ص١ ج:االستبصار) ٣(

. ٣ ح اجلنابة أبواب من١١ الباب ٦٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(
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الراكع، والساجد، ويف الكنيف، ويف احلمام، : سبعة ال يقرؤون القرآن«: ، قال)عليه السالم( وعنه

  .)١(»واجلنب، والنفساء، واحلائض

يا «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل رسول اهللا  سعيد اخلدري، يف آداب الزفاف، قا أيبويف حديث

ترتل عليهما نار من السماء  أن ى أخشفإينمرأته فال يقرأ القرآن، ا من كان جنباً يف الفراش مع ،علي

وهذه الروايات مستند سالر يف قوله بالتحرمي، لكن اجلمع بينها وبني الروايات اوزة . )٢(»فتحرقهما

  .يقتضي الكراهة

 إذاما  على محلها أو أهلها، إىل من رد علمهاما إ  اخلدري، فهي ضعيفة السند، فال بدأما رواية

  .  ذلكأشبهما  أو املراد قراءة السجدة، أو أوجب اهلتك،

ما «: سألته عن اجلنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: السبع، فعن مساعة قال على ما زاد شدية كراهةأوأما 

  .)٣(»سبع آياتوبني بينه 

                                                

.٢٢ ح٥٠ ص٧٨ جوعن البحار. ١٠ ح يف جواز قراءة القرآن٩ الباب ٤٦٤ ص٢ ج: جامع أحاديث الشيعة،٤٠ص: اهلداية) ١(

.٣ ح اجلنابة أبواب من١٩ الباب٤٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٥ حن القرآنءا يف اجلنب واحلائض يقر٦٩ الباب ١١٤ ص١ ج:االستبصار) ٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٨٥

  .شد كراهةأالسبعني  على ما زادوقراءة 

  .مس ما عدا خط املصحف من اجللد واألوراق واحلواشي وما بني السطور: الثالث

  

  .)١(»سبعني آية«: ويف رواية زرعة، عن مساعة، قال

 اجلمع بني رواييت مساعة، ىألنه مقتض} السبعني أشد كراهة على زاد وقراءة ما{: ولذا قال املصنف

  . روايتني، ال رواية واحدةصالة كوما أبعد 

  .اتحبوأما وجه استثناء البسملة، فلما ورد من ذكرها عند الغسل، كما سيأيت يف املست

سبعني مرة، ليس مشموالً للحكم املذكور، النصراف  أو تكرار آية واحدة سبع مرات، أن مث الظاهر

  يف نفس اآليات، مثل سورة الرمحان،فيما كان التكرارإال اآليات املختلفات، اللهم  إىل السبع والسبعني

السبع والسبعني يف جنابة واحدة،  أن الظاهر أن  قرأ السور القصار، فتكررت فيها البسملة، كماإذاأو 

ربعاً مل يكن آتياً بالسبع الذي يكره ما زاد منه، ولو قرأ من كل آية أ ىفلو قرأ يف جنابة ثالثاً، ويف أخر

  . اآلية الكاملة إىل نصرافاللربعة عشر نصف آية مثالً، أ قرأ وإنون، بعضها مل يتحقق السبع والسبع

 كما هو} حلواشي وما بني السطورمس ما عدا خط املصحف، من اجللد واألوراق وا: الثالث{

  شهور شهرة عظيمة، بل يف امل

                                                

.٥ ذيل احلديث ٦٩ الباب ١١٤ ص١ ج:االستبصار) ١(
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قرب ما عليه احلرمة، واأل إىل ه ذهبفإن، ى عن املرتضىاً، خالفاً ملا حيكإمجاعيكون  أن اجلواهر كاد

، »قرأ املصحفايا بين « : أنه قال لولده إمساعيل)عليه السالم( املشهور، ملا رواه حريز عن الصادق

  .)١(مس الورق وال متس الكتابة: وضوء، فقال على ين لستإ :فقال

 ظاهره عدم مس اخلط، وجواز مس عدا ذلك، بعد عدم الفصل بني احلدث األكرب واألصغر يف فإن

  . ذلك

  ومس،غري وضوء على كنت أو  كنت جنباًإذاوال متس القرآن «: صرح منه الرضويأثله، بل مو

  .)٢(»األوراق

غري وضوء؟  على ، عمن قرأ يف املصحف وهو)عليه السالم(  بصري، عن الصادق أيبومثلهما موثق

  .)٣(» وال ميس الكتاب،ال بأس«: قال

قراءة اجلائزة يف روايات متعددة، وبني املس، استدل  التالزم بني الاألصل، وإىل إىل هذا، باالضافة

   إالّال يمسه ﴿ تعاىلالسيد بقوله 

                                                

.١ ح يف اجلنب ال ميس املصحف٦٨ الباب ١١٣ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٢٣ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٢(

.٢ ح يف اجلنب ال ميس املصحف٦٨ الباب ١١٣ ص١ ج:االستبصار) ٣(
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  .  وجبملة من الروايات، وفيه نظر واضح، كما سبق يف مبحث الوضوء)١(﴾الْمطَهرونَ

غري طهر، وال جنباً، وال متس خطه، وال  على املصحف ال متسه«: احلميد كخرب إبراهيم بن عبد

  .)٢(﴾املُطَهرونَ إالّال يمسه ﴿:  يقولتعاىلاهللا ن إ ،قهتعل

اجلنب واحلائض يفتحان املصحف من وراء «: )عليه السالم(  جعفر أبووصحيح ابن مسلم، قال

  .)٣(»السجدة إالّ ويقرآن من القرآن ما شاءا ،الثوب

 الباقر  بن عليعن حممد» فال جيوز للجنب واحلائض واحملدث مس املصح«: قالوا: ويف جممع البيان

  . الكراهة على ، لكن اجلمع بني الطائفتني حبمل تلك)٤()عليه السالم(

جزًء،  أو سورة، أو ، ولو آية،هجزائأالظاهر من أدلة الكراهة األعم من القرآن الكامل، وبعض ن  إمث

  . خرج من القرآنأ أو كتب مستقالً

                                                

.٧٩اآلية : سورة الواقعة) ١(

. ٣ ح يف اجلنب ال ميس املصحف٦٨ الباب ١١٣ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٢٥ حغسال وكيفية الغسل من اجلنابة يف األ١٧ الباب ٣٧١ ص١ ج:التهذيب) ٣(

.١٣٢ صالعشرون اجلزء السابع و٦الد : جممع البيان) ٤(
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  .مل يكن له املاء بدالً عن الغسلن إ يتيمم أو يتوضأأن  إالّالنوم : الرابع

  

القلب والسمع، ال  على الغالب اراً، واملراد به هو أو يكون ليالً أن من غري فرق بني} النوم: الرابع{

  . أشبهما  أو متمدداً، أو التمدد، فال فرق فيه بني النوم قاعداً

 وال خالف إشكال، بال ء الوضوال عن} اء بدالً عن الغسلمل يكن له املن إ يتيمم أو أيتوضأن إال {

تنشق، ورمبا يقال سيتمضمض وي حىت عن ظاهر املهذب، من يه نوم اجلنب ىما يروإال يف الكراهة، 

  . الكراهةه مرادبأن

 يف أصل جواز النوم، بل يف اجلواهر أنه مقطوع به، بل يف املستمسك شكالوكيف كان، ال ينبغي اإل

عليه ( مث يريد النوم؟ قال عن الرجل جينب :، ويدل عليه موثق مساعةاً صرحياً وظاهراً عن مجاعةإمجاع

 هو نام ومل يتوضأ ومل فإنوأفضل من ذلك،  إيلّ يتوضأ فليفعل، والغسل أحب أن حبأن إ«: )السالم

  .)١(»يغتسل فليس عليه شيء

يكره «: فقالهو جنب؟  وينام أن ينبغي لهأ عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا  أبووعن احلليب، سئل

  .)٢(»يتوضأ  حىتذلك

                                                

.١٠ح ب باب اجلنب يأكل ويشر٥١ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢ ح اجلنابة أبواب يف١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٢(
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وهو جنب، وتنام الرجل ينام «: ، يقول)عليه السالم( عبد اهللامسعت أبا : وعن سعيد األعرج، قال

  .)١(»املرأة وهي جنب

 على  به القائل بالتحرمي، فهي مجلة من الروايات اليت ال بد من محلهاكنهي ومتسلا على دل أما ما

 )عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا: قال يتأويلها، مثل خرب النهد أو ،لسابقةالكراهة بقرينة الروايات ا

. )٢(»غري طهارة، واملتضمخ خبلوق على ار، وجنب نامجبار كفّ: صالةثالثة ال يقبل اهللا هلم «: يقول

 خ خبلوقماملتض أن ، كماأشبهما  أو كانت جنابته عن حرام، أو من ال ينوي الطهارة، على فيحمل مثالً

  .مينعه عن الغسل الصحيح أو من يتكرب بذلك، أو يراد به املسرف لذلك،

 خالفاً ،الوضوء يرفع مرتبة من الكراهة، ال مطلق الكراهة، كما عن كشف اللثام أن مث الظاهر

الوضوء يرفع الكراهة كلية، استدل اجلواهر بصحيح احلليب املقتصر فيه بذكر  أن ىللجواهر، حيث ير

  .»يتوضأ  حىتيكره ذلك«: )عليه السالم(ل الوضوء، حيث قا

ال ميوت يف املنام  أن الغسل ألجل أن :الوضوء رافع للكراهة، لكن يف بعض الروايات أن  ظاهرهفإن

  يف حالة اجلنابة، وهذا جيامع 

                                                

.٥ ح اجلنابة أبواب من٢٥ الباب ٥٠١ ص١ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح اجلنابة أبواب من١٦ الباب ٦٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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  عن الرجل يواقع أهله أينام)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : الرمحان قال الوضوء أيضاً، فعن عبد

 فرغ إذا األنفس يف منامها، وال يدري ما يطرقه من البلية،  يتوىفتعاىلإن اهللا «: لاذلك؟ قعلى 

  .)١(»فليغتسل

  .)٢()عليه السالم( وقريب منه رواية العلل، عن أمري املؤمنني

الوضوء، كما  أو جيعله بدالً عن الغسل أن ر يفخيتا أو وهل التيمم بدل الغسل كما اختاره املصنف،

تيان به، ، ألن الوضوء لو مل يكن له دليل خاص مل يشرع اإلولقرب األواأل: جلواهر، احتماالناختاره ا

  . قام التيمم مقامهـ حنوه  وحكماً ـ ولو للكسل أو  مل ميكن حقيقةًإذا التكليف هو الغسل، ففإن

 لوضوء، أيعليه جيوز التيمم يف عرض ا وأما التيمم بدل الوضوء فلم يدل عليه دليل، فاألصل عدمه،

، حمل ءمكان الوضوإ دليلهما، فتقييد املصنف التيمم بعدم طالقحب توضأ، إلأ وإنأحب يتيمم، ن إ

 أمر مستحب، أو ،كمة، سواء كان ألجل أمر واجبات أدلة بدلية التيمم عن الغسل حمإطالق فإننظر، 

  .رفع كراهةأو 

  . ما ذكره املصنفحوطنعم األ

  اهر، فهو أنه جيوز كل من الغسل والوضوء والتيمم بدل عن كل يستدل به للجو أن ما ميكنأما 

                                                

.٤ حاجلنابة  أبواب من٢٥ الباب ٥٠١ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١ ح٢٣٠ الباب ٢٩٥ ص١ ج:علل الشرائع) ٢(
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  امرأة أو اخلضاب رجالً كان: اخلامس

  

  .موضع النص على الوضوء خالف القاعدة، فيقتصر فيهن إ :واحد منهما، وفيه

: يتطهر أيضاً، احتماالن أن اجلماع، أم عامة، فلمريد العود إىل وهل الكراهة خاصة مبن ال يريد العود

أصبح،   حىتذلك على أنا أنام«: )عليه السالم( ويف حديث آخر قال: من ظاهر ما رواه الفقيه قال

  .)١(»أعود أن ين أريدإوذلك 

 مامرادة العود ال تدفع احتمال املوت، وغريه، مما سبب كراهة النوم، والثاين أقرب، ونوم اإلإ أن ومن

 مبا هو خالف )٢("عودأ "ب احلدائق يف معىن لعله كان مع الوضوء، وقد تكلف صاح)عليه السالم(

  .  فراجعه،الظاهر

ينام  أن أراد إذاكما كراهة النوم، بني النوم القصري والطويل،  ونه ال فرق يف استحباب التطهريإمث 

مستلزم املكروه  أن  من:الطهور مطلقاً، احتماالن على عشر دقائق مثالً، وهل يكره اجلماع ملن ال يقدر

 كان موجباً لظهور اللفظ، حبيث إذاإال ، ومن عدم التالزم شرعاً، والتالزم العريف ال ينفع عرفاًمكروه 

  .ظاهر لفظ الشارع إىل ميكن نسبته

بالنفط  أو يذهب لونه باملاء كاحلرب، وما يلون أما  ثابتاً،وهو ما يلون تلويناً}  اخلضاب:اخلامس{

    األدلة،طالقإل} امرأة أو  كانرجالً{صرفة عنه هما فاألدلة منأشبهصباغ الدهنية، وكذا ما كاأل

                                                

.٣ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١٤١ ص٣ ج:احلدائق) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٩٢

  .مجاع عليه اإليدعااب هو املشهور بينهم، بل صوجواز اخل

  ؟؟؟.التحرمي على كليهمااملهذب واملقنعة، لكن نوقش يف داللة  إىل نعم نسب اخلالف

  : األصل مجلة من الروايات إىل ضافةاجلواز باإل على وكيف كان، فيدل

خيتضب اجلنب، وجينب  أن ال بأس«:  قال)عليه السالم( ول احلسن األ أيب عن مجيلة، أيبكخرب

  .)١(» ويطلي بالنورة،بضاملخت

  .)٢(»خيتضب الرجل وهو جنب أن ال بأس «:نسخة منه ـ على وخرب احلليب ـ

ال «: )عليه السالم( ؟ قالنابسألت العبد الصاحل، عن اجلنب واحلائض أخيتض: قال: وموثقة مساعة

  .)٣(»بأس

 وجينب وهو ل خيتضب الرجبأنال بأس «:  قال)عليه السالم( ، عن الصادقينخرب السكوو

  .)٤(»خمتضب

  الرجل خيتضب : قلت له: وخرب علي، عن العبد الصاحل، قال

                                                

.٩ ح باب اجلنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١١ ح باب اجلنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكايف) ٢(

. ٤ح.. هن يف اجلنب يد٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:االستبصار) ٣(

. ٦ ح.. يف اجلنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:االستبصار) ٤(
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ليس به «: )عليه السالم( املرأة ختتضب وهي حائض؟ قال وعن. »ال بأس«: وهو جنب؟ قال

  .)١(»بأس

  : الكراهة، فهي أيضاً مجلة من الروايات على مولالنهي احمل على أما ما يدل

ال ختتضب «: مسعته يقول:  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبكاملروي عن عامر بن جذاعة، عن

عليها اخلضاب، وال جينب هو وعليه خضاب، وال خيتضب وهو  واحلائض، وال اجلنب، والجتنب

  .)٢(»جنب

ال خيتضب الرجل وهو جنب، وال «:  يقول)عليه السالم( عبد اهللابا أمسعت : وعن املسمعي، قال

  .)٣(»يغتسل وهو خمتضب

جينب وهو  أو  يسأله عن اجلنب خيتضب)عليه السالم( احلسن إىل أيب باه كتبأ أن وعن جعفر،

  .)٤(»ال أحب له ذلك«: خمتضب؟ فكتب

                                                

.٥ ح..هن يف اجلنب يد٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:االستبصار) ١(

. ٣ح..  يف اجلنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:االستبصار) ٢(

 .. يف اجلنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:االستبصار) ٣(

. ٨ ح اجلنابة أبواب من٢٢ الباب ٤٩٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .جناب نفسهإيأخذ اللون  أن وكذا يكره للمختضب قبل

  

: خيتضب الرجل وهو جنب، وقال  أن يكره«:  قال)عليه السالم( ى موسبنعلي  وعن العياشي، عن

  .)١(»يصيبه الشيطان بسوء أن أجنب يف خضابه مل يؤمن عليه أو من اختضب وهو جنب

 وال الطامث، ،ت خمتضبنأو وال جتنب ،ت جنبنأوال ختتضب «:  قال)عليه السالم( وعن الصادق

  . غريها من الروايات إىل )٢(» به للنفساء الشيطان حيضرها عند ذلك، وال بأسفإن

 أو  أخذ اللون فهل يرفع الكراهة،إذا أما }جناب نفسهإيأخذ اللون  أن وكذا يكره للمختضب قبل{

ات اليت ال تقيد، ملا حقق يف حمله طالق غري واحد، لكن الظاهر الثاين، لإلولقال باأل: ختف، احتماالن

  . ما خرج بالدليلإال يد يف باب املستحبات واملكروهات،  والتقيطالقمن عدم جريان قاعدة اإل

 خيتضب الرجلأ )عليه السالم( قلت أليب إبراهيم:  سعيد قال أيبوكيف كان، فمستند احلكم خرب

با سعيد أيا «:  مث مكث قليالً، مث قال،»ال«: فيجنب وهو خمتضب؟ قال: قلت. »ال«: قال هو جنب؟و

   إذا«: ، قالىبل: قلت» شيء تفعله؟ على لكأفال أد

                                                

. الفصل الرابع٨٣ ص: وعن مكارم األخالق٤٣ ح٦٤ ص٧٨ جعن كتاب اللباس للعياشي كما عن البحار) ١(

. الفصل الرابع٨٣ ص: وعن مكارم األخالق٤٣ ح٦٤ ص٧٨ جعن كتاب اللباس للعياشي كما عن البحار) ٢(
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  .التدهني: السادس

  

  .)١(»خذ احلناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامعأاختضبت باحلناء و

 باحلناء من باب املثال، ولذا فهم املشهور األعم، مث لو ت وختصيص الروايا،)٢(ومثله مرسل الكايف

  . ثلهعن مالنص  نام احتلم، الظاهر أنه ال يكره له االختضاب، النصراف إذاعلم أنه 

 أو لك كل اجلسد،دلك اجلسد بالدهن، والظاهر أنه ال فرق فيه بني دوهو } التدهني: السادس{

  . فال يشمله الدليلصبعه يف الدهنإدخال إمثل  أما اً،بعضه، مبا يسمي تدهين

: غتسل؟ قالياجلنب يدهن مث : )عليه السالم( عبد اهللاأليب : الكراهة رواية حريز، قلت على ويدل

  .)٣(»ال«

خيتضب الرجل، وجينب وهو  بأنال بأس «: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبورواية السكوين، عن

يغسل يديه   حىت وحيتجم، ويذبح، وال يدهن، وال يذوق شيئاً، يتنور اجلنببأنخمتضب، وال بأس 

  .)٤(»ه خياف منه الوضحفإنويتمضمض، 

                                                

.١ ح يف اجلنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٩ ح باب اجلنب يأكل ويشرب ذيل٥١ ص٣ج :الكايف) ٢(

.٦ ح باب اجلنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٦ ح يف اجلنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:االستبصار) ٤(
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  .  كانت جنابته باالحتالمإذااجلماع : السابع

  . محل املصحف: ثامنال

  

الكراهة  على ، ووجه محل النصوصطالقللفائدة، لإل أو يكون التدهني للمرض، أن نه ال فرق بنيإمث 

  .  ال دليل عليه ال يكره التدهني مث اجلنابة، إذعدم احلرمة، والظاهر أنه على مجاعاإل

 الدليل، طالقالحتالم، إلذى اأ غسل نفسه عن وإن}  كانت جنابته باالحتالمإذااجلماع : السابع{

يغشي الرجل املرأة وقد  أن وكره«: )عليه السالم( له، قالاصلك ملا رواه الصدوق يف جمالسه وخوذ

  .)١(»نفسه إالّ فال يلومن خرج الولد جمنوناً و فعلفإن، ىيغتسل من احتالمه الذي رأ  حىتاحتلم

 على عدم الدليل عليها، بل رمبا استدلأما تكرار اجلماع بدون غسل، فالظاهر أنه ال كراهة فيه، ل

، )٢(نسائه بغسل واحد على نه كان يطوفإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عدم الكراهة مبا روي عن النيب

  .، ألنه كان يريد العود)٣( بعد اجلماع)عليه السالم( مامومبا تقدم من نوم اإل

  .}محل املصحف: الثامن{

                                                

.امرأته:  وفيه٩ ح باب العشرين فما فوق٥٢٠ ص:واخلصال. ٣ ح٥٠ الس ٢٤٨ ص:مايل الصدوقأ) ١(

.١٢ سطر ٥١ ص:املعترب) ٢(

. ٣ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(
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  . تعليق املصحف: التاسع

  

 ما غري واحد من فىتأاحلميد، وقد  ملا تقدم يف خرب إبراهيم بن عبد} تعليق املصحف: التاسع{

  . العلماء، مما يصح موضوع التسامح

من بطالن غسلها لعدم : مرها بالغسل؟ احتماالنأله يستحب نسان كتابية هل حتت اإل كان مث لو

عليه ( علياً أن :)عليه السالم( ه أبي عن)عليه السالم( ويف حديث اجلعفريات عن الصادق. النية املصححة

: )عليه السالم( النصرانية ال تغتسل من اجلنابة، فقال أو وديةليهاحتته  كان يقول يف الرجل )السالم

 مل تغتسل أو عظم من اجلنابة، اغتسلتأالشرك الذي فيها)١(.  

 االحتجاج، يف سؤال وما رواه الطربسي يف.  النية منهاىالكفار مكلفون بالفروع ومتش أن نوم

وكانت اوس ال تغتسل من اجلنابة، «: )عليه السالم( قال أن إىل )يه السالملع( الزنديق، عن الصادق

  .)٢(»والعرب كانت تغتسل، واالغتسال من خالص شرائع احلنيفية

  . دينهم مقتضاه ذلك، وتفصيل املسألة حمل آخر على قرارهمإلزامها، ألن إنعم الظاهر عدم وجوب 

                                                

.٢٢ ص:اجلعفريات) ١(

.  ط جنف٩٢ ص٢: االحتجاج) ٢(
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  فصل 

  غسل اجلنابة مستحب نفسي

  

  فصل{

  }غسل اجلنابة مستحب نفسي

 نه هل يستحب بنفسه،أا الكالم يف وإمن عليه، مجاع وال خالف، بل يظهر من كلمام اإلإشكالبال 

، ول، وظاهر آخرين الثاين، واألقرب األول الطهارة، ظاهر مجاعة من الفقهاء األىللكون علأو 

  .»واالغتسال من خالص شرائع احلنيفية«:  يف حديث الزنديق)عليه السالم( قولهات األدلة، كطالقإل

 اهللا له بكل قطرة  اغتسل بىنإذاف«: وديليهاسئلة أ يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وكقول الرسول

  .)١(»بيتاً يف اجلنة

ويِحب ﴿: للقول الثاين بقوله سبحانهاالستدالل  أن مها من الروايات، ومنه يعلمري غإىل

رينطَهتمن الطهورأكثر« والنبوي )٢(﴾الْم   

                                                

. ٣ ح اجلنابة أبواب من٢ الباب ٤٦٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢٢اآلية : سورة البقرة) ٢(
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   والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ومستحب غريي للغايات املستحبة،وواجب غريي للغايات الواجبة

  

 مت إذاك تكون فإنتكون بالليل والنهار على طهارة فافعل،  أن  استطعتوإنيزيد اهللا يف عمرك، 

ال يبعد (: ثبات الشيء ال ينفي ما عداه، ولذا قال يف املستمسكإ فإنظر،  وحمل ن)١(»على طهارة شهيداً

  .)٢()استحبابه لنفسه مع غض النظر عن الكون على الطهارة

اً، ويدل عليه ما دل على توقف الصالة، والطواف، إمجاعنصاً و} وواجب غريي للغايات الواجبة{

  .والصوم، وغريها عليه

مكان اإلتيان بذلك الغري إكقراءة القرآن وحنوها، وليس املراد } ةومستحب غريي للغايات املستحب{

 كان وإنيغتسل، ألن يأيت بذلك الشيء املستحب،  أن املستحب بدون الغسل، بل املراد يستحب

  .حبةتمشروطاً بالغسل، كالصلوات املس

ك الصالة وأتى  ترإذا و ترك الغسل والصالة الواجبة استحق تعزيرين،إذاف} والقول بوجوبه النفسي{

 مجاعة من األساطني، كابن محزة، والعالمة إليه ذهب وإن} ضعيف{بالغسل استحق تعزيزاً واحداً مثالً 

املشهور، كما  أو ،كثريف املنتهى، واملختلف، والتحرير، وولده، ووالده، واألردبيلي، وغريهم، خالفاً لأل

   ظاهر إىلة نسبته  الشهرة، بل عن التذكرإىلعن احلدائق، واملعتمد نسبته 

                                                

.٣ ح الوضوء أبواب من١١ الباب ٢٦٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٦٩ ص٣ ج:املستمسك) ٢(
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 وجوبه الغريي، وهذا إىلم ذهبوا فإصحابنا، أ احملققني من إمجاع إىلصحاب، وعن السرائر نسبته األ

  .هو األقرب

  .)١(﴾كُنتم جنباً فَاطَّهروان إو﴿ :ات وجوبه، كقوله سبحانهإطالقي باستدل القائلون بالوجوب النفس

  .)٢(»قى اخلتانان فقد وجب الغسل التإذا«: )عليهم السالم( موقوهل

  .)٣(»إمنا املاء من املاء«: )عليه السالم( وقوله

  .)٤(»نوجبون عليه احلد والرجم وال توجبون عليه صاعاً من ماءأ«: )عليه السالم( وقوله

د  من العباتعاىل، أنه سئل عن الذي ال يقبل اهللا )عليه السالم( وملا رواه الربقي يف احملاسن، عن الصادق

 حممد رسول اهللا، والصلوات نأواهللا، إال ال إله  أن شهادة«: غريه، وال يعذرهم على جهله؟ فقال

اهللا مجلة،  قرار مبا جاء من عند وحج البيت، واإل،اخلمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من اجلنابة

  .)٥(»مجعنيأصلوات اهللا عليهم  وااليتمام بأئمة احلق من آل حممد

                                                

.٦اآلية : سورة املائدة) ١(

.٢ ح باب يوجب الغسل٤٦ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٢١ ص:اجلعفريات) ٣(

.٢٨ سطر ١٩ ص:السرائر) ٤(

.٤٣٣ ح من كتاب الظلم٤٦ الباب ٢٨٨ ص:احملاسن) ٥(
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 ألي : فكان فيما سئل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ودي، عن رسول اهللاإليه من مسائل وما رواه العلل

 على وجب اهللا عز وجلأف«: قال أن إىل ائط والبول؟غتسال من اجلنابة ومل يأمر من الغاهللا باال أمرء شي

  .)١(»يوم القيامة إىل ذريته االغتسال من اجلنابة

 تنفس البدن،   فرغ الرجل ـ أي من اجلماع ـإذاف: )المعليه الس( ويف حيث الزنديق، عن الصادق

 أئتمن اهللا ةمانأووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل اجلنابة مع ذلك، 

  .)٢(»عليها عبيده

وألنه لو :  غريها من الروايات الظاهرة يف وجوب غسل اجلنابة، وعدم اشتراطها بشيء آخر، قالواإىل

سل لنفسه مل جيب قبل وقت املشروط به، والتايل باطل، لوجوب الغسل قبل الفجر يف مل جيب الغ

  .الصوم، فاملقدم مثله

 على العطف" الواو" ظاهر فإنالوجوب الشرطي،  على ، إذ سياق اآلية يدلىويف الكل ما ال خيف

كما ورد يف نظائره مما اجلملة املتقدمة من شرطها وجزائها، والروايات إمنا هي بصدد بيان السببية فقط، 

  ورد يف احلدث واخلبث، كأبواب النجاسات، 

                                                

.٢ ح يف العلة اليت وجب غسل اجلنابة١٩٥ الباب ٢٨٢ ص:العلل) ١(

. ١٤ ح اجلنابة أبواب من١ الباب ٤٦٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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١٠٣

 :حد، ولذا قال احملققأ سيالنف غسال، وأسباب الوضوء، ومل يقل بوجواات البئر، وسائر األحومرتو

  ؟؟؟.)١()خراج غسل اجلنابة من دون ذلك كله حتكم باردإن إ(

 الصوم أولمن جهة وجوب الطهارة من نه حتكم ظاهر، ووجوب الغسل قبل الصوم أوعن البيان 

مجلة من  إىل ضافة كل ذلك باإل،بالغسل قبله، وهذا يؤيد وجوبه الشرطي أيضاً إالّالذي ال يتحقق 

 على أنه لو فرض داللة األدلة السابقة  حىتالوجوب الشرطي، على الروايات اليت تدل بالنصوصية

 نصاً بل ظاهراً، ودليل الوجوب الشرطي نص، الشرطي، ألا ليست إىلالوجوب النفسي لزم صرفها 

ه نص فإن. )٢(» دخل الوقت وجب الطهور والصالةإذا«: )عليه السالم( فالالزم محل الظاهر عليه، كقوله

  . يف الوجوب للطهر الشامل للغسل

سألته عن املرأة جيامعها زوجها فتحيض وهي يف :  قال)عليه السالم( وصحيح الكاهلي، عن الصادق

  .)٣(»قد جاءها ما يفسد الصالة فال تغتسل«: )عليه السالم( ال تغتسل؟ قال أو تسل تغتسلاملغ

                                                

  .٧١ ص٣ ج:ما يف املستمسكك) ١(

. ١ ح يف وقت وجوب الطهور٤ الباب ٢٢ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  . ١ ح باب املرأة ترى الدم وهي جنب٨٣ ص١ ج:الكايف) ٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٠٤

  .نه لومل جتب الصالة مل جيب الغسلأ  حىتارتباط الغسل بالصالة، على ه يدلفإن

تغتسل أ الدم وهي جنب ى املرأة تر:)عليه السالم( عبد اهللاقلت أليب : قال ومثله خرب سعيد بن يسار،

  .)١(»عظم من ذلكأتاها ما هو أ«: ابة أم غسل اجلنابة واحليض؟ قالمن اجلن

ما حرم  إىل ما ال يبطش أن اليدين على وفرض«: )عليه السالم( ويف حديث الدعائم، عن الصادق

ما أمر اهللا به، وفرضه عليهما من الصدقة، وصلة الرحم، واجلهاد يف  إىل  يبطش مانأواهللا عز وجل، 

 الصالِة فَاغِْسلُوا إىل قُمتم إذايا أَيها الَّذين آمنوا ﴿: لطهر للصالة، قال اهللا عز وجلسبيل اهللا، وا

كُموهجوو  كُمِديراِفِقإىلأَيالْم و ِسكُمؤوا ِبرحسامو  لَكُمجِنإىلأَريبالْكَع  باً إنونج متكُن 

  .)٣(»)٢(﴾فَاطَّهروا

  .)٤(»والطهور للصالة«: فيهأن إال مثله، ويف الكايف 

وأما االستدالل لوجوب غسل اجلنابة نفسياً بغسل امليت، وبغسل املالئكة حنظلة غسيل املالئكة، فال 

   ما فيهما، لوضوح ىخيف

                                                

.٣ ح باب املرأة ترى الدم وهي جنب٨٣ ص١ ج:الكايف) ١(

.٦اآلية : سورة املائدة) ٢(

. يف ذكر اإلميان٧ ص١ جالدعائم) ٣(

. حديث طويل١ميان مبثوث ح ـ باب اإل٣٦ ص٢ ج:الكايف) ٤(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٠٥

  وال جيب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد اخلالف ال يبطل

  

  . عدم وجوب غسل اجلنابة عليهما

} بل لو قصد اخلالف ال يبطل{م يف مبحث الوضوء دملا تق} د الوجوب والندبوال جيب فيه قص{

  : قصد اخلالف له صورفإنيف اجلملة، 

  .يقيد املوصوف بالوصف أن  واملوصوف بدونلوصفيأيت با أن :وىلاأل

  .يأيت بالوصف واملوصوف مع تقييد املوصوف بالوصف أن :الثانية

  .ثنينيةحنو اال على طة والوحدة، الحنو البسا على يأيت ما أن :الثالثة

 قصد اخلالف وإن به، أمور فلو قصد اخلالف يف املوصوف بطل، ألنه مل يأت بامل:وىلأما الصورة األ

 به مبتدأ، ووصفه خبالف صفته أمورصح ألنه آت بامل" املوصوف" به أمورتيان املإرادته إيف الوصف مع 

أي " مراًأ"وصفه خبالف صفته  أو  ـالندب يف صورةـ  قال الغسل الواجب مثالً إذا، كما "وصفا"

مره بالوجوب، أ الوجويب، حيث وصف األمر قال الغسل الذي تعلق به إذاوصف أمره بغري صفته، كما 

 إذافيما " به، والوصف املتعلق بأمره أمورمره مندوب خري، ال يضر، إذ الوصف املتعلق باملأواحلال أنه 

  ال " كان الوصف خمالفا



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٠٦

 مل يكن بقصد التشريع وحتقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد إذا كان مع اجلهل، بل مع العلم ذاإ

  دخوله فقصد الوجوب

  

 به، وقد فرض أنه قصد املوصوف الواقعي ومل يكن الوصف مقيداً له، وال فرق يف أموريرتبط بامل

  .}ان مع اجلهل، بل مع العلم كإذا{: ولذا قال. الصحة بني اجلهل بالوصف والعلم به

 به أموره مبأن فهي باطلة، ألن الغسل املقيد بالوصف الوجويب، والغسل املقيد :أما الصورة الثانية

 هذا ومل ينو ىنه نوأروض اً به، واملفأمور يكن م ملـ كان الغسل مستحباً إذا الوجويب ـ فيما األمرب

  .  بهأمورامل

  .رادة املوىلإرادة املكلف مبا تعلق به إتعلق ألنه مل ي :وكذا الصورة الثالثة

أي يقصد هو التشريع، سواء }  مل يكن بقصد التشريعإذا{: هاتني الصورتني بقوله إىل شارأوكأنه 

  :قسمني على التشريع إىل  البطالن املستندفإنكان الفاعل قصد التشريع أم ال؟ 

  . يقصده الفاعل أن :ولاأل

  .  مل يقصد الفاعل التشريعوإن اً،يكون ذاته تشريع أن :الثاين

كما ال } حتقق من قصد القربة{يكون املكلف قد  أن وىلشرط الصحة يف الصورة األ أن ليعلم} و{

   على }فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب{. ، ألنه شرط يف كل العباداتىخيف



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٠٧

  يان به بقصد القربة الستحبابه النفسي،ال يكون باطالً، وكذا العكس، ومع الشك يف دخوله يكفي اإلت

  

االشتباه، بل لو تعمد قصد  إىل بل قد عرفت أنه ال حيتاج} ال يكون باطالً {وىلحنو الصورة األ

  .وىل كان كما قلناه يف الصورة األإذاالوجوب مل يكن باطالً، 

 كان وىل األبعض الصور أو الصورتني األخريني على وقد اتضح أنه لو كان قصده} وكذا العكس{

املطلقة، إذ قد عرفت أنه ال جيب قصد } تيان به بقصد القربةومع الشك يف دخوله يكفي اإل{باطالً 

  . الوجوب والندب

 من ذلك، وحينئذ يصح عمله سواء كان واجباً واقعاً أكثر على كذا يف سائر العبادات، إذ ال دليلو

  .مل يكن واجباً لعدم دخول الوقت أو بدخول الوقت،

 نه كيف يصحأ:  ففيه،ينوي كذلك أن رادأ فإن} الستحبابه النفسي{: ما ما ذكره املصنف بقولهأ

اد التعليل رأ وإن دخل الوقت وجب الطهور، إذاقصد االستحباب النفسي بعد دخول الوقت، ألنه 

رة بعد تيان بالطهايقال بصحة اإلأن إال لصحة قصد القربة، فهذا ال يصلح علة لكفاية القربة، اللهم 

  تيانه بكل إ اتمع فيه جهتان، يصح األمرالوقت بداعي استحباا، كأن يتوضأ لصالة النافلة، إذ 
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١٠٨

  النديب، والواجب فيه بعد النية أو  الوجويباألمرأو بقصد ما يف الواقع من    غاياته املندوبة،ىأو بقصد إحد

  

تيان بذي املقدمة الواجب  مل يرد اإلاإذ املقدمة املوصلة واجبة، فبأن: يقال أو جهة من جهتيه،

  . كالصالة مثالً مل يكن الوضوء واجباً حينئذ، ألنه ليس مبقدمة موصلة، وتفصيل الكالم يف األصول

} النديب أو  الوجويباألمرأو بقصد ما يف الواقع من {ملا تقدم }  غاياته املندوبةىأو بقصد إحد{

ه من الترديد يف النية املوجب للبطالن، ومثل بأن يشكل عليه والترديد يف املنوي، ال يف النية، ولذا ال

 خرج الوقت مل يكن واجباً فيما ال قضاء له، إذاه فإن شك يف خروج الوقت، إذاالشك يف دخول الوقت 

  .خذ النائبأ صار جنباً بعد الطواف قبل صالته، مث سافر بدون االلتفات مما احتاج إذاكما 

اً، بال خالف من أحد، ويدل عليه قوله إمجاعسل نصاً وا معتربة يف الغفإ }والواجب فيه بعد النية{

  . غريه وغريها، مما تقدم يف مبحث نية الوضوء إىل )١(﴾ِليعبدوا اللَّه مخِلصنيإال وما أُِمروا ﴿: تعاىل

:  قال)عليه السالم( علي ويدل عليه يف خصوص املقام بعض النصوص، كاملروي يف الدعائم، عن

   اغتسل اجلنب ومل ينوإذا«

                                                

.٥اآلية : سوره البينة) ١(
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١٠٩

  سل ظاهر متام البدنغَ

  

  .)١(» اغتسل عشر مراتوإنبغسله الغسل من اجلنابة مل جيزه 

أنه قد «: ما ذكرناه على  يف اجلنب يرمتس يف املاء وهو ينوي الطهر، ويأيت)عليهم السالم(قالوا : وفيه

  . )٢(»طهر

اشتراط  على  ال دليلإذة، بل يكفي قصد جمرد الغسل، نابيغسل بقصد اجل أن مث الظاهر عدم اشتراط

 من وجوب غسل اجلنابة، ال يالزم خبارنيتها، وهذا هو الذي اختاره املستند وغريه، وما يف مجلة من األ

يكون املراد مدخليتها يف قصد الغسل،  أن يراد بذلك الغسل الواجب باجلنابة، ال أن قصدها، إذ احملتمل

  . صل عدم اعتبار قصدها شك يف ذلك فألإذاو

، ى اخلالف، والتذكرة، والذكرمجاع عليه اإلىاملشهور، بل ادع على }غسل ظاهر متام البدن{

 ببقاء شيء يسري، ه مل يبعد القول بعدم االعتدادفإنواملدارك، وغريهم، خالفاً ملا عن احملقق اخلونساري، 

 وإين حيتمل ذلك، )رمحه اهللا( يان، وقد كان الوالدمع النس أو مطلقاًما إ ال خيل عرفاً بغسل مجيع البدن،

  .  أيضاً، كما يأيت وجههدهال أستبع

  كُنتم جنباً ن إو": تعاىلبقوله : ولاستدل املشهور للقول األ

                                                

. يف ذكر االغتسال١١٣ ص١ ج:الدعائم) ١(

. يف ذكر االغتسال١١٤ ص١ ج:الدعائم) ٢(
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  .  ظاهره الطهارة املطلقة الشاملة لكل البدنفإن "فَاطَّهروا

حتت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وبالنبوي املروي حيث قال

  .»قوا البشرةناو

  .)١(»من ترك شعرة متعمداً مل يغسلها من اجلنابة فهو يف النار«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وبقوله

  إذ مفهومه)٢(»جزأهأ عليه املاء من جسده قليله وكثريه فقد ىما جر«: وبصحيحة زرارة يف اجلنب

  . هء مل جيزءمل جير عليه املا ماأن 

صلى اهللا عليه وآله ( ه نروي عن رسول اهللافإناملك عند غسل اجلنابة بأنميز شعرك «: وبالرضوي

ال تبقي شعرة من  أن ظرناو ... حتت كل شعرة جنابة، فبلغ املاء حتتها يف أصول الشعر كلها أن :)وسلم

  .)٣(»تدخل حتتها املاءو إالّرأسك وحليتك 

  سألته :  قال)عليه السالم(  أخيه جعفر، عنعلي بن بصحيحو

                                                

. ٥ ح٤٦٣ ص١ ج: ومثله عن الصادق يف الوسائل،٢٤ سطر ٤ص:  من اجلوامع الفقهية،املقنع) ١(

.٣ ح اجلنابةبواب أ من٣١ الباب ٥١١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٥ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٣(
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١١١

 إذايف ذراعها، ال تدري جيري املاء حتته أم ال؟ كيف تصنع  وعن املرأة عليها السوار والدملج بعضدها

  .)١(»ترتعه أو يدخل املاء حتته  حىتحتركه«: )عليه السالم( اغتسلت؟ قال أو توضأت

  .)٢(»قدميك إىل مث تغسل جسدك من لدن قرنك«: وبصحيح زرارة

غريها من الروايات املتفرقة، مثل ما  إىل ،)٣(»رأسك وسائر جسدك على مث افض«: وبصحيح البزنطي

 على اللمعة يف ظهره، وما دل أو جسده، أو ما تركه من بعض ذراعه، على ءعادة املاإوجوب  على دل

 مرسل  فلذلك وجب عليه تطهري جسده كله، كما يف،أنه حيث كانت اجلنابة خارجة من كل جسده

  .)٤(الفقيه

داللة بعض ما تقدم، كصحيح  أو جبملة من الروايات، بعد املناقشه يف سند: استدل للقول الثاين

  رأسه  و جينب فيصيب جسدهل الرج)عليه السالم( قلت للرضا: إبراهيم بن حممود، قال

                                                

.٨٣ ص:سنادقرب اإل) ١(

.٥ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٦٢ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  . ٢ حجلها وجب الغسل من اجلنابةأ يف العلة اليت من ١٧ الباب ٤٤ ص١ ج:الفقيه) ٤(
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١١٢

فرغ وجد شيئاً قد  إذاه فيغتسل، فأشبه علك الروم والطرار، وما لاخللوق والطيب والشيء اللكد، مث

  .)١(»البأس«: بقي يف جسده، من أثر اخللوق والطيب وغريه؟ قال

صلى اهللا ( كن نساء النيب«: ، عن آبائه قال)عليه السالم(  زياد، عن الصادق أيب بنلوخرب إمساعي

 صلى اهللا( جسادهن، وذلك ألن النيبأ على  اغتسلن من اجلنابة يبقني صفرة الطيبإذا )عليه وآله وسلم

  .)٢(»جسادهنأ على يصبنب املاء صباً أن  أمرهن)عليه وآله وسلم

  .)٣(»ال بأس به«:  جسدها الزعفران مل يذهب به املاء؟ قالى يف احلائض تغتسل وعل:وموثق عمار

يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيمأل «:  قال)عليه السالم(  جعفر أيبصحيحة حممد بن مسلم، عنو

  .)٤(»ن ذلكا جسده واملاء أوسع م

                                                

. ١ ح اجلنابة أبواب من٣٠ الباب ٥٠٩ ص١ ج:سائلووال .٧ح  باب اجلنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكايف) ١(

. ٢ ح اجلنابة أبواب من٣٠ الباب ٥١٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٧ ح يف غسل احلائض والنفساء٢٠ الباب ٥٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(

. ١ باب مقدار املاء الذي جيزي للوضوء ح٢١ ص٣ج: الكايف) ٤(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٣

رأسك ثالث  على افض«:  عن غسل اجلنابة؟ قال)عليه السالم( سألت أبا جعفر: وعن زرارة قال

  .)١(»عن ميينك وعن يسارك، إمنا يكفيك مثل الدهن و،كفأ

جيزؤه ذلك من  لرجل جينب، فريمتس يف املاء ارمتاسة واحدة فيخرج،اقلت له : وعن السكوين قال

  .)٢(»نعم«: غسلة؟ قال

 اجلنب يف املاء ارمتاسة واحدة  ارمتسإذا«:  يقول)عليه السالم( عبد اهللامسعت أبا : احلليب قالن وع

  .)٣(»جزأه ذلك من غسلهأ

  .  غريها من الروايات اليت هي من هذا القبيلإىل

  :ووجه االستدالل ذه الروايات

  . البشرة إىل اءصحيحة، فواضح، إذ لصوق الشيء اللزق مثل العلك مانع عن وصول امللأما ا

ة مانعة أم ال؟ لوضوح أنه كثرياً ما يكون مانعاً، ويدل عليه ر كانت الصفإذاه مبا طالقاخلرب، فإل وأما

  . ن الزعفران له جسمية مانعةوثقة، ألامل

                                                

. ٦اجلنابة ح  أبواب من٣١ الباب٥١١ ص١ج: الوسائل) ١(

.٨ للوضوء حئ باب مقدار املاء الذي جيز٢٢ ص٣ج: الكايف) ٢(

. ٥ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ج: الكايف) ٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٤

  .شعر غالباًلأصول ا إىل  مثل الدهن من املاء ال يصلفإنوأما الصحيحة، فداللتها واضحة، 

 إىل ال يكفي لبلل كل الرأس بالدقة، وكذلك بالنسبة" كفأثالث  "فإن: )١(ومثله ما رواه زرارة

لكل البدن يف   الغالب عدم استيعاب املاء أن ، لوضوحةالبدن، وداللة رواية السكوين واحلليب ظاهر

ماكن الشعر، وبني األصابع، أجزاء اجلسد، خصوصاً أخمتلف  على  هناكىاالرمتاسة الواحدة، ألنه يبق

  .، وكان املاء حاراً بلل اجلسد قبالًإذاإال ، فراغات بسبب حبابات اهلواء املالصقة للجلدة، والعكن

  .الكفاية بالتقريب الذي ذكرناه على  يستدل بروايات االرمتاس)رمحه اهللا( وكان والدي

فية، مرتلة األوامر العر روايات املشهور، ألا نازلة على ت فهي حاكمةاهذه الرواي  متت داللةإذاو

 الشرعية حكاماأل أن االستيعاب العريف، ال الدقي العقلي، وقد حقق يف األصول إالّاليت ال يفهم منه 

عدم داللة  إىل ضافة من ذلك، هذا باإلأكثر ما يفهم العرف منها، ال على  العرفية، إمنا ترتلحكامكاأل

  ، فاألدلة ةمجلة من األدلة املذكور

                                                

  . ٣ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ج: الكايف) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٥

  دون البواطن منه

  

  .تطهريعلي ال دلت

االستيعاب العريف، ورواية الشعرة ال داللة فيها، إال العرف الذي ال يفهم  إىل أما الكيفية، فموكولة

االستيعاب العريف، إال غري ذلك، والعمدة عدم فهم العرف  إىل  ليس كل بدن اإلنسان فيه شعرة،إذا

  .  اجلمع بينهماىتلك لد على وحكومة هذه الروايات

  .  بهىهذا القول مما يقف دون الفتو إىل هورنعم عدم ذهاب املش

 ويف ،)١( عدم اخلالف فيهى وال خالف، ويف احلدائق كما عن املنتهإشكالبال } دون البواطن منه{

 يف اجلنب :)عليه السالم( ، عن الصادق حيىي أيب، ويدل عليه روايات مستفيضة، كراويةمجاعاملستند باإل

  .)٢(»ال، إمنا جينب الظاهر «:)معليه السال( يتمضمض ويستنشق؟ قال

  .)٣(»وال جينب الباطن، والفم من الباطن«: وعن الصدوق روايته بزيادة

                                                

.٩١ ص٣ج: احلدائق) ١(

.٣ يف اجلنب يتمضمض ح٧١ الباب١١٨ ص١ج: االستبصار) ٢(

. ١جلها مل جتب املضمضة حأ يف العلة اليت من ٢٠٨ ـ الباب ٢٨٧ ص١ج: علل الشرائع) ٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٦

  فال جيب غسل باطن العني واألنف واألذن والفم وحنوها،

  

 أن ن شئتإ«:  قال يف غسل اجلنابة)عليه السالم( الصادق أن وروي يف حديث آخر: قال الصدوق

)١(»ما بطن على ما ظهر ال على يس بواجب، ألن الغسلتتمضمض وتستنشق فافعل ول
.  

ليس يف الغسل وال يف الوضوء «: )عليه السالم( قال الفقيه العسكري: وعن حسن بن راشد، قال

  .)٢(»مضمضة وال استنشاق

  .)٣(»ال جينب األنف والفم ألما سائالن«:  قال)عليه السالم(  بن سنان، عن الصادقعبد اهللاوعن 

  .)٤(»تغسل ما ظهر أن إمنا عليك«: رةوخرب زرا

مرادمها ما يظهر من سطح  أن هراذنني، والظ بغسل باطن األاألمراحملكي عن املقنعة والتذكرة، ن إ مث

  .املراد باطنهما غري املرئي أن الباطن عند الرائي، لكونه من الظاهر، ال

ه ال فإن ظهر عند اجللوس، وإن والفرج،} ذن والفم وحنوهانف واألفال جيب غسل باطن العني واأل{

  اعتبار به، كما ال اعتبار 

                                                

. ٢ يف العلة اليت من أجلها مل جتب املضمضة ح٢٠٨ الباب٢٨٧ ص١ج: علل الشرائع) ١(

. ٤ح  يف اجلنب يتمضمض٧١ الباب١١٨ ص١ج: االستبصار) ٢(

. ١ يف اجلنب يتمضمض ح٧١ الباب١١٧ ص١ج: االستنبصار) ٣(

.٥ يف املضمضة ح٣٨ الباب٦٧ ص١ج: االستبصار) ٤(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٧

مل تظهر، وقد تكون ن إ نف قد تكون من الباطنذن واأل ظهر عند فتحه، وثقبة األوإنبباطن الفم، 

  . ظهرتن إ من الظاهر

 يف السمان فهي من الظاهر، مع أشبهبط، وحتت ثدي النساء، وعكن البطن والرقبة، وما أما حتت اإل

  .الظاهر من داخل السرة من الظاهر أن  الحتمال كوا من الباطن، كما،بهة يف بعضهاالش

ميت بذلك، فمن أآمر  أن مرين جربئيلأ«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف رواية اجلعفريات، عن النيب

عدت بواطنها من الظاهر ن إ  وشقوق اليد وغريها،)١(»خذت النار موضع خامته وسرتهأضيع ذلك 

  .مل جيبإال  و،وسعتها وجب غسلهال

مل إال خراج اللون ذي اجلسم منه وجب، وإكانت ظاهرة ومل يعسر ن إ أما موضع الوشم، فالثقب

  . جيب

العرف،  على عرفتها أا مرتلة أن ات األدلة، بعدطالقب التدقيق يف كل ذلك، إلومث الظاهر عدم وج

  .لعامة عنه، فعدم ذكره دليل العدم عليه، لغفلة ا وجب التنبيهأشبهولو وجب غسل باطن الثقبة وما 

                                                

. باب حتريك اخلامت عند الوضوء١٨ ص:اجلعفريات) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٨

  سل الشعروال جيب غَ

  

 عدم اخلالف ىثام دعول وكشف الى وال خالف، وعن املنتهإشكالبال } وال جيب غسل الشعر{

صحاب، وعن شرح ظاهر األ إىل صحاب، ويف املستند نسبهاأل إىل  نسبتهىفيه، وعن املعترب والذكر

سل الشعر، ومال جياب غَإ عليه، لكن عن املقنعة مجاعامع، واملعتمد، وغريهم اإلالقواعد للكركي، واللو

 مجاع عليه يف اجلواهر اإلىاملشهور عدم كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة، وادع أن  مجاعة، كماإليه

  . احملصل، واملنقول حبد االستفاضة، لكن عن احملقق األردبيلي التأمل يف ذلك

  :رينمأفالكالم اآلن يف 

  . يف عدم وجوب غسل الشعر:ولاأل

  . عنه رعيف وجوب غسل ما حتت الشعر، وعدم كفاية غسل الش: ثاينال

، ففي رواييت غياث ى املدعمجاعاألصل واإل إىل ضافة فهو الظاهر من األدلة، باإل:ول األاألمرأما 

  .)١(»اجلنابة اغتسلت من إذاال تنقض املرأة شعرها «: )عليه السالم( وحممد احلليب، قال

:  كان يقول)عليه السالم( علياً أن :)عليه السالم( ه أبيوما رواه اجلعفريات، عن جعفر بن حممد، عن

   اغتسلت املرأة من إذا«

                                                

. ٤ و٣ اجلنابة ح أبواب من٣٨ الباب ٥٢١ ص١ج: الوسائل) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٩

  .)١(»ال تنقض شعرها، تصب عليه املاء ثالث حفنات مث تعصره أن اجلنابة فال بأس

  رافع خادم رسول اهللا أيبة امرأىن سلمإ«: ه أبي، عن)عليه السالم( ، عن الصادقىوروايته األخر

قرن جنمعها أربعة أكنا منسك مبشط :  سئلت عن الغسل من اجلنابة، فقالت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٢(»رؤوسكن إىل نت حتسني الغسل فال يصل املاءنأووسط الرأس 

امتشطت بقرامل ومل سألته عن املرأة تغتسل وقد :  قال)عليه السالم( وما رواه عمار، عن الصادق

 مثل الذي نشرت شعرها، وهو ثالث حفنات«: )عليه السالم( تنقض شعرها كم جيزيها من املاء؟ قال

  .)٣(»جسدها كله على اليسار، مث متر يدها على  وحفنتان،اليمني على  وحفنتانا،رأسهعلى 

  .)٤(ن جسدهما نالت م على ومير يده:  قال)عليه السالم(  جعفر، عنهعلي بن ويف رواية

                                                

. باب صفة غسل النساء٢٢ ح:اجلعفريات) ١(

. باب صفة غسل النساء٢٢ ح:اجلعفريات) ٢(

.١٧ ح يف غسل احليض والنفاس٢٠ الباب٥٥ ص١ج: الفقيه) ٣(

.١١ اجلنابة ح أبواب من٢٦ الباب٥٠٤ ص١ج: الوسائل) ٤(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٠

  .  غريها من الروايات إىل)١(»جسده على مث مير املاء«: ويف رواية الدعائم

نه ال حييط املاء أعدم نقض الشعر يالزم عدم بلل الشعر، لوضوح ن إ :وجه االستدالل ذه الروايات

 لشعر، ومعىنا إىل جلد الرأس، ال إىل يصال املاءإالواجب  أن  على داللةىبه، ويف رواية سلمناوبكل ج

  .تصببني املاء قليالً قليالً" حتسني"

الالزم غسل اجلسد ال الشعر، إذ الشعر ال يصدق عليه اجلسد  أن  علىويف الروايتني األخرتني داللة

 ل حيث يد)٢(»حتت كل شعرة جنابة«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( تبعاً، ويؤيد ذلك قوله أو جمازاً إالّ

  .الشعر ال جينب أن على

ومل تنقض شعرها ...   عن املرأة تغتسل:أما القول بوجوب غسل الشعر، فقد استدل له مبوثق عمار

  ".مثل الذي نشرت شعرها: ")عليه السالم (كم جيزيها من املاء؟ قال

تروي رأسها  أن مرها«: )عليه السالم(  يف حديث قال)عليه السالم( وحسن الكاهلي، عن الصادق

  وي، ير  حىتتعصره ومن املاء

                                                

. يف ذكر االغتسال١١٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

.١٥ س٤ص: فقه الرضا) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢١

  .)١(» فال بأس عليهاى روإذاف

  .)٢(»من ترك شعرة من اجلنابة متعمداً فهو يف النار«: )عليه السالم( وصحيح حجر، عن الصادق

صلى (  رافع خادم رسول اهللا أيب امرأةىحدثتين سلم«:  قال)عليه السالم( وصحيح حممد، عن الباقر

 قرون رؤوسهن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  اهللاشعار نساء رسولأكانت :  قالت)اهللا عليه وآله وسلم

. )٣(»يبالغن يف املاء أن  اآلن فقد ينبغي هلنء يكفيهن من املاء شيء قليل، فأما النسانمقدم رؤوسهن فكا

  .)٤(وقريب منه صحيح مجيل

:  يف حديث غسل اجلنابة)عليهم السالم(ئمة  وغريه من األ)عليه السالم( علي وعن الدعائم، عن

  .)٥(» البشرةىقناو الشعر لّبو«

 )٦(»جزأهاأ من شعرها ءاحلائض ما بلغ بلل املا«: ، قال)عليه السالم( وعن حممد بن مسلم، عن الباقر

  .غريها إىل

                                                

.٥ ح اجلنابة أبواب من٣٨ الباب ٥٢٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح اجلنابة أبواب من١ الباب ٤٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

. ١ اجلنابة ح أبواب من٣٨ الباب٥٢١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

.٢ اجلنابة ح أبواب من٣٨ الباب ٥٢١ ص١ ج:الوسائل) ٤(

. يف ذكر االغتسال١١٤ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٥(

.٢ يف مقدار املاء الذي تغتسل به احلائض ح٨٨ الباب١٤٨ ص١ج: االستبصار) ٦(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٢

 إىل يصال املاءإرادة إ على ظهر داللة، فالالزم محل هذهأتها مبا تقدم مما هو رضالكن يرد عليها مع

 على ى أتإذا«: ة، بل يدل عليه ما يف ذيل رواية الدعائم املتقدميؤيد ذلك وصول الشعر، أي البشرة،أ

البشرة، وتوضأ قبل  إىل يصل املاء  حىت الشعرالبدن كلّه، وأمر يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبلّ

 اجلسد قبل الشعر  الشعر يف صدره إمنا يراد به بلّاملراد من بلّ أن  على حيث يدل،)١(»ذلك فقد طهر

  . ى غسل يديه، كما ال خيف:ومراده بتوضأمقدمة، 

بعد ذلك ال حيتاج قول املشهور ـ أي  وأما صحيح حجر، فاملراد به مكان الشعرة، كما هو املتبادر،

ه لو وجب غسل الشعر مل جيز جزه قبل الغسل، واحلال أنه جائز بأن:  ـ لالستدالل عليهولالقول األ

بط، وما بني الفخذ والعورة، ه غالباً يتوسخ شعر اإلبأنه، وينقض عليه بالظفر الواجب غسل  حىت،قطعاً

  . لة الوسخ، فعدم التنبيه دليل العدمزاواجباً لزم التنبيه عليه بلزوم إ كان غسله إذاف

 على األدلة الدالةمن  يف عدم كفاية غسل الشعر عن غسل ما حتته، وذلك ملا تقدم : الثايناألمر

  . مساس املاء للجسدإوجوب 

                                                

. يف ذكر االغتسال١١٤ ص١ ج:دعائم االسالم) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٣

، خبارثالث لغسل الرأس يف مجلة من األ أو جزاء غرفتنيإفقد استدل له مبا ورد من :  القول الثاينأما

  . كان الشعر كثرياًإذاحتت شعر الرأس، خصوصاً  إىل يصال املاءومن البعيد جداً كفاية هذا املقدار إل

يطلبوه، وال  أن ادحاط به الشعر فليس للعبأما :  قال)عليه السالم( وبصحيح زرارة، عن الباقر

  .)١( عليه املاءىيبحثوا عنه، ولكن جير

  .جزأهاأشعرها  إىل احلائض ما بلغ من بلل املاء: )عليه السالم( ومبا رواه حممد بن مسلم، عن الباقر

، ةمناط الكالم، والصحيحة جممل االستبعاد ال يوجب الظهور الذي هو بأنورد عليهم املشهور أو

تبليل الشعر إمنا  أن  على الدالةخبارسائر األ على الغسل، واخلرب حممول أو ا يف الوضوءا مل يعلم كوأل

  .البشرة إىل يصال املاءإهو ألجل 

 ه بقولهرضاا معبأها، والقول إطالقمجال الصحيحة بعد إه ال وجه للقول ببأن: هذا، ولكن رمبا يقال

  حيحة حاكمة عليه، فهذا القول ال خيلو عن  الصممنوع إذ. حتت كل شعرة جنابة: )عليه السالم(

                                                

.٣ الوضوء ح أبواب من٤٦ الباب٣٣٥ ص١ج: الوسائل) ١(
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١٢٤

  .مثل اللحية، بل جيب غسل ما حتته من البشرة، وال جيزي غسله عن غسلها

  نعم جيب غسل الشعور الدقاق الصغار احملسوبة جزًء من البدن مع البشرة

  

  . خذ بقول املشهور هو املتعني، واهللا العامل كان األوإنوجه، 

سل ما حتته من بل جيب غَ{سل ما حتتها سلها عن غَالكثيفة ال يكفي غَ} مثل اللحية{ هذا فـ ىوعل

عور الكثيفة يف شلوكذلك شعر الرأس واإلبط والعانة، وسائر ا} سلهاسله عن غَالبشرة وال جيزي غَ

  .البدن

وقد اختلفوا يف ذلك، } سوبة جزًء من البدن مع البشرةنعم جيب غسل الشعور الدقاق الصغار احمل{

 احتاطا، خالفاً لظاهر آخرين، حيث قالوا وإنوغريمها عدم الوجوب،  اجلواهر واملستندفظاهر 

  . بالوجوب، وقواه جناة العباد

ه كالوضوء الذي بأن بغسله عرفاً، وأموره داخل يف اجلسد املبأن: أما القائل بالوجوب، فقد استدل

من ترك : وقوله. بلوا الشعر :)عليه السالم( شعر عند غسل الوجه واليدين، وبقولهلجيب غسل ا

ه ال فرق بني الشعر الكثيف بأنغريها مما تقدم، ومتسك اآلخرون باألصل، و إىل شعرة من اجلنابة

  عدم وجوب غسل الشعر  على عدم وجوب غسل الشعر اخلفيف يدل على واخلفيف، فكل ما يدل



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٥

 كانت واسعة حبيث وإن باطنها ال جيب غسلها، ىصيقة اليرت كانن إ األنف للحلقة، أو والثقبة اليت يف االذن،

  تعد من الظاهر وجب غسلها،

  

عدم وجوب غسل الشعر الشامل للشعر اخلفيف، وكونه  على اتمجاع بعض اإلإطالقالكثيف، وب

  .جيب به يف الشعر الكثيفأداخالً يف اجلسد، وبعض الروايات املذكورة جياب عنها مبا 

 يف املقيس عليه، كما تقدم يف مبحث الوضوء، ولذا كان شكالاإلأما كون املقام كالوضوء، ففيه 

  .  كان االحتياط يقتضي ذلكوإناألقرب عدم وجوب غسله، 

 حلقه بعد الغسل فال إذا أما  حلقه قبل الغسل،إذا يف وجوب غسل موضع الشعر، إشكالنه ال إمث 

ر الرقيق ال يقول بوجوب أن من يقول بوجوب غسل الشع عادة الغسل، كماإ يف عدم وجوب إشكال

 باطنها ال ىكانت ضيقة ال يرن إ األنف للحلقة أو ذنوالثقبة اليت يف األ{حلقه قبل الغسل،  إذاغسله 

 وإن{راد الثقبة الواسعة أألا حينئذ من الباطن، وما عن احملقق الثاين من الوجوب لعله } جيب غسلها

وجوب غسل الظاهر، بعد حتقق  على  دلملا} كانت واسعة حبيث تعد من الظاهر وجب غسلها

  .املوضوع

  . الباطن، فسيجيء حكمها يف كل مشكوك بني الظاهر والباطن أو الظاهر املشكوكة كوا من أما
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١٢٦

  : تانيوله كيف

  الترتيب: وىلاأل

  

   .الف يف االجتزاء بكل واحدة منهماخ وال إشكال بال} تانيوله كيف{

األمين فقد  على تقدمي الرأس أما األيسر، على  وهو،األمينلى  عبتقدمي الرأس} الترتيب: وىلاأل{

سكايف، حيث مل يوجبوا الترتيب املذكور، لكن يف  مستفيضة، خالفاً للصدوقني واإلتاإمجاعحكي عليه 

أن الصدوقني (: عدمه، ويف املستند على  بل وجود قرينة،)١()عدم صراحة كالمهم يف اخلالف(: اجلواهر

ما غري جيد، فاملخالف فيه إليهة الغسل لو بدأ بغري الرأس، فنسبة اخلالف هنا عادإصرحا بوجوب 

  .  بتصرفى انته)٢()سكايفمنحصر باإل

  :خبار ـ مجله من األولاملشهور ـ القول األ على وكيف كان، فيدل

 جف«: غسل الذي يليه؟ قالأ أن  قبلول جف األفإنقلت : كصحيح حريز، الوارد يف الوضوء قال

  هو بتلك املرتلة وابدأ بالرأس مث «: وكذلك غسل اجلنابة؟ قال: قلت» جيف اغسل ما بقيمل أو 

                                                

  .٨٩ ص٣ج: اجلواهر) ١(

.٢٦ سطر١٢٥ ص١ج: املستند) ٢(
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١٢٧

  .)١(»نعم«:  كان بعض يوم؟ قالوإن: قلت» سائر جسدك على افض

  :مرينالترتيب أل على وهذا يدل: قالوا

رادة ذلك، إالترتيب كان ال بد من إال ث ال وجه للترتيل ، وحيءو ألنه نزل الغسل مرتلة الوض:وىلاأل

  .الظاهر كون الترتيل يف وجوب غسل ما بقي جف السابق أم مل جيفن إ :وفيه

  .نه صرح بوجوب االبتداء بالرأسإ :الثاين

 تبدأ: سألته عن غسل اجلنابة؟ فقال:  قال)عليهما السالم( حدمهاأوصحيح حممد بن مسلم، عن 

سائر جسدك  على صب املاءتثاً، مث رأسك ثال على ما مث تغسل فرجك، مث تصب املاءهبكفيك فتغسل

  .)٢( فقد طهرء عليه املاىمرتني، فما جر

 التقييد فإن(: كثرة املستحبات فيها متنع عن ظهورها يف الوجوب، ولذا قال املستندن إ :ورد عليهأو

  . فتأمل)٣()لوجوبا على األمربالثالث مانع عن محل 

  مث بدا له من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه «: وحسن زرارة

                                                

. ٣ ح يف وجوب املواالة٤٢ الباب ٧٢ ص١ج: االستبصار) ١(

.١ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ ج:الكايف) ٢(

. ٣٢ سطر ١٢٥ ص١ ج:املستند) ٣(
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١٢٨

  .)١(»عادة الغسلإأن يغسل رأسه مل جيد بداً من 

 كان عمداً، ولعل أوالًترك غسل الرأس  أن " بدا لهمث: "ن ظاهر قولهإ(: ما ذكره املستمسك: وفيه

  .ى انته،)٢()التشريع املنايف لقصد االمتثال املعترب يف الغسل ال لفوات الترتيب  جهةنالبطالن م

. )٣(جسدك بعد غسل الرأس على عد الغسلأت بغسل جسدك قبل الرأس ف بدأإذاف: والرضوي

  . ضعف السند: وفيه

  .  سائر اجلسدىعل واستدل جبملة من الروايات األخر املقدمة لغسل الرأس يف الذكر

  :أما القول الثاين، فقد استدل له جبمله من الروايات

رأسك وسائر  على فضأمث «: ، وفيهسناد يف قرب اإل)عليه السالم( كاخلرب املروي عن الرضا

  .)٤(»جسدك

  .الواو للجمع املطلقإذ عدم الترتيب،  على  بواو اجلمع الدالىحيث أت

   يف رجل ،)عليه السالم(  محزة، عن الصادق أيبوخرب حممد بن

                                                

.٩ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٨٠ ص٣ج: كاملستمس) ٢(

.٢٦ سطر ٤ص: فقه الرضا) ٣(

.١٦٢ص: سنادقرب اإل) ٤(
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١٢٩

  .)١(»نعم«: جسده أجيزئه ذلك من الغسل؟ قال على سال  حىتصابته جنابة فقام يف املطرأ

 وكل ، ليس قبله وال بعد وضوء،قدميك إىل مث تغسل جسدك من لدن قرنك«: وفيهوصحيح زرارة، 

  .)٢(»يتهقنأمسسته املاء فقد أشيء 

 أم إمساعيل  مكة واملدينة ومعه كان بني أنه:)عليه السالم( وصحيح هشام بن سامل، عن الصادق

تركيب فاغسلي  أن دترأ إذا«: مرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، وقال هلا له فأةصاب من جاريأف

 عبد اهللا  أبوىهتفلما كان من قابل ان  فحلقت رأسهالففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إمساعي. »رأسك

حبط أملوضع الذي  اهذا«: أي موضع هذا؟ قال هلا:  فقالت له أم إمساعيل،ذلك املكان إىل )عليه السالم(

  .)٣(»أولاهللا فيه حجك عام 

  .)٤(»اجلسد كله على ل الفرج ما كان به من لطخ، مث مير املاءويغسل عند غس«: ورواية الدعائم

                                                

.٧ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٥ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٦١ة ح يف حكم اجلناب٦ الباب ١٣٤ ص١ ج:التهذيب) ٣(

.يف ذكر االغتسال١١٤ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٤(
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١٣٠

  . غريها من الروايات اليت ذه املضامني، لكن يف داللتها نظرإىل

 عدم الترتيب، فال ينايف ما دل على الترتيب، ال أا تدل على أما خرب قرب اإلسناد، فالواو ال تدل

  .الواو ظاهر يف الترتيب أن ين منمل نقل مبقالة الفقيه اهلمدان إ الترتيبعلى 

  . ورواية حممد، مطلقة قابلة للتقييد

   .منا هي يف مقام وجوب االستيعاب فال ترتبط باملقامإوصحيحة زرارة، 

 )عليه السالم( بن سامل، عن الصادقصحيح هشام مضطرب املنت، ملارواه يف التهذيب عن هشام و

تعلم به اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً ال «: لت فق)عليه السالم( قال أن إىل نفس الرواية،

  .، احلديث)١(»حرام فاغسلي جسدك وال تغسلي رأسك، فتستريب موالتكردت اإلأ إذاموالتك، ف

ه من فإن )٢() بالعكسى فرو... قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه(: ولقال الشيخ بعد احلديث األ ولذا

  .دة الراوي واملروي عنه والقصةلبعد تكرار القصة مع وح البعيد جداً

   إىل الترتيب، واالنصاف أنه ال جمال للذهاب على ورواية الدعائم مطلقة تقيد مبا دل

                                                

.٦٢ ح يف حكم اجلنابة٦ الباب ١٣٤ ص١ ج:ذيبالته) ١(

.٦١ يف حكم اجلنابة ذيل احلديث ٦ الباب ١٣٤ ص١ج: التهذيب) ٢(
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١٣١

  أوالًيغسل الرأس والرقبة  أن وهو

  

ضعف داللة هذه الروايات، وقوة داللة تلك الروايات، وذهاب املشهور، بل غري بعد هذا القول، 

  .تعني هو ما ذكره املنت، فاملولالقول األ إىل النادر

 الرأس فإن الرقبة ملحقة بالرأس يف احلكم، بل يف املوضوع، فإن} أوالًيغسل الرأس والرقبة  أن وهو{

 ملا يشمل الرقبة، إطالقيشمل الوجه، و  ملاإطالقمواضع نبات الشعر، و على إطالقات، إطالقهلا 

ن املشهور، بل يف احلدائق من غري خالف  ـ كما عولهذا هو القول األ وواملراد به هنا الثالث ـ

 عليه، لكن مجاع اإلىعن الغنية دعو ويعرف به بني األصحاب، وعن شرح املفاتيح اتفاق الفقهاء عليه،

  .ول األىقوألاو.  فيهشكال البحراين اإلعبد اهللاعن الذخرية والرياض والشيخ 

كف، أرأسه ثالث  على رف، مث صبقاه بثالث غنأفمث بدأ بفرجه «: استدل له بظاهر صحيح زرارة

 ظاهره أنه مل يغسل الرقبة مع فإن ،)١(» األيسر مرتني منكبهىكبه األمين مرتني، وعلمن على مث صب

  .الطرفني

 رأسه ثالث مرات مأل كفيه، مث يضرب بكف من ماء على مث ليصب«: مثله يف الظهور موثق مساعةو

  صدره، وكف بني على 

                                                

.٣الوضوء حو باب صفة الغسل ٤٣ ص٣ ج:الكايف) ١(
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١٣٢

  .)١(»جسده كلهعلى  ملاءاكتفيه، مث يفيض 

د من الترتيب رأس موضوعاً، وحيث جيب غسله فال بفقد استدل خبروج العنق عن ال: أما القول الثاين

  . بني الرأس وبينه

 ثالث مرات، وتغسل رأسك على وتصب املاء«:  وفيه)عليه السالم(  بصري، عن الصادق أيبخبربو

  .أوىللوجه خارجاً كانت الرقبة خارجة بطريق  كان اإذاه فإن. )٢(» جسدك املاءعلىوجهك، وتفيض 

نه تتميم لبيان غسل أ على حيمل أن املستشكل يعترف بدخول الوجه يف الرأس، فال بدن إ :وفيه

 ى وجهه وعلىرأسه وعل على مث يصب«:  روايه ابن يقطنيشكالالرأس، ومثله يف االستدالل واإل

  .)٣(»جسده كله

 الصدر من مد العنق مث متسح سائر بدنك على  تصبىيرووقد «: أما ما يف الرضوي من قوله

  من مالصق  أو  العنق من فوقةاملراد مد أن مجاله يفأحد القولني، إل على  فال داللة فيه)٤(»بيديك

                                                

.٨ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح يف اجلنب يتمضمض٧١ الباب ١١٨ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٩٣ ح يف حكم اجلنابة٦ الباب ١٤٢ ص١ ج:ذيبالته) ٣(

.٣٥ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ٤(
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١٣٣

مين، مين من الرقبة ثانياً مع األيغسل النصف األ أن حوطمث الطرف األمين من البدن، مث الطرف األيسر، واأل

   مع األيسريسروالنصف األ

  

  .يكون الظاهر منه الثاين أن الصدر، بل ال يبعد

يغسل النصف  أن حوطاأل{ كله فـ مع ذلك} مث الطرف األمين من البدن مث الطرف األيسر و{

  منهحوط به، بل األىكما عن احلليب الفتو}  والنصف األيسر مع األيسر،ة ثانياً مع األمينباألمين من الرق

س، لكن أمثال هذه أمتام غسل الر على ال يقدم غسل الرقبة أن  الرأس مستقالً، مبعىنيغسله ثانياً بعدأن 

  . الصناعة، هذا كله متام الكالم يف الرأس والرقبةىاالحتياطات ليست من مقتض

 مجاع اإلليسر فهو املشهور بني الفقهاء شهره عظيمة، بل استفاض نقمين واألما الترتيب بني األأ

عدم الفصل يف الترتيب بني الرأس واجلانبني وفيما بينهما، وعن االنتصار  على مجاعاإل  عليه، وعن مجاعة

  . عضاء الغسلأعدم الفصل بني الترتيب يف الوضوء، وبينه يف  على مجاع اإلىوالذكر

وألجل ذلك مال مجاعة من املتأخرين كشيخنا (: تضعيفها وقال يف املستند بعد نقل أدلة املشهور

الثاين ـ أي عدم الترتيب بني  إىل  وغريهم،لسي، وصاحيب املدارك والذخرية، والوايفالبهائي، وا

 شارة،صدوقني، والقدميني، وصاحب اإلاجلانبني ـ وفاقاً للمحكي عن ظاهر طائفة من القدماء، كال

  وهو قوي جداً، وأمر االحتياط 
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١٣٤

  .ى انته)١()ظاهر

  . بعض آخريهإلهذا القول، وكذا مال  إىل ومال يف املستمسك

  :استدل املشهور جبملة من الروايات

 منكبه لىمنكبه األمين مرتني، وع على  رأسه ثالث أكف، مث صبىعل مث صب«: كحسنة زرارة

  .)٢(»يه املاء فقد أجزأهل عى فما جر،يسر مرتنياأل

 ) وآله وسلمصلى اهللا عليه( ، وبالنبوي العامي أنهالنحاةقول  على الواو ظاهر يف الترتيب أن باعتبار

  . باعتبار اجنباره بالشهرة الفتوائية،)٣( اغتسل بدأ بالشق األمين، مث األيسرإذا كان

 على حفنتان و،رأسها على ثالث حفنات«: ، وفيه)عليه السالم( وباملروي عن عمار، عن الصادق

  .)٤(»اليسار على حفنتان و،اليمني

 األيسر ك جانبىمين مثل ذلك وعلرأسك ثالث أكف وعلي جانبك األ على وتصب« :وبالرضوي

  .)٥(»مثل ذلك

                                                

.٢٣ سطر ١٢٦ ص١ ج:تندسامل) ١(

.٣ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ج: الكايف ) ٢(

.الطيب عند الغسل أو  باب من بدأ باحلالب٦٩ ص١ج: صحيح البخاري) ٣(

.١٧ يف غسل احليض والنفاس ح٢٠ الباب٥٥ ص١ج: الفقيه) ٤(

.٣٣ سطر٣ص: فقه الرضا) ٥(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٥

غسل األموات هو غسل اجلنابة  أن  علىالترتيب يف غسل األموات، بضميمة ما دل على ومبا دل

 وبقاعدة االشتغال، وبقاعدة التخيري والتعيني، وبالسرية القطعية، ويف الكل ما ،خلروج النطفة عند املوت

  .جلمع املطلقاأنه  إىل اةحالترتيب، ولذا ذهب مجهور الن على اوم داللة الو ال نسلّإذ، ىال خيف

  : وقال ابن مالك

    سابقاً أو فاعطف بواو ال حقاً[

  )١(]مصاحباً موافقاً أو يف احلكم

 وجوب تقدمي الرأس على الروايات دلت أن اعلم(:  ذلك احملقق يف املعترب، فقاللىاعترض ع ولذا

  . ونقله عنه املدارك وارتضاه،)٢()ال فغري صرحية بذلكالشم على ليمنيا أما اجلسد،على 

  .الوجوب، ألنه حكاية فعل على نه ال يدلإمث ، النبوي عامي ال يعتمد عليهو

 مث متر يدها":  بعد تلك العبارةوىلقال يف األ لرضوي مكتنفتان مبا يبطل داللتهما، ألنهاورواية عمار و

ظهر مثل ل اى صدرك ثالث أكف وعلىوعل: "ك العبارة، وقال يف الثانية بعد تل"جسدها كلهعلى 

  األيسر  على ميناجلسد كله إليصال املاء من دون تقدمي األ على مرار اليدإ فإن، "ذلك

                                                

.٢٠٤ص:  البن الناظم،لفيةشرح األ) ١(

. يف وجوب الترتيب يف الغسل، السطر األخري٤٨ ص:املعترب) ٢(
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١٣٦

 على الصدر والظهر دليل على صب املاء أن غسل اليمني قبل اليسار، كما عدم وجوب على دليل

  .عدم مراعاة الترتيب

غسل اجلنابة،  على امليت  غسلأحكامت غسل اجلنابة ال يالزم جريان غسل املو أن  علىوأما ما دل

االستدالالت  إىل  ال جمال هلما بعد وجود الدليل، والسرية مستندة)التعيني والتخيري( و)االشتغال(وقاعدتا 

 أدلة غري املشهور، وهي الروايات الكثرية اليت هي بصدد البيان، ومع إىل ضافةاملذكورة، هذا كله باإل

  . الترتيب املذكور إىل بعيد ذلك مل تشر من قريب وال

  .)١(»قدميك إىل مث تغسل جسدك من لدن قرنك«: ، يف صحيح زرارة)عليه السالم( كقول الصادق

 جسده ى وجهه وعللىرأسه وع على مث يصب املاء:  يف صحيح يعقوب)عليه السالم( وقول الكاظم

  .كله

 إىل ،)٢(»رأسك وسائر جسدك على فضأمث «: صحيح أمحد يف )عليه السالم(  احلسن أيبوقول

  بقيت من دونإذامسح اللمعة  على الغسل حتت املطر، وما دل على غريها من الروايات، وكذا ما دل

  مين، وكذا ما  كانت يف اجلانب األإذاعادة األيسر إيذكر فيها وجوب أن 

                                                

.٥ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٦ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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١٣٧

يغسل متامهما مع كل  أن وىلما األيسر مع األيسر، واألوالسرة والعورة يغسل نصفهما األمين مع األمين، ونصفه

  سهالً بطل، أو من الطرفني، والترتيب املذكور شرط واقعي، فلو عكس ولو جهالً

  

غري ذلك، فالقول بالترتيب  إىل جاريته باغتسال جسدها،) عليه السالم(مام الصادق مر اإلأ على دل

 ومن ،ذلك، فمن اعتمد املشهور قال به على لاليل دألجل ذهاب املشهور بعد عدم متامية دإال ليس 

  .  مستند يف ذلك، وسبيل االحتياط واضحهاألدلة مل يكن ل إىل رجع

وذلك ألما } يسريسر مع األمين، ونصفهما األمين مع األوالسرة والعورة يغسل نصفهما األ{

 الحتمال} ا مع كل من الطرفنييغسل متامهم أن وىلواأل{.  املشهورإليهداخالن يف الترتيب الذي ذهب 

 ىسواء عند من ير} والترتيب املذكور شرط واقعي{. ذلك اجلانب أو اجلانب تكونا داخلتني يف هذاأن 

ا كان وإمناآلخر أيضاً،  على أحدمهاعند من يرى ترتيب اجلانبني  أو ط،فقاجلانبني على الرأس ترتيب 

 ال مبا أا ،املوضوعات مبا هي هي على  مرتبةحكاماألأن  من األدلة الترتيب شرطاً واقعياً، ألن الظاهر

  . به مل يكن جمزياًأمورالوجه امل على  مل يأت باحلكمإذامعلومة، ف

 ولو جهالً {مين مثالًيف اجلملة، كما لو ترك بعض رأسه قبل طرفه األ أو عكساً مطلقاً،} فلو عكس{

جزاء، اإل على يف مورد دل الدليلإال جزاء إلصالة عدم األ} بطل{ كان عمداً إذابل ما } سهواًأو 

   مل يكن يستبعد وإنخذة، ؤاواملتيقن من دليل الرفع امل
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١٣٨

   يف كل عضوىوال جيب البدأة باألعل

  

  .ه، وقد ذكرنا الكالم حوله يف بعض مباحث هذا الكتابإطالقعمومه، كما هو ظاهر 

  .)١(» عند الغسلحيوله وفليدوره يف الوضوء«: ما مرسلة الفقيه يف اخلامتأ

  .)٢(»تعيد أن مركتقوم من الصالة فال آ  حىتإن نسيت«: )عليه السالم( وقال الصادق

يقال بعدم وجوب استيعاب  أو له أم ال؟ فاحملل من قاعدة الفراغ،نه حوأيراد به نسيان  أن فال بد

  . تقدم الكالم حوله الغسل، كما

األوسط صح كما هو املشهور، بل عن  أو  باألسفلفلو بدأ}  يف كل عضوىوال جيب البدأة باألعل{

ظاهر عبارات األصحاب عدم وجوب االبتداء (: ستند قال عليه، ويف املمجاعظاهر املهذب البارع اإل

  . ى انته)٣()ىباألعل

 ،صالة عدم االشتراطأات، وطالقاملشهور اإل على ، ويدلىخالفاً لبعض، حيث أوجب االبتداء باألعل

  ، كصحيح ابن ت اللمعةاوايور

                                                

.١٩ حد الوضوء يف ح١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٢٠ ح يف حد الوضوء١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٢٤ سطر ١٢٦ ص١ ج:املستند) ٣(
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١٣٩

 من اجلنابة فقيل له قد أبقيت ملعة يف ظهرك مل  أيباغتسل«:  قال)عليه السالم( سنان، عن الصادق

  .)١(» مث مسح تلك اللمعة بيده،ما كان عليك لو سكت: )عليه السالم( املاء؟ فقال له يصبها

 ملعة من إذا من جنابة ف اغتسل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ«: )عليه السالم( علي وعن

  .غريمها إىل ،)٢(»بالناس صلى ل شعره فمسح ذلك املوضع مثل فأخذ من ب،جسده مل يصبها ماء

 يكون املعصوم غسل كامالً أن وال يستشكل يف هذه الروايات باملنافاة ملقام العصمة، إذ من احملتمل

نه غسل ناقصاً، وعليه إ قول بعد ذلكومهه، لئال ي ا ظن القائل عدم كماله، ومل يرد املعصوم ردوإمن

 من احملتمل أنا الراوي ظن فراغه أن  يف االكتفاء، كما)عليه السالم( املقام ظهور عمله على داللته يكون

نه أ طالت املدة، لعدم اشتراط املواالة يف الغسل، كما وإن مل يفرغ بعد، وإن من الغسل )عليه السالم(

  . واألسفل، وعدم املوالةىفادته جواز عدم الترتيب بني األعلمداً، إلمام فعل ذلك عيكون اإل أن ميكن

  ".قدميك إىل مث تغسل جسدك من لدن قرنك: ")عليه السالم( أما القول اآلخر، فقد استدل له بقوله

                                                

.١٥ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٥ ص٣ ج:الكايف) ١(

. ١ اجلنابة ح أبواب من٣٠ الباب٧٠ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(
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١٤٠

  

 أول  عدم اجلفاف، فلو غسل رأسه ورقبته يف التتابع، وال مبعىن، وال املواالة العرفية مبعىنى فاألعلىوال األعل

  . واألمين يف وسطه، واأليسر يف آخره صح،النهار

  

 مذيل ولنه ال داللة يف اخلربين، إذ اخلرب األإ: يسر، وفيهمين واألاملنكب األ على الصب على وما دل

 من أكثراملناط مس املاء ال  أن  على، مما يدل"نقيتهأ املاء فقد هتسمسأوكل شيء : ")عليه السالم( لهبقو

قوة  إىل ضافة يف الرأس، هذا باإلىلزم بيان األعل الإ، وىلزوم األعل على لثاين ال يدلذلك، واخلرب ا

  . لزم التنبيه عليه قطعاًىكان لزم األعل نه لوأات الواردة يف مقام البيان، مما طالقاإل

 ى من استحباب غسل األعلى اللمعة، فما عن الذكرأخبارات، وطالقلإل} ى فاألعلىوال األعل{

ال . ى انته،)١()التحفظ من النسيان ألن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك إىل قربأألنه (: ىعلفاأل

  .  ما فيهىخيف

 النهار، أول يف ه عدم اجلفاف، فلو غسل رأسه ورقبتمبعىن  التتابع، وال العرفية مبعىنةوال املواال{

 مجاعة، مجاع عليه اإلىدعيف اجلواهر من غري خالف، بل ا} مين يف وسطه، واأليسر يف آخره صحواأل

  .ات خرب أم إمساعيلطالقاإل إىل ضافةذلك باإل على خرين، ويدلآكما هو ظاهر 

                                                

.٣٢ سطر ١٠٥ ص:الذكري) ١(
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١٤١

  جزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزءأجتب املواالة يف وكذا ال 

  

نب يغسل اجل أن  مل ير بأساً)عليه السالم( أن علياً«: )عليه السالم( وخرب اليماين املروي عن الصادق

  .)١(» ويغسل سائر جسده عند الصالة،رأسه غدوة

 كان وإن: قلت» سائر جسدك على فضأوابدأ بالرأس مث «: )عليه السالم( وصحيح حريز، وفيه قال

  .)٢(»نعم«: بعض يوم؟ قال

 يصل فاغتسل  من ذلك، كما لو عصى وملأكثربطاء  اللمعة، ومن ذلك كله تعرف جواز اإلأخبارو

 إذااحلائض، والنفساء،  أو فعل ذلك دون عصيان كما يف الصيب، أو  يف يوم آخر،رأسه يف يوم وجسمه

   .حنو ذلك أو ،قلنا بصحة غسل اجلنابة منهما

غسل جزًء من الرأس صباحاً، وغسل البقية  إذاكما } جزاء عضو واحدأوكذا ال جتب املواالة يف {

  ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء{.  اللمعةأخبار، وخصوص ى النص والفتوطالقظهراً، وذلك إل

                                                

.٨ء ح باب صفة الغسل والوضو٤٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٣الة حا يف وجوب املو٤٢ الباب ٧٢ ص١ ج:االستبصار) ٢(
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١٤٢

األمين وجب  أو  كان يف الرأسوإن كان يف األيسر كفاه ذلك، فإناء رجع وغسل ذلك اجلزء، ضعمن أحد األ

  .الترتيب، ولو اشتبه ذلك اجلزء وجب غسل متام احملتمالت مع مراعاة الترتيب على غسل الباقي

  

 أو  كان يف الرأسوإنأليسر كفاه ذلك،  كان يف افإنوغسل ذلك اجلزء،  حد األعضاء رجعأمن 

:  زرارة، قلت لهح اللمعة اليت منها صحيأخبار األدلة، وطالقإل} الترتيب على مين وجب غسل الباقياأل

 شك مث كانت به بلة وهو يف صالته إذا«: بعض جسده يف غسل اجلنابة؟ فقال أو رجل ترك بعض ذراعه

  .)١(»عليه املاء ما مل يصب بلةعاد أ كان استيقن رجع ووإنمسح ا عليه 

  . فتأمل،هذا اخلرب على الترتيب، حلكومة ذاك على  هذا اخلرب يقيد مبا دلإطالقو

يسر بعد غسل رأيه غسل الطرف األ على عدم اعتبار الترتيب بني الطرفني ال جيب إىل نعم من ذهب

حنو  أو بل احلكم كذلك لو تركها عمداًتقدم ال خيتص الكالم مبن ترك ملعة نسياناً،  ما على اللمعة، وبناًء

 وذلك للعلم} وجب غسل متام احملتمالت مع مراعاة الترتيب{املتروك } لو اشتبه ذلك اجلزءو{. ذلك

   إذاإال مجايل، اللهم اإل

                                                

. ٢ باب الشك يف الوضوء ذيل ح٣٣ ص٣ ج:الكايف) ١(
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١٤٣

  االرمتاس، وهو غمس متام البدن يف املاء: الثانية

  

نه أثناء الغسل، فشك يف أان الشك يف قلنا جبريان قاعدة التجاوز يف الطهارات، كما مل نستبعده، وك

  .الالحق الذي هو مشغول به أو ترك اجلزء من العضو السابق

 مجاع عليه اإلى وال خالف، بل ادعإشكالبال } االرمتاس، وهو غمس متام البدن يف املاء: الثانية{

عليه ( لصادق كثرية، ويدل عليه مستفيض النصوص كما يف املستند وغريه، كصحيح زرارة، عن ا مجاعه

  .)١(»ه ذلكأجزأرجالً جنباً ارمتس يف املاء ارمتاسة واحدة  أن ولو«: )السالم

  .)٢(» ذلك من غسلهأهجزأ اغتمس اجلنب يف املاء اغتماسة واحدة إذا«: ويف حسنة احلليب

  .اغتمس بدل ارمتس: )٣(ىويف روايته األخر

الرجل جينب فريمتس يف املاء ارمتاسة : لت له قال ق)عليه السالم(  عبد اهللا أيبوعن السكوين، عن

  )٤(»نعم«: )عليه السالم( واحدة فيخرج جيزئه ذلك من غسله؟ قال

                                                

.٥ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٣ حيف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.١٥ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ ص٣ ج:الكايف) ٤(
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١٤٤

  دفعة واحدة عرفية

  

ما  على  ويأيت،يرمتس يف املاء وهو ينوي الطهر«:  يف اجلنب)عليهم السالم(وعن الدعائم، قالوا 

  .)١(»ذكرناه أنه قد طهر

يكون  أن ىظاهر النص والفتو أن  يفإشكالال } دفعة واحدة عرفية{اس يكون االرمت أن مث الالزم

 مل يكن جمموعه حتت املاء مل إذايكون بعضه حتت املاء دون بعض، ف أن املغتسل حتت املاء جبميعه، ال

  .لو مل تكن هناك يف النص قرينة املقابلة مع الغسل الترتييبن إ غماسة واحدة، هذا،ناويصدق ارمتاسة 

عضاء املراد ما يقابل غسل األ  ما ذكر، أوةاملراد باالرمتاسة الواحد أن  املقابلة فرمبا يشك يفأما مع

  :مالت يف املسألة ستةت هذا فاحملىالثالثة، فال يلزم كون اموع حتت املاء يف وقت واحدة، وعل

  .يكون اموع حتت املاء أن لزوم: ولاأل

 الرتول التدرجيي، ىيكف أو يكون الرتول دفعياً، أن ه يشترطأنما إ  كلىعدم لزوم ذلك، وعل: الثاين

 جواز التدرجيي فالرتول قد يكون بطيئاً، وقد يكون سريعاً، الظاهر عندي كفاية الرتول التدرجيي ىوعل

، ىيكون اموع حتت املاء، فلو خرج جزء منه من املاء قبل دخول اجلزء األخري كف أن مع عدم اشتراط

   من فإنذلك،  على رمتاسة الواحدة واالنغماسة الواردة يف النصوذلك لصدق اال

                                                

. يف ذكر االغتسال١١٤ ص١ ج:دعائم االسالم) ١(
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 أن  بعض بدنه قبلالتدريج، فلو خرج على  كان غمسهوإنواحد، ن آ يكون متام البدن حتت املاء يف أن والالزم

  ينغمس البعض اآلخر مل يكف،

  

ولو  كان نزوله تدرجياً، ، ولويغمر املاء رأسه يصدق عليه أنه ارمتس يف املاء  حىتيدخل يف املاء تدرجياً

  .خرج يده مثالً من املاء حال استيعاب املاء لرأسه وسائر جسده

ف االرمتاس يف ه وصبأنلذلك ا  عدم جواز التأين، واستدلوهذا، لكن املشهور اعتبار الدفعة مبعىن

 حتمل نأوة ال بد الواحدة احلقيقية غري معقولن إ راد بالواحدة غري ازأة، وحيثالنص بالواحدة، وامل

  .العرفية، حبيث يكون االرمتاس غري جمزء يف نظر العرف على الوحدة

غري ازأة، بل ظاهرها الواحدة يف  على  محل الوحدةقرينة املقابلة مع الغسل الترتييب تأىبن إ :وفيه

، واستدلوا لذلك هور اعتبار استيعاب املاء للبدن مبجموعهشامل أن قبال التعدد، وعليه جيوز التأين، كما

يشك العرف  نه الإ:  خرج بعض البدن قبل دخول آخر جزء منه، وفيهإذابعدم صدق االرمتاسة الواحدة 

  . خرجت يده مثالً قبل دخول آخر جزء من رأسهوإنأنه يصدق ملن غطس يف املاء أنه ارمتس يف املاء، 

واحد، ن آ متام البدن حتت املاء يفيكون  أن والالزم{: ومما ذكرناه يظهر وجه النظر يف قول املصنف

  وما ادعاه } ينغمس البعض اآلخر مل يكف أن التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل على  كان غمسةوإن
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  خرج رأسه من املاء قبلبأنبالعكس  أو يدخل رأسه يف املاء أن دخلت يف الطني قبل أو  خرجت رجلهإذاكما 

  ىكان بعضه خارجاً فارمتس كف معظمه خارج املاء، بل لو أو نهيكون متام بد أن تدخل رجله، وال يلزمأن 

  

 فإنيف املستمسك من عدم خالف ظاهر حمل نظر، إذ مجلة من الفقهاء مل يتعرضوا هلذه اجلهة أصالً، 

 أن رادأ وإننه مل يصرح أحدهم جبواز ذلك فيشمل من مل يذكر املسألة أصالً صح لكنه ال ينفع، أراد أ

ستظهره من النصوص كفاية صدق نالذي  أن تفاق، فهو حمل نظر، بل منع، فتحصلكالمهم يشعر باال

  .قبل دخول جزء أخريجسده  خرج جزء من وإن كان تدرجياً بطيئاً، وإناالرمتاس 

 خرج رأسه بأنبالعكس  أو ،يدخل رأسه يف املاء أن دخلت يف الطني قبل أو  خرجت رجلهإذاكما {

أنه لو سلم لزوم كون جمموعه حتت املاء مل يضر ذلك  إىل ذا مضافاًه} تدخل رجله أن من املاء قبل

، وال يضره عدم استيعاب املاء للبدن دفعة واحدة، ملا ةدخول رجله يف الطني، لصدق االرمتاسة الواحد

  .عرفت من عدم اشتراطه

كما } ىكان بعضه خارجاً فارمتس كف معظمه خارج املاء، بل لو أو يكون متام بدنه أن وال يلزم{

 بعض املتأخرين من اشتراط خروج إليهاملشهور، وذلك لصدق االرمتاس عرفاً ولغةً، خالفاً ملا ذهب  هو

 كان بعض بدنه داخل املاء، وال شاهد له من النص واللغة والعرف، إذامجيع البدن، فال يصح االرمتاس 

  خر أيضاً آ خروج بعض حوطبل األ(: واستظهر صاحب املستند اعتبار خروج الرأس والرقبة، قال
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  ىاألقو على ى الغسل وحرك بدنه كفىبل لوكان متام بدنه حتت املاء فنو

  

  .)١()نه ارمتس بعد ما مل يكن كذلكأ يصدق عرفاً حىت

 يف صدق االرمتاس عرفاً خبروج الرأس فقط، بل املناط كفاية كونه جبميعه داخل املاء إشكالال : أقول

 مل خيرج شيء من وإن املعتمد صحة الغسل، ي النراقي يف حمكىقد ادعمث حيرك نفسه بقصد الغسل، و

  .األعضاء، وكذا احملكي عن مقتصر ابن فهد

  .)٢()مل يف ذلك ضعيفأ من التغريمهافما عن الكفاية والغنائم و(: قال يف املستمسك

 التحريك وهل يشترط} ىاألقو على ىك بدنه كف الغسل وحرىبل لو كان متام بدنه حتت املاء فنو{

 جراء البدنإجراء املاء، كما حيصل بإ بل اجلريان وهو حيصخبارنه ذكر يف بعض األأمن : أم ال؟ احتماالن

يكون فعالً، وبدون التحريك ال يتحقق  أن الغسل يلزم أن إىل ضافةاملاء، فال بد من التحريك، باإلعلى 

كفاية املس احلاصل  على ، الدال"اء مس جلدك املإذا"يف بعض الروايات  أن الفعل االختياري، ومن

، ولظهر يف مفاده من األأالثاين  على ولبدون التحريك، واجلمع بني اجلريان واملس يوجب محل األ

  واملكث داخل املاء أيضاً

                                                

.٢٦ سطر ١٢٧ ص١ ج:املستند) ١(

.٨٨ ص٣ج: املستمسك) ٢(
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  عادة،ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اإل

  

، ال وجه له بعد وإنن وعدم بقاء األكاوبقاء األك على فعل وجودي صادر منه باختياره، وبناء ذلك

 كان االحتياط يقتضي وإنالدقة، القول هو األقرب،  على فهم العرف، ال على  الشرعكون مبىن

  . املنتإليهالتحريك، كما ذهب 

، ى املنتهكما عن العالمة يف} عادةولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اإل{

يفصل بني طول  أو يكتفي بغسله مطلقاً، كما عن القواعد، أو ، والبيان،ىرس، والذكوووالده، والدر

 كان فإنجراء حكم الترتيب عليه، إيقال ب أو بني قصره كالثاين، كما عن احملقق الثاين، وولزمان، كاأللا

سل  بغىيسر اكتف كان يف األوإن كان يف األمين غسله مث األيسر، وإنيف الرأس غسله مث غسل اجلانبني، 

  .  احتماالت،ءذلك اجلز

تفاء نابالكل ينتفي و، ل ظاهر النصوص انغسال البدن مجيعاً باالرمتاس ومل حيصبأن :ولاستدل لأل

  .اجلزء

كل شيء "زرارة : بصدق صحيحة و مل يصدق حقيقة،وإن بصدق غسل اجلميع عرفاً :واستدل للثاين

 الغسل بأن اللعمة الشاملة للمقام، وأخبار، وبىاس كفمسه املاء بعد االرمتأ إذاف". نقيتهأمسسته املاء فقد أ

  .املناط وب، بعض العلماءإليهاالرمتاسي يف حكم الغسل الترتييب، كما ذهب 

 دصدق غسل اجلميع، وعنباملقدار الذي ال يضر إال   الالزم غسل اجلميع، إذىويف الكل ما ال خيف

  ك ال اذ
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 وال فرق يف ،البشرة اليت حتته إىل  شك يف وصول املاءإذالشعر وال يكفي غسل ذلك اجلزء فقط، وجيب ختليل ا

  . واملندوبة  غسال الواجبةغريه من سائر األ وكيفية الغسل بأحد النحوين بني غسل اجلنابة

  

  .  فتأمل،مسحه، وصحيحة زرارة ظاهر يف الغسل الترتييب إىل حيتاج

 إىل م الغسل الترتييب، واملناط حيتاجكيف حالغسل االرمتاسي  أن  على اللمعة، وال دليلأخباروكذا 

  . القطع، وهو مفقود يف املقام

وجيب {هو األقرب } ال يكفي غسل ذلك اجلزء فقط{ املصنف من أنه إليهعليه فما ذهب } و{

لوجوب اليقني بغسل مجيع اجلسد، وبدون } البشرة اليت حتته إىل  شك يف وصول املاءإذاختليل الشعر 

  .  اليقنيالتخليل ال حيصل

 مل يكن هناك مانع، فالشك إذاأعماق الشعر  إىل فاملاء يتسرب إالّ كان الشك عقالئياً، وإذانعم هذا 

  . فيه من قبيل الوسوسة، ولذا مل يذكره النص يف املقام

غسال الواجبة وال فرق يف كيفية الغسل بأحد النحوين بني غسل اجلنابة وغريه من سائر األ{

 حد يف ذلك، بني غسل اجلنابة وغريه، ويدلأ أنه مل يفرق ى املشهور، بل عن الذكركما هو} واملندوبة

أنه لو كان حقيقة واحدة عرفاً، فبني مزاياها يف مورد فهم العرف وحدة املزايا  إىل ضافةالوحدة باإلعلى 

فيما إال غريها، اب الطهارة، والصالة، والصيام، واحلج، و أبويف كل األفراد، ولذا يقال بوحدة املزايا يف

  وحدة احلقيقة يف بعض املوارد إىل شارةخرج بالدليل، ورود اإل
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  .شاء اهللا نإغسال؛ كما سيأيت نعم يف غسل اجلنابة ال جيب الوضوء، بل ال يشرع خبالف سائر األ

  

 : حيث قال)عليه السالم( تفاد منها وحدة احلقيقة باملناط، كرواية احلليب عن الصادقساخلاصة اليت ي

  .»غسل اجلنابة واحليض واحد«

 يف بعض روايات االرمتاس )عليه السالم( ، بل قوله"ألجل جنابته"وحيث ورد يف غسل امليت أنه 

  .  الغسل، ال أنه شيء آخر يكفي عن الغسليأنه أحد فرد" ه ذلك يف غسلهأجزأ"

 شكالاسية، كما حكي اإلحلاق غري اجلنابة ا يف كفاية االرمتإ يف ىنعم رمبا حكي التوقف عن املنته

  . لكن الظاهر ما ذكر املشهور،يف كفايتها يف باب غسل امليت

} شاء اهللا نإغسال كما سيأيت األ نعم يف غسل اجلنابة ال جيب الوضوء، بل ال يشرع خبالف سائر{

  . ويأيت وجهه



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥١

  .الغسل الترتييب أفضل من االرمتاسي): ١مسألة ـ (

  

. العلماء املتأخرينمن كما ذكره مجع }  أفضل من االرمتاسيسل الترتييبالغ{): ١مسألة ـ (

  :أمورواستدلوا لذلك ب

صلى اهللا عليه ( م كانوا يغتسلون ترتيباً، وقد قالأ )عليهم السالم( الوارد عنهم فإن األسوة، :ولاأل

  .أنه حتديد للترتييب على مما يدل. )١(»الغسل بصاع«: )وآله وسلم

 ا دل الدليلوإمن، خبالف االرمتاسي فال أمر به،  االستحباباألمر، وأقل لترتيىب بالغسل ااألمر :الثاين

  . كفايتهعلى 

نه بدل، مثل أ، مما ظاهره "جيزأه ذلك من غسله"نه أ يف الغسل االرمتاسي )عليه السالم(  قوله:الثالث

 ويف الكل ما ال .املبدل منه أفضل أن وم ومن املعل)٢(﴾أَرضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة﴿: تعاىلقوله 

صعوبة استعماله، فال دليل  أو  الواصلة إلينا فقد املاء الكثري،) السالممعليه( غساهلمأ، إذ الغالب يف ىخيف

األفضلية،  على شرطاً، فال داللة فيه أو  يف مقام بيان الواجب شرعاًاألمراألفضلية، و على يف فعلهم

  .ئاالرمتاسي أيضاً جمز أن )عليه السالم(  فبين،ألنه كان املتعارف الترتييب" جيزأه: ")عليه السالم( وقوله

   على  االرمتاسي أفضل من جهة اشتمالهبأنبل ميكن القول 

                                                

. باب صفة غسل النيب٢٢ ص:اجلعفريات) ١(

.٣٨اآلية : سورة التوبة) ٢(
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، بل لعله هو الظاهر ىجياب الغسل، كما يظهر من النص والفتوإ، والتنظيف هو حكمة أكثرتنظيف 

 )عليه السالم( نهإ حيث ،)١(»القوم ماءهم على لبئر، وال تفسدوال تقع يف ا«: )عليه السالم( من قوله

فضلية الوقوع يف البئر لو مل يكن هذا أالترتييب للخوف من إفساد املاء، مما يشعر  إىل عدل عن االرمتاسي

  .  فتأمل،اخلوف

                                                

.٩ ح باب الوقت الذي يوجب التيمم٦٥ ص٣ ج:الكايف) ١(
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ا يف يوم الصوم  ضاق الوقت عن الترتييب، وقد يتعني الترتييب كمإذاقد يتعني االرمتاسي كما ): ٢مسألة ـ (

  .  كان املاء للغري ومل يرض باالرمتاس فيهإذاحرام، وكذا الواجب وحال اإل

  

 الترتييب متعذر لضيق فإن}  ضاق الوقت عن الترتييبإذاقد يتعني االرمتاسي كما {): ٢مسألة ـ (

كان الوقت ن إ نهإ احلال يف كل واجب خمري، مث الوقت فيتعني الفرد الثاين من الواجب املخري، كما هو

ن بطل، ألنه ال  املتعلق به اآلاألمر بالغسل بقصد ىتأ فإنالصوم،  أو  بالترتييب مما فوت الصالةىتأضيقاً و

ن إ وجه التقييد ال يبعد صحته، للمالك وحنوه، وسيأيت للمسألة مزيد توضيح على  به الى أتوإنأمر به، 

  . شاء اهللا

وذلك لبطالن الصوم باالرمتاس، فال قربة باحملرم، }  الواجبوقد يتعني الترتييب كما يف يوم الصوم{

. أشبهما  أو جاهالً، أو بطالنه لو خالف وارمتس عاملاً عامداً، ووسيأيت تفصيل الكالم يف صحة الغسل

}  كان املاء للغري ومل يرض باالرمتاس فيهإذاوكذا {حرام حلرمة االرمتاس يف حال اإل} حراموحال اإل{

االرمتاسي، كما  أو كان هناك حمذور آخر يف الترتييب، أو  مل يرض بالغسل الترتييب منه،إذا ومنه يعرف ما

عداء له وقتله دراك األإكان الترتييب يوجب البطء الذي يسبب  أو لو كان االرمتاسي يوجب املرض،

  . غريها من األمثلة إىل مثالً،
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ضائه الثالثة بنحو اإلرمتاس، بل لو ارمتس يف املاء ثالث يغسل كل عضو من أع أن جيوز يف الترتييب): ٣مسألة ـ (

  ،ىمرات، مرة بقصد غسل الرأس، ومرة بقصد غسل األمين، ومرة بقصد األيسر كف

  

الف خبال } االرمتاس عضائه الثالثة بنحوأيغسل كل عضو من  أن جيوز يف الترتييب{): ٣مسألة ـ (

عليه ( ات أدلة الغسل الشاملة لالرمتاس، وخصوص قولهإطالقاملستند، وجه املشهور  منإال  إشكالوال 

 )٢(» عليه املاء فقد طهرىما جر« :)عليه السالم(، وقوله )١(نقيتهأمسسته املاء فقد أكل شيء : )السالم

 يف ةووجه املستند األوامر الواردذلك، مما يدل على أن املعيار إيصال املاء، حنو  أو )٣(»أهزفقد أج«أو 

نه ألجل كونه الطريق املتعارف يف أاملتفاهم من ذلك عرفاً ن إ :األعضاء، وفيه على املاءاألدلة بصب 

  .الغسل

 ومرة بقصد ، ومرة بقصد غسل األمينء ثالث مرات، مرة بقصد غسل الرأس،بل لو ارمتس يف املا{

  . كما عرفت األدلة إطالق إىل ضافة باإل،لتحقق جريان املاء وحنوه مما هو معيار احلكم} ىاأليسركف

                                                

.٥ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ ص٣ ج:الكايف) ٢(

. ٣ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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ك بدنه حتت املاء بقصد األمين، قصد باالرمتاس غسل الرأس وحر أو وكذا لو حرك بدنه حتت املاء ثالث مرات،

وخرج بقصد األيسر، وجيوز غسل واحد من األعضاء باالرمتاس، والبقية بالترتيب، بل جيوز غسل بعض كل عضو 

  . باالرمتاس، وبعضه اآلخر بامرار اليد

  

}يف شكالر، بل قد عرفت اإلولتحقق اجلريان املذك} ك بدنه حتت املاء ثالث مراتوكذا لو حر 

  .ىقاصداً غسل الرأس، مث األمين، مث األيسر، كف لزوم حتريك البدن، وعليه فلو توقف حتت املاء

 بقصد األمين ءغسل الرأس وحرك بدنه حتت املا{حال الدخول يف املاء } أو قصد باالرمتاس{

  .حيث يتحقق التحريك الغسلي يف كل األعضاء الثالثة} بقصد األيسر{اء من امل} وخرج

جيوز غسل واحد من {:  تعرف وجه قول املصنفي وأدلة املس واجلرإطالقمما تقدم من } و{

بل جيوز غسل {األيسر  أو األمين، أو سواء كان الواحد رأساً،} األعضاء باالرمتاس والبقية بالترتيب

  . واهللا سبحانه العامل} مرار اليدإس، وبعضه اآلخر ببعض كل عضو باالرمتا
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  : وجهني على الغسل االرمتاسي يتصور): ٤ ـمسألة (

  .وجه التدريج على اآلخر، فيكون حاصالً إىل  وهكذا،ء جزء دخل يف املاأوليقصد الغسل ب أن :حدمهاأ

  ياًيقصد الغسل حني استيعاب املاء متام بدنه، وحينئذ يكون آن أن :والثاين

  

  }وجهني على الغسل االرمتاسي يتصور{): ٤مسألة ـ (

 اآلخر، فيكون إىل{مث الثاين مث الثالث }  جزء دخل يف املاء وهكذاأوليقصد الغسل ب أن :أحدمها{

املاء  إىل املشهور، فيحصل كل غسل سابق بوصوله إىل وهذا هو املنسوب} وجه التدريج على حاصالً

  حىتنقطع يف األثناء مل يصل الغسلصول بقية األجزاء الالحقة، فلو او ومشروطاً بالشرط املتأخر، وه

البلل، : جزاء اليت غمرها املاء، كحال سائر العبادات مثل الصالة والصوم، فالشرط ثالثةاأل إىل بالنسبة

القصد مل حيصل الغسل، ومثله لو قصد الغسل خبروجه من  أو والتمام، والقصد، فلو مل حيصل التمام

  .، مث الثالث، وهكذا جزء خارج من املاء، مث اجلزء الثاينأول قصد تدرجيية حصول الغسل من بأناء، امل

وهو :  وهناك وجه ثالث.}ن آنياًحينئذ يكو ويقصد الغسل حني استيعاب املاء متام بدنه أن :والثاين{

ل حني س يقصد الغبأنجزاء بالتخليل وحنوه، مجيع األ على ضافة توقف استيالء املاءإه الثاين بجوال

  . ل شعره حتت املاءلاستيالء املاء مث خي
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  إىلصرف ناووكالمها صحيح، وخيتلف باعتبار القصد ولو مل يقصد أحد الوجهني صح أيضاً، 

  

حنو الدفعة مبراعاة الفورية،  على  الذي ذكره املصنف بني كون التدريجولنه ال فرق يف الوجه األإمث 

  :قسام أربعةحنو البطء بغري فورية عرفية، فاألعلى  أو مس،ية العرفية يف الغورالف

  .الغسل التدرجيي الدفعي: ولاأل

  . التدرجيي غري الدفعي:الثاين

  . الغسل االستيعايب اآلين:الثالث

 واختار احلدائق صحة الثاين، ، والثالثول االستيعايب غري اآلين، وقد ذكر املصنف منها األ:الرابع

 على عه املستمسك صحة الرابع، والظاهر لدينا صحة كل األقسام، لصدق االرمتاسواختار اجلواهر وتب

  .كلها

 أن ينوي حني استيعاب املاء، ويصح أن  حني الدخول يف املاء، ويصحيينو أن  هذا فيصحىوعل

  حتقق االستيالء بتغطية املاء له،إذاينوي حني اخلروج من املاء، وال يشترط يف االستيعاب اآلنية، بل 

ينظف رجله اليت صارت يف الطني، وقد أن  أو يرفع احلاجب عن بدنه،أن  أو خيلل شعره، أن يصح له

  .تقدم عدم اعتبار الفورية يف التدرجيي

 أو }خيتلف باعتبار القصد، ولو مل يقصد أحد الوجهني و،صحيح{بل كل منهما } وكالمها{

   إىل صرفناوصح أيضاً، {الوجوه 
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  .التدرجيي

  

 ا،م ى املكلف إتيانه، مث أتىمصاديق نو أو كل تكليف له مصداقان و،اًسبق وجودأ ألنه }التدرجيي

ناراً لزيد ي دىعطأاراً للفقري، فنيعط دأ:  قال املوىلإذا مصداق منه، فأولا أمجع، حصل التكليف بأو 

  .عطائه الدينار لزيد، كما هو واضحإطاعة ب، وديناراً لعمرو ثانياً، حتققت اإلأوالً

 وإنالتدرجيي،  أو نه ال يشترط خروج جزء عن املاء يف صورة الغسل االستيعايب، سواء يف اآلينإمث 

ذكره بعض الفقهاء، وذلك لعدم كون ذلك دخيالً يف مفهوم اإلرمتاس ال لغة وال شرعاً، كما أنه قد 

يف حال تغطية املاء لرأسه جزاء حتت املاء، فلو ارمتس وسبق أنه يف االستيعايب ال يشترط مقارنة مجيع األ

  .خرج جزء من جسده صح، لعدم منافاته ملفهوم االرمتاس
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  أوالًره يكون طاهراً حني غسله فلو كان جنساً طه أن يشترط يف كل عضو): ٥مسألة ـ (

  

يف } أوالًره هطيكون طاهراً حني غسله، فلوكان جنساً  أن يشترط يف كل عضو{): ٥مسألة ـ (

  :أقوالاملسألة 

  . املشهورإليه ما ذكره املصنف، وهو الذي ذهب :ولألا

باطن رجله جنساً مل يصح  كان  اشتراط صحة الغسل بطهارة كل األعضاء قبل الغسل، فلو:الثاين

نه أ ولغسل رأسه، وهو احملكي عن اهلداية، وسالر، وابين محزة وزهرة، واحلليب، والقواعد، بل من األ

  . عليهمجاع اإلىعن بعض دعو وصحاب،نه الظاهر من فتاوي األأاتيح مامية، وعن شرح املفمن دين اإل

العضو النجس بنية  على جراء املاءإ اشتراط عدم بقاء كل عضو جنساً بعد غسله، فيصح :الثالث

  . اجلواهرإليهالغسل، فيحصل الغسل والغسل معاً، ذهب 

لنجس آخر األعضاء، كباطن الرجل مثالً،  كان اإذا   التفصيل بني االغتسال يف املاء الكثري، وما:الرابع

  .ني دون غريمهاولوبني غريمها، فيكتفي بغسل واحد يف األ

  . صحة الغسل مطلقاً، ولو مع بقاء النجاسة بعد الغسل، كما عن املبسوط:اخلامس

 غسله، بل ال مناسبة بنيريد أ إذاإال تطهريه، و صالة عدم وجوب غسل العضوأ ب:ولاستدل لأل

  جل مثالً حني غسل  الرةطهار
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غسل  على  عدم معقولية وجهه يف وجوب تقدمي غسل كل األعضاءىيف احلدائق ادع أن  حىتالرأس،

  . جزءأول

 مل يغسل كل األعضاء قبل الشروع يف إذا بقاعدة االشتغال، وباستصحاب احلدث، :واستدل للثاين

مث «: ل ما يف صحيح حكم بن حكيملفرج قبل الشروع يف الغسل، مثاة بغسل مراآل خبارالغسل، وباأل

 ويف .)١(»رأسك وجسدك فاغتسل على فضأ و،، مث اغسل فرجكىصاب جسدك من أذأاغسل ما 

  .ىالكل ما ال خيف

تيان بالغسل كامالً، وأما ة حمكمة عليها، وأما االستصحاب فال وجه له بعد اإلءأما القاعدة فالربا

سهولة تطهري األعضاء قبل الغسل، فال يسبب ماء الغسل  إىل رشاديةإ فاملستفاد منها عرفاً أا خباراأل

، إشكال البدن قبل غسل الفرج بال ىزالة أذإه ال جيب فإنك، لذ على توسعة النجاسة، والصحيح شاهد

  .حالة العرف على ىفالترتيب جر

 على وله حممإطالق باألمرأنه غسل الفرج ليس مطلقاً، بل خاص بصورة جناسته، ف إىل ضافةهذا باإل

داب والسنن بغري خالف، وعن كشف اللثام وجامع املقاصد وية، ولذا عن احللي عد ذلك من اآلولاأل

  . قطعاًوىلأنه من باب األ

                                                

.٧ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  وال يكفي غسل واحد

  

يكون شيء واحد مصداقاً  أن التفكيك بني الغسل والغسل، فيصح على ه ال دليلبأن :واستدل للثالث

نه رافع للحدث غسل، وما إزالة للنجاسة غسل، ومن حيث إنه أمن حيث جراء املاء إني، فناوهلما بعن

  .العادةعلى  أو كونه من اآلداب، على زالة النجاسه قبل الغسل حممولإ على دل

عضاء ال يضر انفعال املاء،  يف آخر األة كانت النجاسإذاينفعل و  املاء الكثري البأن :واستدل للرابع

صح الغسل به، والغسل به لعدم املانع من  مل ينجس املاء إذاينجسه، و  حىتحمل آخر إىل يه ال جيرفإن

 تنجس، ألنه ال يصح الغسل باملاء النجس، ولو كانت جناسته مبالقاة العضو إذااجتماعهما خبالف ما 

  .النجس

مكن الغسل باملاء الطاهر أعضاء الغسل، فلو أوجوب طهارة  على ه ال دليلبأن :واستدل للخامس

، وغسل الفرج إمنا هو يف صدد بيان اآلداب، كما ىزالة األذإ على ، وما دلىارة األعضاء كفبدون طه

  . ذكره غري واحد

 كان ما ذهب وإنما ذكره املشهور،  مذاق املتشرعة واملركوز يف أذهام هو إىل هذا، ولكن األقرب

 سألة، فمن شاء التفصيل فلريجعطال الفقهاء الكالم حول هذه املأ املبسوط مث اجلواهر له وجه، وقد إليه

  .املطوالت إىل

  وال يكفي غسل واحد {: ومما تقدم تعرف وجه قول املصنف
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 كان وإنلرفع اخلبث واحلدث ـ كما مر يف الوضوء ـ وال يلزم طهارة مجيع األعضاء قبل الشروع يف الغسل 

  .أحوط

  

 يف  كان الغسل كافياًإذا فقط فلو فعل ذلك ارتفع خبثه}  اخلبث واحلدث كما مر يف الوضوءعلرف

 ىنه علإمث } أحوط كان وإنوال يلزم طهارة مجيع األعضاء قبل الشروع يف الغسل {. رفع اخلبث

، هاملشهور ال يلزم غسل كل عضو من األعضاء الثالثة قبل غسله، بل يكفي غسل كل جزء قبل غسل

  .ذلك، كما هو واضح على ألن الدليل املتقدم إمنا يدل
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مجيع األعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، وجيب اليقني بزواله مع  إىل جيب اليقني بوصول املاء): ٦ ـ مسألة(

  .سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي االطمئنان بعدمه بعد الفحص

  

وذلك } مجيع األعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه إىل جيب اليقني بوصول املاء{): ٦مسألة ـ (

ما تقدم من وجوب  وجوب اخلروج عن عهدة التكليف بغسل كل األعضاء، بعدلقاعدة االشتغال، و

سألته عن املرأة :  قال)عليه السالم(  جعفر عن أخيهعلي بن غسل الظاهر كله، ويدل عليه أيضاً صحيح

 أو  توضأتإذاعليها السوار والدملج يف بعض ذراعها ال تدري جيري املاء حتته أم ال؟ كيف تصنع 

  .وقد تقدم الكالم يف هذه املسألة فراجع. )١(»ترتعه أو يدخل املاء حتته  حىتحتركه«: غتسلت؟ قالا

ومع عدم سبق وجوده يكفي االطمئنان {الستصحاب بقائه } وجيب اليقني بزواله مع سبق وجوده{

  .املسأله يف حبث الوضوء فراجعوقد تقدم الكالم يف هذه } بعدمه بعد الفحص

                                                

.٦ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٤ ص٣ ج:الكايف) ١(
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خالف ما مر يف غسل النجاسات،  على الباطن جيب غسله، أو نه من الظاهرأ شيء  شك يفإذا): ٧ألة ـ مس(

التكليف  أن  خبالفه هنا حيث،الشك يف تنجسه إىل هناك الشك يرجع أن حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق

  .بالغسل معلوم فيجب حتصيل اليقني بالفراغ

  

خالف ما مر يف غسل  على طن جيب غسلهالبا أو من الظاهر نهأ شك يف شيء إذا{): ٧مسألة ـ (

الشك  إىل هناك الشك يرجع أن والفرق{يف باب النجاسة } النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله

 مل إذام ظاهر كان شكاً يف تنجسه، أ شك يف أنه هل هو باطن إذافألن الباطن ال يتنجس، } يف تنجسه

التكليف بالغسل معلوم فيجب حتصيل ن إ خبالفه هنا حيث{يكن أصل موضوعي فاألصل عدم تنجسه 

غسل  على الطهارة املعنوية املترتبة  به هوأمور املفإن واحملصل، ناو املقام من باب العنإذ} اليقني بالفراغ

  .األعضاء

، واليعلم حصول ناويف احملصل، ألنه مكلف بالعناط يف الشك يوقد قرر يف األصول وجوب االحت

  .  بدون االحتياطناوالعن

: ، ألنه سبحانه قالكثره من قبيل األقل واألبأن ورمبا فرق بني الوضوء ،كذا قالوا يف باب الوضوءو

﴿كُموهجوفَاغِْسلُوا و كُمِدي١(﴾أَي(  

                                                

  .٦اآلية : سورة املائدة) ١(
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نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك يف أنه صار ظاهراً أم ال؟ فلسبقه بعدم الوجوب ال جيب غسله عمالً 

  .باالستصحاب

  

  لكن الظاهر)١(﴾كُنتم جنباً فَاطَّهروان إو﴿:  واحملصل لقوله سبحانهناوه من قبيل العنبأنغسل وبني ال

 ، ألن الطهارة مفسرة يف األحاديث باألعمال املخصوصة، بل لوكثركال املقامني من باب األقل واألأن 

 شك يف إذامذكور يف الشرع، ف واحملصل جرت الرباءة أيضاً، ألن احملصل ناوا من باب العنبأقلنا 

  . فتأمل،املقدار املعلوم جرت الرباءة على زيادته

نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك يف أنه صار ظاهراً أم ال، فلسبقه بعدم الوجوب ال جيب {

  .ه باطناًئوذلك الستصحاب بقا} غسله عمالً باالستصحاب

                                                

.٦اآلية : سورة املائدة) ١(
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ا غسل املستحاضة، واملسلوس، داالة يف الغسل الترتييب إمنا هو فيما عما مر من أنه ال يعترب املو): ٨مسألة ـ (

  .  الصالة بعده من جهة خوف خروج احلدثإىل، وإليهه جيب فيه املبادرة فإنواملبطون، 

  

نه ال يعترب املواالة يف الغسل الترتييب إمنا هو فيما عدا غسل املستحاضة أما مر من {): ٨ مسألة ـ(

 إذاثناء الغسل يبطل ما سبق، فأاحلدث يف  أن  علىبناًء} إليهه جيب فيه املبادرة فإن، نواملسلوس واملبطو

بطال احلدث، فال وجه لوجوب املبادرة فيكون حاله حال إعدم  على بناًء أما مل جيدده مل يصح غسله،

  .من حيدث يف وسط الغسل عمداً، وسيأيت الكالم حول هذه املسألة

فيما كانت له فترة كما هو ظاهر املنت، إذ }  خوف خروج احلدث الصالة بعده من جهةإىلو{

تكون صالته وطهارته يف الفترة، وال منافاة بني عدم وجوب املبادرة يف  أن الواجب يف ذي الفترة

 كان هناك حمذور خارجي، ألن إذا وبني وجوب املبادرة ، مل يكن حمذور خارجيإذاالترتيب، فيما 

 أو عقاد نذره جلهة رجحان ذايتنابحلكم، ومثل ذلك ما لو نذر املواالة وقلنا ر ا الثانوي يغيناوالعن

  .عرضي

 للمناط لتيان بالطهارة والصالة مع حدث أققلنا بلزوم اإلن إ فترة له، نعم يف دائم احلدث الذي ال

  .قدم الكالم حول هذه املسألةت، وقد ةنقل بذلك جاز عدم املبادرمل  وإنلزم املواالة، 
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  جيوز الغسل حتت املطر وحتت امليزاب): ٩لة ـ مسأ(

  

 وال خالف، بل يظهر منهم إشكالبال } جيوز الغسل حتت املطر وحتت امليزاب{): ٩ ـمسألة (

البدن، بل ما ذكر يف  على  الغسل الترتييب، وال خصوصية للصبات أدلةطالق عليه، وذلك إلمجاعاإل

بعض الروايات اخلاصة،  إىل ضافة املتعارف، هذا باإلالروايات من الصب إمنا هو ألجل كونه الطريق

 على سألته عن الرجل تصيبه اجلنابة، وال يقدر: ، قال)عليه السالم(  جعفر، عن أخيهعلي بن كصحيح

  .)١(»تيممإال جزأه وأن غسله إ«: )عليه السالم( عليه التيمم؟ فقال أو  أجيزيه ذلك، فيصيبه املطر،املاء

يغسل رأسه   حىتيقوم يف املطر أن جل اجلنب هل جيزيه من غسل اجلنابة عن الر:وخربه اآلخر

جزأه أ غسله اغتسالة باملاء إذا«: )عليه السالم(  ذلك؟ فقالىماء سو على ردوجسده، وهو يق

  .)٢(»ذلك

 سال  حىتصابته جنابة فقام يف املطرأ يف رجل )عليه السالم( محزة عن الصادق  أيبوخرب حممد بن

  .)٣(»نعم«: )عليه السالم( جيزؤه ذلك من الغسل؟ قالأ ،جسدهعلى 

   فال جيوز التطهر إليهمضاف  أو كل ماء مضاف«: الرضويويف 

                                                

  .١١ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٤ ص١ ج:الوسائل ) ١(

.٢٧ ح يف املياه١ الباب ١٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٧ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٤ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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  .ترتيباً ال ارمتاساً

  

  .)١(»ماء املطر أو التراب أو املاء القراحإال ـ :قال أن إىل به ـ

اس فقد متوأما االر. إشكاليب فال تركفاية الت أما }ترتيباً ال ارمتاساً{يكون الغسل باملطر  أن مث الالزم

ن منعه كاحللي واملعترب مجازه كالشيخ والعالمة والشهيدين وغريهم، ومنهم أن ماختلفوا فيه، فمنهم 

يزة، ومنع اآلخرون حصول االرمتاس، لكن زون بصدق االرمتاس يف األمطار الغولاستدل األ. وغريمها

 فمنعه ، أريد املنع مع تسليم الصدقوإند شهادة العرف،  ال وجه للمنع عن الصدق بعإذ، ولالظاهر األ

  .أوضح

 األدلة طالق مل حيصل ارمتاس، وذلك إلوإننعم رمبا يقال بصحة الغسل حتت املطر بدون ترتيب، 

: )عليه السالم(وقوله . )٢(»قدميك إىل مث تغسل جسدك من لدن قرنك«: العامة، مثل صحيح زرارة

 األدلة اخلاصة، وهي روايات الغسل حتت املطر، إطالق وغريمها، و)٣(»رأسك وجسدك على مث افض«

ن كان يغسله إ: ")عليه السالم( كلتا الطائفتني، خصوصاً مع قوله على أدلة الترتيب حاكمةن إ :لكن فيه

  ".اغتساله املاء

                                                

.٢٥ سطر ٥ ص:فقه الرضا) ١(

.٥ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١ يف وجوب الترتيب يف غسل اجلنابة ح٧٤ الباب ١٢٣ ص١ ج:االستبصار) ٣(
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 استوعب املاء مجيع إذا امليزاب ال يبعد جواز االرمتاس حتته أيضاً، حنو على  كان ر كبري جارياً من فوقإذانعم 

  .حنو كونه حتت املاء على بدنه

  

 إذاامليزاب ال يبعد جواز االرمتاس حتته أيضاً  حنو على  كان ر كبري جارياً من فوقإذانعم {

مما يكون  أو  مجيع جسده،ءمما استوعب املا} حنو كونه حتت املاء على استوعب املاء مجيع بدنه

نفيه االرمتاس حتت املطر وامليزاب كان  أن يظهر:  ومنه،م يف صور االرمتاسكاالرمتاس يف املاء، كما تقد

  . صدق املوضوعإذا يف احلكم إشكال عنده، ال ألجل هألجل عدم حتقق موضوع
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رفع اليد عنه   مبعىن لكن،االرمتاس يف األثناء، وبالعكس إىل جيوز العدول عن الترتيب): ١٠مسألة ـ (

  .خرالنحو اآل على واالستئناف

  

 إطالقيف املستمسك علله ب} ءاالرمتاس يف األثنا إىل جيوز العدول عن الترتيب{): ١٠مسألة ـ (

 غسل إذاظاهر األدلة حصول كل جزء من الغسل بغسل جزء من أجزاء البدن، فن إ :األدلة، لكن فيه

ام البدن ال نه إمنا شرع لغسل متأرأسه مثالً حصل جزء من الغسل، فالغسل االرمتاسي ال يقع لفرض 

  .جزائهألغسل بعض 

 مل يأت ببعض مل يقع شيء إذاأنه   حىت يف التأثريلاموع دخي أن فهم من أدلة الترتيبن  إنعم

يريد ارمتاس بقية أن إال  صح ما ذكره، لكنه خالف املستفاد من األدلة عرفاً، اللهم ، أمثال الصالة،أصالً

  . يف صحته لكنه خالف ظاهر املنتإشكاله ال فإنو االرمتاس، بنح يأيت ا بقصد الترتيب بأناألعضاء، 

 شرع يف االرمتاس لكنه مل يكمله صح إذاألن ظاهر األدلة أنه ما دام مل حيصل شيء، ف} وبالعكس{

  مبعىنلكن{صال أ شيء لالترتيب، لكن هذا يف احلقيقة ليس عدوالً يف األثناء، إذ مل حيص إىل يعدل أن له

 الترتيب واالرمتاس، إذ مل يرد يفالغسل املركب من   مبعىنال} النحو اآلخر على الستئنافرفع اليد عنه وا

 إذاه نأو مس جلده املاء كفاه، إذاالشرعية مثل هذا الغسل، واحتمال الكفاية للمناط، وملا دل من أنه 

  قدمه صح غسله، وقد حتقق ذلك  إىل نهرغسل من ق
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  . حاله، واملناط غري مقطوع به على طالق اإل املقيد مل يبقبأنباملركب، مردود، 
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س مع طهارة البدن، لكن بعده يكون ا كان حوض أقل من الكر جيوز االغتسال فيه باالرمتإذا): ١١مسألة ـ (

  من املستعمل يف رفع احلدث األكرب

  

}  كان حوض أقل من الكر جيوز االغتسال فيه باالرمتاس مع طهارة البدنإذا{): ١١مسألة ـ (

 ماء الغسل، ةطهار  كان جنساً تنجس املاء وقد شرطإذاالبدن، ألنه ة  أدلة االرمتاس وشرط طهارطالقإل

القليل يف باب الطهارة، كما ذكره يف باب  على ما يراه املصنف من صحة ورود النجس على لكن بناًء

  .فتأمل. مع جناسة البدن  حىتالتطهري يف املركن، كانت القاعدة صحة الغسل،

جزء  أو ه يشكل من جهة صريورة املاء مستعمالً بعد غسلفإنغتسال فيه ترتيباً بنحو االرمتاس،  االأما

وال ينفع توايل الغسالت يف الترتييب بسرعة } لكن بعده يكون من املستعمل يف رفع احلدث األكرب{فيه 

  . قصرت أو  طالت املدةولستعمال حاصل بغسل اجلزء األـ كما احتمل ـ إذ اال

 إىل غسل بعض البدن فيه ترتيباً، ونسب القول باملنع أو شكل يف االرمتاس يف املاء القليل،أنه رمبا إ مث

 ى القيغتسل، فمىت أن إىل أن اجلنب حكمه حكم النجس(بـ : املقنعة، واستدل له الشيخ يف التهذيب

   ى واستدل له الذكر)١()املاء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد

                                                

.١١٥ ذيل احلديث ة يف حكم النجاس٦ الباب ١٤٩ ص١ ج:التهذيب) ١(
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   فيهشكالإلا على فبناًء

  

  .)١()الكر من الواقف وال فيما قلّ على االرمتاس يف اجلاري وفيما زاد(: بأنبالرواية 

 الدائم، وال يغتسل فيه من ءال يبولن أحدكم باملا«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وباملروي عن النيب

  .)٢(»جنابة

تقع يف  ال«: )عليه السالم( يث قالصاب البئر يف الطريق، حأذي الكما رمبا استدل له أيضاً باجلنب 

  .)٣(»القوم ماءهم على البئر وال تفسد

جناسة بدن اجلنب مبا هو جنب، والروايتان مع ضعف السند  على  ال دليلى، إذويف الكل ما ال خيف

ظاهر ال تنجيسه، فساد يراد به تلويثه كما هو الالكراهة بالقرائن الداخلية واخلارجية، واإل على حممولتان

ه فإن(: ه قالفإن ظاهر عبارته الكراهة، إذاملقنعة منع ذلك،  أن اعتصام البئر، بل مل يظهرة دله خمالف ألفإن

 كان كثرياً خالف السنة باالغتسال وإن ،فسدهأكان قليالً ن إ هفإن يف املاء الراكد، سيرمت أن ال ينبغي له

  .)٤()فيه

   مبحث املياه كما تقدم يف}  فيهشكالاإل على فبناًء{وكيف كان 

                                                

. الغسلأحكام يف ٢٨ سطر ١٠٢ ص:الذكرى) ١(

. الغسلأحكام يف ٣٠ سطر ١٠٢ ص:الذكرى) ٢(

.٩ ح باب الوقت الذي يوجب التيمم٦٥ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٣٥ السطر ة يف اجلناب٦ ص:املقنعة) ٤(
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 وأما ، قام فيه واغتسل بنحو الترتيب حبيث رجع ماء الغسل فيهإذايشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا 

  .أزيد فليس كذلك أو  كان كراًإذا

   كان بقدر الكر ال أزيد، واغتسل فيه مراراً عديدة،إذانعم ال يبعد صدق املستعمل عليه 

  

  . جاز استعماله يف التطهري والشرب وحنومهاوإن} ذلكيشكل الوضوء والغسل منه بعد {

لصدق املستعمل عليه حينئذ، } الترتيب حبيث رجع ماء الغسل فيه  قام فيه واغتسل بنحوإذاوكذا {

ه ال يوجب صدق املستعمل، ملا دل من فإن كان املقدار الراجع قليالً جداً حبيث كان مستهلكاً، إذا إالّ

  .ناءقطة من البدن يف اإلعدم البأس بالقطرات السا

أدلة املستعمل خاص بالقليل، فال تشمل  أن ملا تقدم من} زيد فليس كذلكأ أو  كان كراًإذاوأما {

  .  كما ادعاه غري واحد،همإمجاعذلك  على غريمها، وقد قام أو جارياً أو كثري، كراً كانلا

وذلك } اغتسل فيه مراراً عديدةزيد، وأ كان بقدر الكر ال إذانعم ال يبعد صدق املستعمل عليه {

ضي الغسل باملاء املركب من تجزاء الكر الساقطة من البدن ماء مستعمل، فالغسل فيه يقأألن بعض 

وليس  غسل بعض بدنه باملستعمل وبعض بدنه بغري املستعمل، إذاكما املستعمل ومن غري املستعمل، 

   ما ةهلك املستعمل من القطرات هذا غايذ الكر العاصم يستإ من الكر، أكثرملاء ا كان إذاكذلك 
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  . كما مر جواز االغتسال والوضوء من املستعملىلكن األقو

  

 الغسل إذ"  عديدةاًمرار" الكر، ولذا قال  منكثر بني الكر واألهيقال يف توجيه كالم املصنف، وفرق

  .ىوفيه ما ال خيف يكون بعضه مستعمالً وبعضه غري مستعمل، بأن ءاامل مرة ومرتني ال يوجب تبعيض

 كما مر الكالم فيه مفصالً يف ،مطلقاً} جواز االغتسال والوضوء من املستعمل  كما مرىلكن األقو{

  .مبحث املياه

  .مطلق املاء الدائم لألدلة إىل نعم الظاهر الكراهة بالنسبة
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الفراغ،  إىل تها واستدام، من النية،يشترط يف صحة الغسل ما مر من الشرائط يف الوضوء): ١٢مسألة ـ (

  ، املاءإطالقو

  

وقد تقدم يف }  من النية،يشترط يف صحة الغسل ما مر من الشرائط يف الوضوء{): ١٢مسألة ـ (

ذلك، كما قد عرفت يف مبحث الوضوء مقومات النية، فال  على مجاعوائل الفصل وجود النص واإلأ

  .تكرارها إىل حاجة

 ل لزوم كون كل جزء بالنية، وذلك ال حيصمجاعالنص واإل الظاهر من فإن} الفراغ إىل واستدامتها{

عاده أحكماً، وقد سبق الكالم يف ذلك، فلو صدر بعض الفعل منه بدون النية  أو باالستدامة، حقيقةً إالّ

  . كما سبق، معه الترتيبلمبا حيص

 إىل ضافة، باإلملضاف ليس مباءالزوم كون الغسل باملاء، و على لظاهر األدلة الدالة}  املاءإطالقو{

  . احملقق يف املسألةمجاعاإل

 قلت )عليه السالم(  احلسن أيبوما عن الصدوق من جواز الوضوء والغسل مباء الورد، خلرب يونس عن

  .)١(»ال بأس بذلك«: )عليه السالم( الرجل يغتسل مباء الورد ويتوضأ به للصالة؟ قال: له

 وف مطلقاً ولو كان غري ماء الورد ملطلق الطهارة ولجازته استعمال املضاإ عقيل من  أيبوما عن ابن

  غري الوضوء وغسل اجلنابة لكن 

                                                

.١٢ باب النوادر ح٧٣ ص٣ج:  والكايف.٢ ح يف حكم املياه املضافة٥ الباب ١٤ ص١ ج:االستبصار) ١(
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  .)١(ال مطلقاً، بل عند عدم املاء املطلق مستدالً بالرواية السابقة

 مسعت فإيناملاء وكان نبيذاً  على إن مل يقدر«: نهأ بن املغرية، عن بعض الصادقني عبد اهللاورواية 

، ال يضران )٢(»املاء على  قد توضأ بنبيذ ومل يقدر)صلى اهللا عليه وآله وسلم( نيبال أن ...حريزاً يذكر

  .مجاعباإل

سقوط روايته سنداً، ألن راويها عن يونس، هو حممد بن  إىل ضافةأما الصدوق، فلم يعلم خمالفته، باإل

ترك العمل مبا   علىبةامجعت العصأ: ستاذ الصدوقأقال ابن الوليد   حىت، وهو ضعيف يف الغاية،ىعيس

نكر كونه أيرويه، وعدم حجيته داللة، إذ ليس كل ماء ورد مضاف، بل من الفقهاء املعاصرين من 

 صب فيه ءل امليت الذي ليس مبضاف، فهو كمامضافاً مطلقاً، بل حاله حال ماء السدر والكافور لغس

 الذي يرد ءاملا  ماء الورد هوفإن بكسرها، أو يف الرواية بفتح الواو" ورد" أن شيء من العطر، مث مل يعلم

  . ء والغسل به  ال بأس بالوضوناوسؤر احلي أن هذا على  فاملراد بالرواية،اتناوفيه احلي

  املاء وأما ابن عقيل، فدليله خمدوش سنداً وداللة، إذ النبيذ هو

                                                

. يف املاء املضاف١٧ سطر ١١ يف املاء القليل وص ١٠ سطر ٢ص: كما يف املختلف) ١(

.١ ح يف الوضوء بنبيذ٦ الباب ١٥ ص١ ج:االستبصار) ٢(
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  وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة،

  

ربع يف أ أو  ينبذون مترات ثالث)اهللا عليه وآله وسلمصلى ( املنبوذ فيه التمر، فكانوا يف زمن الرسول

ه، وقد تقدم الكالم حول هذه املسألة يف إطالق على ىدلو ليغري شيئاً من طعمه، وكان ذلك املاء يبق

  .السابق فراجع

رجس «: )عليه السالم( الكلب، فقال إىل ىانته  حىتاً ففي صحيحة البقباق،إمجاعنصاً و} وطهارته{

  .)١(»أ بفضلهجنس ال تتوض

  .)٢(» تغري املاء وتغري الطعم فال توضأ منهإذا«: ويف صحيحة حريز

 )٣(»عباده باملاء الطاهر على  فرض الوضوءتعاىل اهللا فإن«: )عليه السالم( ويف تفسري النعماين عن علي

  .غريها مما تقدم إىل

عليه ( ملة، ففي رواية قالوقد تقدم الكالم يف ذلك، ويدل عليه يف اجل} وعدم كونه ماء الغسالة{

  .)٤(»يتوضأ منه أن يغتسل به الرجل من اجلنابة ال جيوز أو ملاء الذي يغسل به الثوب،ا«: )السالم

يأخذه  أن  نظيف فال بأسيء ويده يف شهشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهأو

  . ويتوضأ به

                                                

.٤ حسئار من األ١ الباب ١٦٣ ص١ج: الوسائل) ١(

.١ ح املاء املطلق أبواب من٣ الباب ١٠٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

. تفسري النعماين٢٨ ص٩٠ ج:البحار) ٣(

.١٣ ح املاء املضاف أبواب من٩ الباب ١٥٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  وعدم الضرر يف استعماله

ضرراً مسقطاً } وعدم الضرر يف استعماله{ة جنساً، فعدم الغسل به واضح  الغسالء كان ماإذاأما 

 وإنضرراً جموزاً لعدم الغسل،  أو ضرار حراماً لكونه ضرراً بالغاً، كان اإلإذاللتكليف رأساً، كما فيما 

قط سالضرر قد ي أن جاز لكونه غري بالغ، لكنه معتد به، كما ذكروا يف باب الصوم وغريه، من

  .، وقد جيوز تركهالتكليف

، مجاعاحلكم النص واإل على أما الضرر اليسري، فال يسقط التكليف ال رخصة وال عزمية، ويدل

 أو قروح أو  يف الرجل تصيبه اجلنابة وبه جروح:)عليه السالم( كصحيحة ابن سرحان، عن الصادق

  .)١(»ال يغتسل ويتيمم«: نفسه من الربد؟ فقال على خياف

عليه ( ماًء جامداً؟ فقال أو الثلجإال السفر ومل جيد يف  عن الرجل جينب :لمصحيحة حممد بن مسو

  )٢(»هو مبرتلة الضرورة يتيمم«: )السالم

 هو اغتسل به فإن عن اجلنب يكون معه املاء القليل، ):عليه السالم (وصحيحة احلليب، عن الصادق

غريها من الروايات الكثرية،  إىل ،)٣(»مبل يتيم«: )عليه السالم( خاف العطش، أيغتسل به أويتيمم؟ فقال

  وقد 

                                                

.٥ه حأحكام يف التيمم و٨ الباب ١٨٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ٢٧ حهأحكام يف التيمم و١٩١ ص١ ج:التهذيب. ١حاجلنابة  ـ باب الرجل يصيبه ٦٧ ص٣ج: الكايف) ٢(

.٢ ح التيمم أبواب من٢٥ ـ الباب ٩٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  باحة مكان الغسل ومصب مائه،إباحة ظرفه، وعدم كونه من الذهب والفضة، وإباحته وإو

  

خوف الضرر قائم مقام الضرر، وسيأيت يف كتاب الصوم وغريه  أن تقدم الكالم يف ذلك، وقد تقدم

  . أيضاًإليهملاع اإل

امتناع  على ، واحلكم"ىيطاع اهللا من حيث يعصال "ه فإن،  وال خالفإشكالبال } باحتهإو{

  . والنهي واضحاألمراجتماع 

 بينما يشترط يف ،باًجواز االجتماع، فألن املنهي عنه مبغوض، واملبغوض ال يكون مقر على وأما

  .باحة يف املقاماشتراط اإل على القائلني باالجتماع  حىتمجعأتكون مقرباً، ولذا  أن العبادة

اً، إمجاع} وعدم كونه من الذهب الفضة{التفصيل الذي تقدم يف باب الوضوء  على }هباحة ظرفإو{

  احلسن أيب بن بكر عنىحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، كخرب موس على ويدل عليه كلما دل

  .فصالً وقد تقدم الكالم يف ذلك م،)١(»آنية الذهب والفضة متاع الذين ال يوقنون«:  قال)عليه السالم(

يكون من باب   حىت احتد العمل الغسلي مع الغصبإذافيما } باحة مكان الغسل ومصب مائهإو{

غوض ال يكون مقرباً، بامل أن  ملا تقدم من،ه ولو قيل باالجتماع مل يكن الغسل صحيحاًفإناالجتماع، 

  . وقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك

  كن الغسل ه مباحاً لئنه لو كان مكان الغسل ومصب ما إمث

                                                

.٦٢ ح كتاب املاء٥٨٢ ص:احملاسن) ١(
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وطهارة البدن، وعدم ضيق الوقت، والترتيب يف الترتييب، وعدم حرمة االرمتاس يف االرمتاسي منه، كيوم الصوم، 

  باشرة يف حال االختيارملحرام، وااإلوحال 

  

 كان جدار احلوض غصباً واستلزم الغسل حتريك املاء مبا إذاوب، كما صاستلزم التصرف يف املغ

  .دار، كان الغسل باطالً أيضاً تصرفاً يف اجلىيسم

} وعدم ضيق الوقت{من هذا الفصل  وقد تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة اخلامسة} وطهارة البدن{

التيمم، كما  إىل األمره مع الضيق ينتقل فإنعن استعماله،  أو سواء كان الوقت ضيقاً عن حتصيل املاء،

  .تعاىلشاء اهللا ن إ التيممسيأيت يف باب 

املشهور سقوط ن إ يف فاقد الطهورين، حيث إالّجزاء والشرائط كل األ على شارع قدم الوقت الفإن

  .الصالة حينئذ

يذكر االرمتاس يف االرمتاسي  أن  القاعدةىكما تقدم الكالم فيه، وكان مقتض} والترتيب يف الترتييب{

  .وقد تقدم دليله

بطل } حرامكيوم الصوم وحال اإل{ حرم اإذملا تقدم، ف} االرمتاسي منهاالرمتاس يف وعدم حرمة {

يذكر عدم حرمة الترتيب يف الترتييب أيضاً، ألما  أن التفصيل املذكور يف حمله، وكان عليه على الغسل،

  . من واد واحد، كما تقدم الكالم يف ذلك

  .كما تقدم الكالم يف ذلك باب الوضوء} واملباشرة يف حال االختيار{
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  كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة االرمتاس من الشرائط واقعي،وما عدا اإلباحة وعدم 

  

اً، كما يف صحيح سليمان بن إمجاع يف لزوم الغسل بالتولية نصاً وإشكالأما يف حال االضطرار فال 

 ...صابته جنابة وهو يف مكان باردأنه كان وجعاً شديد الوجع فإ ...)عليه السالم( خالد، عن الصادق

 خشبات، مث صبوا على  فحملوين، ووضعوين...امحلوين فاغسلوين: ت الغلمة، فقلت هلمفدعو« :قال

  .)١(»املاء فغسلوين يعل

فالناً ن إ قيل له:  قال)عليه السالم( ومثله يف الداللة باملناط، خرب حممد بن مسكني، عن الصادق

 ،)٢(»شفاء العي السؤالن إ ميموه،ال أسألوا، ال أ ،قتلوه«: ور فغسلوه فمات؟ فقالصابته جنابة وهو جمدأ

  .ومثله غريه

} وما عدا اإلباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة االرمتاس من الشرائط واقعي{

هل، جلعم من العلم واأالتكليف حينئذ ن إ ته من اخلطاب، حيثالذي استفيد شرطي الشرط الواقعي هوو

 واجلهر ،التقييد، كالقصر والتمام على  كان هناك دليلإذاإال لم،  الشرعية ال تقيد بصورة العحكامإذ األ

  . احلج وغريهاأحكامواإلخفات، وبعض 

                                                

.٣ التيمم ح أبواب من١٧ الباب٩٨٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

.٥ح...  باب الكسري٦٨ ص٣ج: الكايف) ٢(
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  . شرطيتها مقصورة حال العمد والعلمفإنال فرق فيها بني العمد والعلم، واجلهل والنسيان، خبالف املذكورات 

  

غريها، لكن قد تقدم ويأيت  ولسهووا}  العمد والعلم واجلهل والنسيانال فرق فيها بني{وعليه فـ 

حلديث الرفع وحنوه، وقد صحة الوضوء مع اجلهل بالضرر، بل رمبا يستشكل يف مطلق اجلهل والنسيان 

  .فصلنا الكالم حول ذلك يف بعض مباحث الكتاب

وذلك ألنه ليس هناك خطاب }  شرطيتها مقصورة حال العمد والعلمفإنخبالف املذكورات، {

 جيتمع األمريف موارد هذه ن إ  فحيث ،مورا استفيد الشرطية من أدلة حترمي هذه األإمنوخاص بالشرطية، 

 ي كان النهإذامنا يكون الفعل مبغوضاً إ نقول بالبطالن، لكن هعن والنهي، وال مقربية للفعل املنهي موراأل

 التضاد إذ، األمرالك يقع التعبد مبتعلقة، مع وجود م أن النهي بفعليته وتنجزه مينع منن إ فعلياً، حيث

 مل يكن فعلياً ومنجزاً إذانفسهما يف مقام الفعلية، فأ والنهي األمر والنهي، بل يف األمرليس يف مالك 

فيقع  ،فعليته واألمرء مبغوصاً فعالً، حىت يزاحم مالك تقصري مل يكن الشيللجهل والنسيان ولو كان عن 

  .  كما فصل يف األصول،العمل مقرباً، ومعه يصح
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، لكن كان حبيث لو قيل له ول خرج من بيته بقصد احلمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي األإذا): ١٣مسألة ـ (

  .اغتسل، فغسله صحيح:  ما تفعل؟ يقول:ءحني الغمس يف املا

  . متحرياً، فغسله ليس بصحيحىما تفعل؟ يبق:  كان غافالً باملرة حبيث لو قيل لهإذاوأما 

  

أي باملركوز } ول خرج من بيته بقصد احلمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي األإذا{): ١٣مسألة ـ (

نه أال } اغتسل: ما تفعل؟ يقول: لكن كان حبيث لو قيل له حني الغمس يف املاء{خطار ال بنحو اإل

ار خط املتعلقة بالشيء، واإلليهامجرادة اإل الداعي عبارة عن اإلفإن بل جيعل امل مفصالً، ،يتذكر فيقول

  .رادة التفصيلية املتعلقة بالشيءعبارة عن اإل

 صادراً عن إليهملتفتاً الفعل ه نية املعتربة يف العبادة واملعاملة هي ما يكون بلألن ا} فغسله صحيح{

  .مجالية املسماة بالداعياالختيار، ويكفي يف ذلك النية اإل

تذكر فوراً  أن جييب بعد أو } متحرياًىماتفعل؟ يبق:  كان غافالً باملرة، حبيث لو قيل لهإذاما أو{

  .ألن عدم التذكر يوجب عدم النية، والغسل بدون نية الغسل ليس غسالً} فغسله ليس بصحيح{

 كان عمله صادراً وإن اإلنسان متحرياً يف اجلواب لقسر النفس عن التوجه التفصيلي، ىنعم رمبا يبق

 فيصح غسله ، واختياريإليه الصوره العمل ملتفت مجالية املركوزة يف الذهن، ففي هذهرادة اإلعن اإل

  .أيضاً
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  .العدم على م ال يبينأنه اغتسل أاحلمام ليغتسل، وبعد ما خرج شك يف  إىل  ذهبإذا): ١٤مسألة ـ (

  .الصحة على بينيالوجه الصحيح أم ال،  على نهأنه اغتسل لكن شك يف أولو علم 

  

 على نه اغتسل أم ال؟ يبينأما خرج شك يف  ل وبعداحلمام ليغتس إىل  ذهبإذا{): ١٤مسألة ـ (

 على ا يبينوإمنمث شك صحت صالته، لقاعدة الفراغ،  صلى وذلك الستصحاب العدم، ولو} العدم

أنه اغتسل، كما  على بىنإال  مل يكن كثري الشك، حبيث كان عليه عدم االعتناء بشكه، وإذاالعدم فيما 

  .قةتقدم مثل ذلك يف بعض املباحث الساب

لقاعدة } الصحة على الوجه الصحيح أم ال، بيين على  لكن شك يف أنه،ولو علم أنه اغتسل{

 أو  رجل ترك بعض ذراعه:يستحب له االتيان مبا شك فيه، ملا يف رواية زرارة أن الفراغ، لكن ال يبعد

ته مسح ا  شك مث كانت به بلة وهو يف صالإذا«: )عليه السالم( بعض جسده يف غسل اجلنابة؟ فقال

  .)١(»عليه

                                                

.٢ باب الشك يف الوضوء ذيل ح٣٣ ص٣ج: الكايف) ١(
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وجه  على  كانفإن وظيفته كانت هو التيمم، نأويقه  اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبني ضإذا): ١٥مسألة ـ (

  باعتقاد الضيق فتبني سعتهتيمم  ولو ،وجه التقييد يكون باطالً على  كانوإنالداعي يكون صحيحاً، 

  

 فإنالتيمم،   وظيفته كانت هونأوني ضيقه،  اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبإذا{): ١٥مسألة ـ (

هذا  إىل رادته الغسل، وداعيهإ قيداً للموضوع فيكون متعلق األمر مل يكن بأن} وجه الداعي على كان

مره، وختلف الداعي ال أتيانه بداعي إ املعترب يف صحة العمل هو إذ} يكون صحيحاً {مر املوىلأالغسل 

  .يوجب نقصاً يف املأيت به

  . الشارع يريد اآلن التيمم ال الغسل:إن قلت

 بالشيء ال يقتضي األمري مالك الغسل، ورادة الشارع التيمم ال تنفإجود، و مالك الغسل مو:قلت

  .النهي عند ضده

رادته بالغسل املقيد بكونه إ تعلقت بأنرادة  أخذه يف موضوع اإلبأن} وجه التقييد على  كانوإن{

ألن } يكون باطالً{ به ى حبيث لوال تقيده باملطلوبية يف هذا الوقت ملا أتتيانه يف هذا الوقت،إاً بأمورم

 الذي قصد التقرب به مل يكن موجوداً، وما كان موجوداً األمراً به، فأمورالغسل يف هذا الوقت ليس م

  .، وقد تقدم مثل هذه املسألة يف باب الوضوءاملوىل إىل مل يقصده، ومل يتقرب به

 إىل  التفتإذا مل يصل وكان الوقت واسعاً فتيممه باطل فإن} الضيق فتبني سعتهولو تيمم باعتقاد {

   مل يصل وضاق وإنذلك قطعاً، 
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  .إشكالة صالته حففي صحته وص

  

صحة لقيل با} إشكالففي صحته وصحة صالته {ومل يلتفت صلى  أو عن تيمم ثان مثالً، إالّالوقت 

موضوع مشروعية التيمم يف باب الضرر هو  أن ضيق، كماألن موضوع مشروعية التيمم هو االعتقاد بال

 موضوع مشروعية التيمم هو أن  على مل يكن ضرر واقعاً، وقيل بالبطالن، ألن الدليل دلوإناخلوف 

شاء ن إ باب التيمميف جزاء، وسيأيت تقصيل الكالم يف ذلك  الظاهري ال يقتضي اإلاألمرالضيق واقعاً، و

  .الصناعة هو الثاين إىل ، واألقربولاالستئناس الفقهي هواأل إىل قرب كان األوإن، تعاىلاهللا 
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  .عطاء األجرة للحمامي فغسله باطلإ كان من قصده عدم إذا): ١٦ ـمسألة (

   احلمامي بذلك،ىحراز رضإة من غري ئالنسي على  كان بناؤهإذاوكذا 

  

ألن احلمامي ال } ة باطلعطاء األجرة للحمامي فغسلإ كان من قصده عدم إذا{): ١٦مسألة ـ (

ياً، فيكون غاصباً، وقد تقدم بطالن عمل ناو بالغسل بدون األجرة، فيكون تصرفه تصرفاً عدىيرض

 القصد ال مدخلية له، بأنة مبن يعطي األجرة، لكن رمبا يقال  رضاية احلمامي إمنا هي مقيدفإنالغاصب، 

عطاه صح، ألن احلمامي راض أعطاء لكن إل كان من قصده عدم اإذاعطاء، فبل الفعل اخلارجي أي اإل

 كان من قصده إذاه األجرة ومل يعطها، وعليه فءعطاإعن غسل من يعطيه األجرة ال عن غسل من يقصد 

احلمام  إىل  ذهبإذاعطاء مث مل يعطه كان غسله باطالً، لعدم رضاية احلمامي عن هذا التصرف، هذا اإل

إال يبطل الغسل   حىتعطاء األجرة ال توجب بطالن املعاملة،إ  ذهب مبعاملة فعدمإذا أما بدون معاملة،

مل يعطه  أو عطاء الثمن،إ شيئاً وهو ينوي عدم ى اشترإذاعطاء مقوماً، بل حاهلا حال ما  كان اإلإذا

  . ذلك ال يوجب بطالن املعاملةفإنخارجاً، 

حراز إاهر أنه ال يشترط الظ}  احلمامي بذلكىحراز رضإالنسيئة من غري  على  كان بناؤهإذاوكذا {

  ا وإمنالرضا يف صحة الغسل، 
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  . استرضاه بعد الغسلوإن

عطاء الفلوس احلرام، ففي صحته إعلى  أو جرةعطاء األإعدم  على ياًنابكان  النسيئة ولكنعلى ولو كان بناؤمها 

  .إشكال

  

  . رضاهرز حي مل وإن  كان احلمامي راضياً خارجاً صح غسله،إذا اخلارجي، فىاملعترب الرض

 أحرز رضاه لكنه مل يكن راضياً خارجاً صح غسله، ألن العلم بالغصب شرط يف إذانعم يف العكس 

  .كما تقدمه شرط علمي ال شرط واقعي، فإنالبطالن، 

ه خالف فإنألن الرضا الالحق ال يوجب انقالب الفعل عما وقع عليه، }  استرضاه بعد الغسلوإن{

 اغتسل إذا ظن احلمامي أنه فإنعدم الرضا الالحق ال يوجب االنقالب، ن  أاألصل، وال دليل عليه، كما

 فكان راضياً حالة الغسل، مث ملا تبني له اخلالف غضب، ومل ،أقبل الناس عليه أو جماناً راعاه يف املعاملة،

  .يرض مل يبطل غسله

عطاء الفلوس إى عل أو عطاء األجرةإعدم  على ياًنابالنسيئة ولكن كان  على ولو كان بناؤمها{

النسية يوجب اشتغال ذمته باألجرة، واألجرة يف الذمة على مها ءبنا أن من} إشكالاحلرام، ففي صحته 

عطاء احلرام الذي اإل أو عطاء،عدم اإل على بناءه أن تصرفه تصرفاً مأذوناً فيه، ومن ليست حبرام، فيكون

  عطاء، معناه هو كعدم اإل
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  . بعدم جعل األجرة يف الذمةىمامي ال يرضعدم جعل األجرة يف ذمته، واحل

 كان يعطيه األجرة احملللة بعد ذلك فهو فإنمدار اخلارج،   احلمامي دائرىرض أن هذا، ولكن الظاهر

  .كما تقدم يف الفرع السابق ،مل يكن راضياًإال عطاء األجرة، وإه عدم ؤ كان بناوإنراض، 

ها له يف اخلارج خيتلف باختالف الناس، فمن الناس من ءطاعإ أو عطاء األجرة احملرمةإ على بناءهن  إمث

 كان املهم إذاباحلالل، فإال  ى كيف كان، ومن الناس من ال يرضل بذلك، ألن مهمته حصول املاىيرض

عطاء األجرة احملرمة، مث يف حكم عدم إ هؤ كان بناإذا احلمامي فهو حاصل فيما ىيف صحة الغسل رض

  . ذلكأشبه احلمامي وما ىتأخريها مبا ال يرض أو عضها،عطاء بإعطاء األجرة عدم إ



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩١

 كان ماء احلمام مباحاً لكن سخن باحلطب املغصوب، ال مانع من الغسل فيه، ألن صاحب إذا): ١٧ مسألة ـ(

  .احلطب يستحق عوض حطبه، وال يصري شريكاً يف املاء، وال صاحب حق فيه

  

 ن سخن باحلطب املغصوب، ال مانع من الغسل فيه، كان ماء احلمام مباحاً لكإذا{): ١٧مسألة ـ (

هذه  أن ىتلف، وال خيفأ احلطب تالف فيشمله دليل من فإن} ألن صاحب احلطب يستحق عوض حطبه

  .العلة ال ترتبط باملسألة

جزاء النار أ فإنين، األمرشيء من  على لعدم الدليل} وال يصري شريكاً يف املاء وال صاحب حق فيه{

العرفيات،  على  الشرع سلم فهو عقلي ال عريف، ومبىنإذا كان قيل بذلك، لكنه وإناء، ال تدخل يف امل

  .النار تسبب سرعة احلركة املوجب للحرارة أن نه قد حتقق يف العلم احلديثإبل 

ذلك،  على ال أو ياً،نابت أو يكون احلمامي غاصباً، أن نه ال فرق يف عدم حق صاحب احلطب بني إمث

عطاءه بعض إملاء، ومن اآلخر احلطب، ويكونا شريكني يف األجرة، مث رفض احلمامي ا يكون منه بأن

  .)١(» حق امرء مسلمىال يتو«يقال إنه يكون بذلك ذا حق يف املاء، فيشمله دليل أن إال األجرة، اللهم 

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ج: العوايل) ١(
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  الغسل يف حوض املدرسة لغري أهله مشكل، بل غري صحيح): ١٨مسألة ـ (

  

 أن من جهة} هله مشكلألغري { املدرسة أشبهوما } يف حوض املدرسةالغسل {): ١٨مسألة ـ (

نه، ألن الوقف  مل يكن مزامحاً مع أهل املدرسة مل يكن وجه لبطالإذانه أالوقف ليس هلم، ووجه الصحة 

ا أسينيات، مع  يف املساجد واحلأشبهقامة الفاحتة واالحتفال وما إمينع املزاحم ال غري املزاحم، ولذا تصح 

 اخلاص خاصاً، ظ كان لفوإن هو هذا، املركوز يف أذهان الواقفني فإنوقفت للصالة والزائرين، 

، يف صورة أشبهما  أو مكان آخر، إىل ملركوز يف أذهان الواقفني يؤخذ به، ولذا قالوا بتبديل الوقفاو

  .اخلراب وحنوه

ما يقفها  على ن الوقوفإ " صرح الواقف بالعدم مل جيز، ألنه من التصرف احملرم، لدليلإذانعم 

 قال وإنالتصرفات غري املزامحة يف األوقاف، وهذا هو األقرب،  على ، ولذا جرت سرية املتشرعة"أهلها

 الواقف جيعل فإنجازة واملنع،  منع املتويل بطل، وذلك ألن بيده اإلإذا نعم .}بل غري صحيح{: املصنف

 خصص غرف املدرسة بالقسم اخلاص من إذاا، مثل ما بعض األشياء مقيدة ال حيق للمتويل التجاوز عنه

نه جيعل بعض األشياء مطلقة وفيها أيسكن غري ذلك القسم فيها، كما  أن ه ال حيق للمتويلفإنالطالب، 

ذن الواقف مل يكن أن إ هبأنه هو معىن التولية، فالقول منعه معياراً للحل واحلرمة ألنوجازة املتويل إيكون 

  . جازة يف غري مورده مل يأذن مل يكن له اإلإنوللمتويل املنع، 
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  .باحةاإل أو  علم عموم الوقفيةإذاإال بل وكذا ألهله 

  

 :صالة عدم عموم الوقف، لكن فيهوذلك أل} باحةاإل أو  علم عموم الوقفيةإذاإال بل وكذا ألهله {

يثبت املنع، أن إال ه، نأالظاهر من الوقف جواز كل تصرف من املوقوف عليهم، مما هو من شأم وشأن 

، كما صرح بذلك ىقوهذا هو األ و،الدليل إىل الدليل، بل منعه حيتاج إىل فجواز التصرف ال حيتاج

بعض املعلقني، ومثل هذه املسألة بكال شقيها استفادة غري أهل املدرسة من احلوض بالتطهري، ومن 

من  أن هري عن األوساخ يف احلوض، كما ذلك، واستفادة أهل املدرسة بالتطأشبهاملرحاض بالتخلي وما 

  .هذه املسألة يعرف حال سائر األوقاف، وسائر االستفادات من أهلها وغري أهلها
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  .ذنمع العلم بعموم اإلإال املاء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه ): ١٩مسألة ـ (

  

 أشبه يف اجلرار وما )سالم المعليه( يف مثل مراقد األئمة} لونهباملاء الذي يس{): ١٩مسألة ـ (

ألن ظاهره كونه سبيالً ألجل الشرب } منه {أشبهوالتطهري عن اخلبث وما } يشكل الوضوء والغسل{

  .، كصنع الزوار الشاي وحنوهأشبهوما 

ة اليت ال يضر الشاربني كل ما يؤخذ من املاء، لكما يف األنانيب املسب} ذنمع العلم بعموم اإل إالّ{

 اإلذن يف املورد املذكور، ولو شك يف العموم وعدمه، فاملرجع هو املركوز يف الذهن،  الظاهر عمومفإن

  .جاز إالّ و، كانت مزامحة مل جيزفإن
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  .الغسل باملئزر الغصيب باطل): ٢٠ ـمسألة (

  

وال يطاع اهللا "الحتاد الغسل مع التصرف يف املئزر، } الغسل باملئزر الغصيب باطل{): ٢٠مسألة ـ (

  . كما تقدم مثله،"ىعصمن حيث ي

ما حتته، واغتسل  إىل  كان خفيفاً يصل املاءإذا مل يستلزم الغسل التصرف يف املئزر، كما إذانعم 

  .بالوقوف يف املاء ال باحلركة صح الغسل
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 زوجها على ،إليه احتاج إذاماء غسل املرأة من اجلنابة واحليض والنفاس، وكذا أجرة تسخينه ): ٢١مسألة ـ (

  .ظهر ألنه يعد جزًء من نفقتهااألعلى 

  

 إليه احتاج إذا هماء غسل املرأة من اجلنابة واحليض والنفاس، وكذا أجرة تسخين{): ٢١مسألة ـ (

 النفقة الواردة يف طالق غري واحد من الفقهاء، وذلك إلإليهكما ذهب } األظهر على زوجهاعلى 

ن إ  فال يقال،حسب عقائدهم وعادام ختتلف قومنفقة كل  أن ، ومن املعلومىالكتاب والسنة والفتاو

 الدنيوية، وقال بعض بعدم الوجوب، ألن املنصوص مور الدينية، ومتصرف النفقة األمورالغسل من األ

ما يتعلق باملعاش  إىلضافة غريها إمنا يكون باإل إىل  والتعدي منها،طعام والكسوة والسكىنمن النفقة اإل

والربوجردي   خالفاً ملن وجدم من املعلقني، كالسادة ابن العم،)١(حلكيمدون املعاد، واختاره السيد ا

بعض بني الغسل الذي سببه الزوج باجلماع وحنوه فنفقة  املنت، وفرق على واجلمال وغريهم، فسكتوا

الغسل عليه، وبني الغسل الذي مل يسببه الزوج كاحليض وحنوه فليست النفقة عليه، ويف كليها نظر 

  .عرفاً}  جزًء من نفقتهاألنه يعد{

                                                

.١٠٨ ص٣ ج:يف املستمسك) ١(
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حرام ارمتاساً نسياناً، ال يبطل يف حال اإل أو صوم غريه، أو  اغتسل انب يف شهر رمضانإذا): ٢٢مسألة ـ (

   كان متعمداً بطال معاً،وإنصومه وال غسله، 

  

حرام ارمتاساً يف حال اإل أو صوم غريه، أو  اغتسل انب يف شهر رمضان،إذا{): ٢٢مسألة ـ (

القول ا ـ خاصة  على  ـ   وال خالف، ألن مفطرية االرمتاسإشكالبال } سياناً ال يبطل صومهن

  .صوراً ال يبطل ارمتاسهق ،احلكم أو بالعامد ومن حبكمه، فاجلاهل القاصر، والناسي للموضوع

حرام، حرام نفسي كغريه من حمرمات اإلصالً، ألن حترمي تغطية الرأس يف اإلأيبطل فال حرام ما اإلأو

  .فال يلزم من فعله البطالن

 كان االرمتاس حراماً، ألن إذان بطالن الغسل إمنا يكون  وال خالف، ألإشكالبال } وال غسله{

 وإن{نسياناً، فال وجه للبطالن  أو  مل يكن حراماً فعالً، جلهل معذور فيه،إذا أما احلرام ال يتقرب به،

  .بطل الصوم فقطإال بطال الصوم، وإ يف غري صورة جواز} كان متعمداً بطال معاً

بطال االرمتاس للصيام،  ألن الغسل االرمتاسي يف حال الصيام حرام، فالغسل مبطل إل،لبطالناأما 

  .وباطل ألنه ال يتقرب باحلرام

  بطال، كاملندوب، والواجب  كان الصوم جائز اإلإذاوأما 
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 الغسل حال اخلروج من املاء صح غسله وهو يف صوم ىو ورمبا يقال لو ن، كان آمثاًوإنحرامه، إولكن ال يبطل 

  حتت املاء، بل ميكنهيضاً، فخروجه من املاء أيضاً حرام، كمكثأتيان املفطر فيه بعد البطالن إرمضان مشكل، حلرمة 

  االرمتاس فعل واحد مركب من الغمسن إ يقالأن 

  

 .يكون باطالً  حىت يكن حراماًلكن الغسل ليس بباطل، ألنه ملاملوسع، فالصوم باطل لالرمتاس، 

  .حراميبطل اإل حرام الفعل حمرمات اإل أن ملا عرفت من}  كان آمثاًوإنحرامه، إولكن ال يبطل {

ني نيته حال اخلروج، ببالتفصيل بني نية الغسل حال الرمس وحتت املاء، و} رمبا يقال{لكن } و{

ألن اخلروج ليس } خلروج من املاء صح غسله الغسل حال اىلو نو{ دون الثاين فـ ولبالبطالن يف األ

  . مل حيرم املكث واخلروج صح الغسلإذااملكث ليس بارمتاس، و أن بارمتاس، كما

تيان املفطر فيه بعد البطالن أيضاً، فخروجه من املاء أيضاً إوهو يف صوم رمضان مشكل، حلرمة {

مالك أن إال   مل يكن فعلياًوإنروج حرام أيضاً، والنهي عن اخل} مكثه حتت املاء{ أن ما} حرام كـ

مكن التخلص عن االرمتاس أ إذاالنهي موجود فيكون مبغوضاً، والشيء املبغوض ال ميكن التقرب به، بل 

  . رأسه بزجاج وحنوه كان خروجه منهياً عنه فعالً أيضاًىبدون اخلروج، كما لو غط

  االرمتاس فعل واحد مركب من الغمس ن إ يقال أن بل ميكن{
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  . اخلروج فكله حرام، وعليه يشكل يف غري شهر رمضان أيضاًو

  .نعم لو تاب مث خرج بقصد الغسل صح

  

فيكون اخلروج أيضاً حراماً بالنهي، ال باملالك، وهذا بالنظر العريف ليس ببعيد، } واخلروج فكله حرام

تكرر الكفارة بتكرر  قلنا بوإنجتب عليه كفارة واحدة،   كان بالنظر الدقي ليس كذلك، ولذا إمناوإن

خراج كلها فعالً واحداً عرفاً، فعقابه واحد اإلبقاء ودخال واإلاملفطر، فحاله حال الزنا الذي يكون اإل

  .  اخلروجةحال أو حالة املكث، أو بطال بني النية حالة الغمس،أيضاً، وعليه ال فرق يف اإل

  قلناإذا كله حمرم واحد، خبالف ما حني اخلروج إىل ألنه}  يف غري شهر رمضان أيضاًكلشوعليه ي{

  . فتأمل،يكون حراماً يف غري شهر رمضان االرمتاس خاص بالغمس، ألن املفطر بعد املفطر الن إ

وذلك ألنه ال يقع اخلروج حينئذ حراماً لسبقه بالتوبة } نعم لو تاب مث خرج بقصد الغسل صح{

ن ال بد منه بعد التوبة؟ فيه نظر، فهو مثل ما كان إ فيصح الغسل، لكن هل تسقط التوبة مبغوضية احلرام

اً موجباً خلراب بعض آخر من اللنب، ضلنب الغري املوجب خلرابه مث تاب، وكان خروجه أي على  دخلإذا

  .  فتأمل،اآلنعنه  مل يكن منهياً وإن الفعل مبغوض فإن
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  فصل

  يف مستحبات غسل اجلنابة

  :أموروهي 

  .سلبول قبل الغاالسترباء من املين بال: حدهاأ

  

  فصل

  يف مستحبات غسل اجلنابة

  }:أموروهي {

خالفاً للمبسوط، واالستبصار،   كما هو املشهور،} سل قبل الغل من املين بالبوءاالستربا: حدهاأ{

  واملراسم، والوسيلة، 
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  .والغنية، فقالوا بالوجوب، وتبعهم احلدائق

يطرء عليه ما  أن سل منتياط، ومبحافظة الغاستدل القائلون بالوجوب بقاعدة االشتغال، وباالح

، وجبملة من ئبعده لو مل يسترباملشتبه سل مع وجود البلل وجوب الغ على  الدالةخباريزيله، وباأل

  :خباراأل

تغسل «: سل اجلنابة؟ قال عن غُ)عليه السالم( سألت أبا احلسن الرضا: نطي، قالزمثل صحيحة الب

  .)١(»ناءالبول، مث تدخل يدك يف اإل على قدرتن إ بعك، وتبولأصا إىل  من املرفقيدك اليمىن

أن إال الغسل بعد البول، ن إ«: يبول؟ فكتب أن  سألته عن رجل اغتسل قبل:ورواية أمحد بن هالل

  .)٢(»يكون ناسياً فال يعيد منه الغسل

 وإنحليلك، إخترج فضلة املين يف   حىتتبول أن ردت الغسل من اجلنابة فاجتهدأ إذاف«: الرضويو

  البول فال  على جهدت ومل تقدر

                                                

.١ يف وجوب الترتيب يف غسل اجلنابة ح٧٤ الباب١٢٣ ص١ج: االستبصار) ١(

.٩ يف وجوب االسترباء من اجلنابة ح٧٢ الباب١٢٠ ص١ج: االستبصار) ٢(
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  .)١(» منكىذف موضع األظشيء عليك، وتن

، إذ االشتغال حمكوم بالرباءة، واالحتياط ال وجه له بعد وجود الدليل، واملزيل ىويف الكل ما ال خيف

اصة  اخلخبارصحة الغسل، واأل على عادة الغسل دليلإ أخبار ليس مبانع عقالً وال شرعاً، وئالطار

صلى اهللا عليه ( ليت منها املروي عن اجلعفريات، عن النيبارشاد بالقرائن الداخلية واخلارجية، وظاهرها اإل

يتردد بقية املين فيكون منه داء ال دواء  أن يبول خمافة  حىتجل فال يغتسلر جامع الإذا: قال )وآله وسلم

  .)٢(له

يبول مث جيد بلالً فقد انتقض  أن و جنب قبلمن اغتسل وه«: )عليه السالم( واملروي عن الباقر

  .)٣(»غسله

 فرغت ـ أي من اجلماع ـ من إذامث اض للبول «: )عليه السالم(  قال:ويف الرسالة الذهبية

  .)٤(»، مث اغتسلتعاىلذن اهللا إك تأمن احلصاة بفإنساعتك شيئاً، 

   ،)عليهما السالم(  باسناده عن جعفر بن حممد:ويف اجلعفريات

                                                

.٣٢ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ١(

  . باب الرجل يبول فيخرج منه املين٢١ ص:اجلعفريات) ٢(

.٤ يف وجوب االسترباء من اجلنابة ح٧٢ الباب١١٩ ص١ج: االستبصار) ٣(

. الرسالة الذهبية٣٢٧ ص٥٩ج: البحار) ٤(
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ه فإنيفصل بني غسله ببول،  أن جنب الرجلأ إذايعجبين «:  يقول أيبمسعأوكثرياً ما كنت : لقا

  .)١(» منه شيءىال يبق أن ىأحر

مسعت :  البول وعدمه، كرواية معاوية قال املتواترة اليت ظاهرها التخيري بنيخباراأل إىل ضافةهذا باإل

إن كان بال بعد مجاعه قبل « :الغسل شيئاً؟ قال بعد ى يقول يف رجل رأ)عليه السالم( عبد اهللاأبا 

  .غريها إىل ،)٢(»اغتسل مث وجد البلل فليعد الغسل  حىت كان مل يبلوإنالغسل فليتوضأ، 

 أو دخال،اجلنابة باإل أما ، كون استحباب البول إمنا هو يف اجلنابة باملينىمث ظاهر النص والفتو

 إطالق عن الذخرية من ىاء بالبول هلم، خالفاً ملا حيكفيها، فال استحباب لالسترب أو دخال فيه،اإل

 مل وإناحتبس شيء يف ااري  و أيرتل ومل يطلع، أن االستحباب، لعموم بعض الروايات، والحتمال

خراج بقية املين، إاحلكمة  أن  بعد ظهور مجلة من الروايات يفإطالق، إذ ال ىيرتل، وفيهما ما ال خيف

  .نزال واالحتباس ال يكون منشأ االستحبابذلك، واحتمال اإل إىل وسائر الروايات منصرفة

                                                

. باب الرجل يبول فيخرج منه املين٢١ص: اجلعفريات) ١(

.٥ يف وجوب االسترباء من اجلنابة ح٧٢ باب١١٩ ص١ج: االستبصار) ٢(
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  الزندين  أو إىلنصف الذراع،  أو إىلاملرفقني، إىل غسل اليدين ثالثاً: الثاين

  

 غسل بال بول وإننه مستحب بعد املين إ مل يغسل، كما وإنالبول مستحب بعد املين  أن مث الظاهر

  .حبابه مرتني، مرة بعد املين ومرة قبل غسلهللحكمة واملناط، ولكن مل يظهر است

، طالق من احلكمة، ومن اإل،، فهل يستحب البول أم ال؟ احتماالنىه ليس شيء يف اربأنولو علم 

  . القاطعئوالثاين أقرب، ألن احلكم ليس معلقاً بالعلم، وكثرياً ما خيط

ضاً، فما عن املشهور من اختصاص املرأة أي إىل  مجلة من األدلة يعطي االستحباب بالنسبةإطالقو

  .احلكم بالرجل لالنصراف، ولعدم العلة فيها، ال وجه له

ه ال خالف يف عدم فإن} الزندين  أو إىلنصف الذراع،  أو إىلاملرفقني، إىل سل اليدين ثالثاًغَ: الثاين{

ملستمسك،  اجلواهر واإليهشار أعدم الوجوب صحيح زرارة، كما  على سل املذكور، ويدلوجوب الغ

  :استحباب التعدد كاستحباب كل واحد من احلدود املذكورة مجلة من الروايات على ويدل

 أن  قبلده اليمىني على ئل كم يفرغ الرجلس:  قال)عليه السالم( كصحيحة احلليب، عن الصادق

  .)١(»واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثالث من اجلنابة«: ناء؟ قاليدخلها يف اإل

                                                

.١ح.. سل اليدين يف غ٣٠َ الباب٥٠ ص١ج: االستبصار) ١(
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اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتني، ومن «: )عليه السالم(  الفقيه، عن الصادقويف رواية

  .)١(»اجلنابة ثالثاً

تبدأ «: سل اجلنابة؟ فقالسألته عن غُ:  قال)عليهما السالم( حدمهاأوصحيحة حممد بن مسلم، عن 

  .)٢(»بكفيك فتغسلهما مث تغسل فرجك

يديك  على تصب«:  عن غسل اجلنابة؟ فقال)عليه السالم( ت الصادقسأل:  بصري، قال أيبوموثقة

  .)٣(»املاء فتغسل كفيك، مث تدخل يدك

  .)٤(»تدخلها اإلناء أن املفصل ثالثاً قبل إىل وتغسل يديك«: الرضويويف 

 إىل  ثالث مرات كما يغسل اإلنسان من اجلنابة ـأي امليتـ اغسل يديه «: ويف رواية يونس

  .)٥(»نصف الذراع

                                                

.٤ يف حد الوضوء ح١٠ الباب٢٩ ص١ج: الفقيه) ١(

.١ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ج: الكايف) ٢(

.٥ يف اجلنب هل عليه مضمضة ح٧١ الباب١١٨ ص١ج: االستبصار) ٣(

.٣٣ سطر٣ص: فقه الرضا) ٤(

.١ اجلنابة ح أبواب من٤٤ الباب٥٢٨ ص١ج: الوسائل) ٥(
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  .من غري فرق بني االرمتاس والترتيب

  

 على راد الغسل، فليفرغأصاب الرجل جنابة، فأ إذا«: )عليه السالم( ويف موثق مساعة، عن الصادق

  .املراد به نصف الذراع أن  على بناًء،)١(»كفيه، وليغسلهما دون املرفق

 أن املرفقني قبل إىل فيغسل يديهيبدأ «: )عليه السالم(  احلسن أبوويف صحيحة يعقوب بن يقطني، قال

  .)٢(»يغمسهما يف املاء

  .)٣(ة صحيحة أمحدل يف الدالومثلها

أزند، وال إىل سلواجلمع بني هذه الطوائف تقتضي استحباب الغنصف الذراع، إىلسل فضيلة الغ 

املرفق، إىلسل واألفضل منه الغ الوسط، و  أمن األصابع، أو سل من فوق،والظاهر عدم الفرق بني الغ

الظاهر تأيت االستحباب باملرة واملرتني، فليس االستحباب خاصاً  أن  ووحدة املناط، كماطالقلإل

  .  والتقييد يف الرواياتطالق األدلة، وقد حقق يف حمله عدم جريان قاعدة اإلطالقلك إلذبالثالث، و

اح زرارة، وحممد  مجلة من النصوص، كصحطالقوذلك إل} من غري فرق بني االرمتاس والترتيب{

   االغتسالةبن مسلم، وحكم بن حكيم، وغريها، خالفاً لظاهر الشرايع، حيث خصه بصور

                                                

.٨ ح اجلنابة أبواب من٤٤ الباب ٥٠٣ ص١ج: الوسائل) ١(

.١ ح اجلنابة أبواب من٣٤ الباب ٥١٥ ص١ج: الوسائل) ٢(

.٦ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  .سل اليدين ثالث مرات، ويكفي مرة أيضاًاملضمضة واالستنشاق بعد غَ: الثالث

  

 بأنناء، لكنك خبري سلهما قبل غمسهما يف اإل بغاألمريف باالغتراف، وكأنه لظهور بعض النصوص 

يف مثل الكر،  أو ل،ي القلء فرق يف الترتيب بني كونه باملاطلقات ال تقيد بذلك، ومنه يعلم أنه الامل

  .والنهر، والبحر

إذا  حىتسل مستحبوهل الغمل يغسلها قبالًإذا، أم خاص مبا أشبهما  أو سل ألكل غسلها قبل الغ  ،

 وهو األقرب، والظاهر من ،ول مجلة من النصوص يعطي األإطالقظاهر بعض النصوص الثاين، لكن 

 عدم اختصاص احلكم بالرجل، وال بكون اجلنابة باملين، وال بكون اليد باشرت اجلنابة، وهل طالقاإل

 بعض األدلة، وتعذر طالقراد التيمم؟ الظاهر ذلك، إلأسل و مل يتمكن من الغإذاسل اليد يستحب غَ

سل اليدسقوط استحباب غَ إىل يسري سل الالغ.  

 وال إشكالبال } سل اليدين ثالث مرات، ويكفي مرة أيضاًاملضمضة واالستنشاق بعد غَ: لثالثا{

سألت : أصل االستحباب صحيحة زرارة قال على عدم الوجوب، ويدل على  قائممجاعخالف، بل اإل

، مشالك على تبدأ فتغسل كفيك، مث تفرغ بيمينك«: سل اجلنابة؟ فقال عن غُ)عليه السالم( عبد اهللاأبا 

   إىل  مث متضمض، واستنشق، مث تغسل جسدك من لدن قرنك،فتغسل فرجك ومرافقك
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  . ومثلها غريها،)١(»قدميك

ن إ «: أنه قال يف غسل اجلنابة)عليه السالم( عدم الوجوب رواية الصدوق، عن الصادق على ويدل

 ،)٢(»بطنما  على ما ظهر ال على سلتستنشق فافعل، وليس بواجب، ألن الغ وتتمضمض أن شئت

  .ومثلها غريها

 مرة ى ويرو،يتمضمض ويستنشق ثالثاً أن وقد نروي«: الرضويأما استحباب الثالث، فلما يف 

 على سل اليدين والظاهر استحباب تقدمي غَ،)٣(» مل يفعل فغسله تاموإنجيزيه ـ وقال ـ األفضل الثالثة 

املضمضة بالواو  على  االستنشاقعطفتنشاق، لصحيحة زرارة املتقدمة، ولاالس على ، وهياملضمضه

  . بعض الفقهاء ظهوره يف الترتيبىالذي ادع

ال فرق بني الرجل واملرأة، ومن فعل ذلك  بغريه، كما أو االستحباب بني اجلنابة باملين مث ال فرق يف

أسل مبدة مث قبل الغل غري ذلك مما تقدم شبيهه يف بعض املستحبات السابقة، ك إىل سل وغريه،راد الغ

   من املرة،لتكون املرتان أفض أن ، وال يبعدطالقذلك لإل

                                                

.٥ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢ح.. جلها جتب املضمضة أعلة اليت من  يف ال٢٠٨ الباب١٨٧ ص١ ج:علل الشرايع) ٢(

.خريالسطر ما قبل األـ  ٣ص: فقه الرضا) ٣(
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  .ه يف الترتييب مبقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقاالً وربع مثقالؤيكون ما أن :الرابع

  

الظاهر عدم االرتباط بني هذه املستحبات، فلو  أن للمناط املستفاد من استحباب ثالث مرات، كما

  . بهىما أت إىل ملستحب بالنسبة باىفعل بعضها دون بعض أت

} ربعة عشر مثقاالً وربع مثقالأيكون ماؤه يف الترتييب مبقدار صاع، وهو ستمائة و أن :الرابع{

 نكفاية مثل الده على تفيضة الدالةسعدم الوجوب الروايات امل على  املتواتر يف كلمام، ويدلمجاعباإل

  :ن الرواياتمالتحديد املذكور مجلة  على دل واملس ـ كما تقدم مجلة منها ـ كما يىوما جر

  .)١(»له من صاع سل وحده فال بدمن انفرد بالغ«:  قال)عليه السالم( كصحيحة زرارة، عن الباقر

 يتوضأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان رسول اهللا«:  قال)عليه السالم(  عنهىويف صحيحته األخر

  .)٢(»رطالأ ستة  والصاع،مبد ويغتسل بصاع، واملد رطل ونصف

  توجبون عليه احلد والرجم وال أ«: ويف مجلة من الرويات

                                                

. ١ اجلنابة ح أبواب من٣١ الباب٥١٠ ص١ج: الوسائل) ١(

.٢ يف مقدار املاء ح٧٣ الباب١٢١ ص١ج: االستبصار) ٢(
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املذكور للصاع يف  غريها من الروايات، وقد تقدم التحديد إىل ،)١(»ن املاء صاعاً متوجبون عليه

  .الوضوء

 أو ، كما عن املشهور،عليهالصاع هل هو غاية االستحباب، فال ينبغي االقتصار  أن ختلفوا يفم اإمث 

 عليه، وعن مجاع، بل عنه اإلى مراتبه، فتستحب الزيادة عليه، كما عن الوسيلة، واملهذب، واملنتهأولأنه 

  .املعترب نفي اخلالف فيه عندنا، احتماالن

سل صاع، وسيأيت أقوام بعدي الوضوء مد والغ«: )عليه السالم( ون مبرسل الفقيه، قالولاستدل األ

  .)٢(»سنيت معي يف حظرية القدس على ف سنيت، والثابتخال على ئكأوليستقلون ذلك ف

، ولذا تبعهم اجلواهر مجاع الفقيه، وادعاء مثل احملقق والعالمة نفي اخلالف واإلىوالظاهر الثاين، لفتو

  . عدم كفاية الصاعىمن ير على علي نفي االستحباب، بل وغريه، واحلديث ال داللة فيه

له من  سل مبااملراد كون ماء الغ أن ، والظاهرى كما عن الذكرسراف،م اإلد يقيد بعنأونعم ال بد 

صحيحة الفضالء اآلتية تدل وسل الكفني، والفرج، واملضمضة، واالستنشاق منه،املقدمات بصاع، فغ 

  .سل الفرج من الصاعماء غَ أن على

                                                

.٢٨ سطر١٩ص: السرائر) ١(

. ٢ يف مقدار املاء للوضوء ح٧ الباب٢٣ ص١ج: الفقيه) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٢

  .ماء كثري كان خارجاً عن الصاع إىل  حيتاجى كان يف بدنه أذإذانعم 

 أو سواء كانت زوجتهنسان شريك يف غسله،  كان لإلإذا االستحباب باألقل من الصاع نه يأيت إمث

  :جلملة من الرواياتغريها، وذلك 

مبد ) اهللا عيه وآلهصلى (توضأ رسول اهللا «:  قاال)عليهما السالم(كصحيحة الفضالء، عن الصادقني 

: قال زرارة» ناء واحدإداد من مأاغتسل هو وزوجته خبمسة : )عليه السالم( ع، مث قالاواغتسل بص

قت نأف فرجه، مث ضربت ىقنأوبدأ هو فضرب بيده باملاء قبلها، «: فقلت له كيف صنع هو؟ قال

صلى اهللا (  فكان الذي اغتسل به رسول اهللا،فرغا  حىتنفسها على فاضت هيأفرجها، مث أفاض هو، و

 اجزأ عنهما ألما اشتركا مجيعاً، ومن اوإمن ثالثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، )عليه وآله وسلم

  .)١(»له من صاع  فال بدهانفرد بالغسل وحد

)  عليه وآلهاهللاصلى (كان رسول اهللا «:  يقول)عليه السالم( عبد اهللامسعت أبا : وصحيح معاوية قال

   كان معهإذايغتسل بصاع، و

                                                

  .٢٣ح ...غسال وكيفية يف األ١٧ الباب٣٧٠ ص١ج: التهذيب) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٣

  .عضاء لزيادة االستظهاراأل على مرار اليدإ: اخلامس

  

االكتفاء بصاع ومد،  إىل ا غريمها، ومن الفقهاء من ذهبم ومثله،)١(»يغتسل بصاع ومدبعض نسائه 

  .ى، كما ال خيفطالقنسان زوجته، ال يف كل مشترك، وظاهر صحيح الفضالء اإل كان مع اإلإذا

 يف باب الكر، وال فرق يف ه كما تقدم تفصيل،الصاع يف زماننا هذا يقارب ثالث كيلواتن إ مث

ملس، والرجل نسان السمني والضعيف، وصغري اجلثة وكبريها، واملشعر واألذكور بني اإلالتقدير امل

  .ى النص والفتوطالقواملرأة، كل ذلك إل

، بل إشكالعدم وجوبه، فبال خالف وال  أما }األعضاء لزيادة االستظهار على مرار اليدإ: اخلامس{

صلى اهللا ( زواج النيبأسل املاء، كما يف خرب غُكفاية صب  على ما دل إىل ضافة عليه، باإلمجاع اإلىادع

أمرهن  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبنأوجسادهن، أصبنب املاء على ن كن يأو )عليه وآله وسلم

  .)٢(بذلك

 جعفر، عن علي بن عليه ما رواه  وغريمها، ويدلى عليه من املعترب واملنتهمجاعاستحبابه، فلإل ماأو

   يف حديث )عليه السالم( خيهأ

                                                

.٦سل ح يف مقدار املاء الذي جيزي يف الغ٧٣ الباب١٢٢ ص١ج: االستبصار) ١(

.١٦غسال ح يف األ١٧ الباب٣٦٩ ص١ج: املروي يف التهذيب) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٤

  .ختليل احلاجب غري املانع لزيادة االستظهار: السادس

  

  .)١(»ما نالت من جسده على يده ومير«: االغتسال باملطر

  .)٢(»جسدها كله على متر يدها«: سل املرأة يف غُ)عليه السالم( ورواية عمار، عن الصادق

  .)٣(»كمث متسح سائر بدنك بيدي«: )عليه السالم(  من قولهالرضوي يفوما 

ي، يف االرمتاس  حىت،اًكون االستحباب مطلق على ـ يف اجلملة ـ واملناط دليلفتوى  الإطالقو

  . ممنوعإليهدلة فتخصيصه بالترتييب كما عن بعض النصراف األ

" لزيادة االستظهار"ا، فقوله إليهاألعضاء اليت قطع بوصول املاء  إىلمث الظاهر االستحباب حىت بالنسبة 

  . كانت املناسبة العرفية تقتضي كون االستحباب ألجل ذلكوإناملستحب،  رخص من القدأ

 وعكن الرقبة والبطن، وما ،كالشعر اخلفيف} املانع لزيادة االستظهارغري ختليل احلاجب : السادس{

  فأما النساء اآلن «: )عليه السالم(  املشهور، قولهىفتو إىل ضافة ذلك، ويدل عليه باإلأشبه

                                                

.١١ اجلنابة ح أبواب من٢٦ الباب٥٠٤ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٧ يف غسل احلائض ح٢٠ الباب٥٥ ص١ج: الفقيه) ٢(

.٣٥ سطر٣ص: فقه الرضا) ٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٥

  . كل من األعضاء الثالثة ثالثاًسلغَ: السابع

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: يقول أن وىلبسم اهللا، واأل:  يقولبأنالتسيمة : الثامن

  

  .)١(»يبالغن يف املاء أن فقد ينبغي هلن

  .)٣(» أمكنإذاواالستظهار فيه «: الرضويويف . )٢(»سليبالغن يف الغ«: ويف صحيح مجيل

 مجاعة بذلك، بضميمة التسامح يف أدلة ىوذلك لفتو} لثالثة ثالثاًسل كل من األعضاء اغَ: سابعلا{

ستحباب ثالث ا ب:سكايف قال ثلث الكف، لكن فيه نظر، بل اإلأخبارالسنن، بل رمبا استدل لذلك ب

  . ذلك الشهيد والنراقيان، وال بأس بهىل وتبعه ع،غوصات للمرمتس

" عانتك يا معنيإب" أو "اهللا"فاية كل اسم مثل بل الظاهر ك} بسم اهللا:  يقولبأنالتسمية : الثامن{

املفصل ثالثاً،  إىل وتغسل يديك«: الرضويملا يف } بسم اهللا الرمحن الرحيم: يقول أن وىلواأل{. مثالً

  دخال يدك إ بذكر اهللا قبل يناء، وتسمتدخلهما اإل أن قبل

                                                

. ١ اجلنابة ح أبواب من٣٨ الباب٥٢١ ص١ج: الوسائل) ١(

.١٧ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٥ ص٣ج: الكايف) ٢(

.٣٥ سطر٣ص: فقه الرضا) ٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٦

ل سعيي، واجعل ما عندك خرياً يل، اللهم  وتقبر قليب،اللهم طه«: الدعاء املأثور يف حال االشتغال، وهو: التاسع

  »ين من التوابني، واجعلين من املتطهراجعلين

  

سله غُعلى  تعاىل ه من ذكر اهللافإنـ مث متسح سائر بدنك بيديك وقد ذكر اهللا، : ناء ـ وقالاإل

بكل شيء، وما ات أدلة التسمية قبل االبتداء إطالق إىل ضافة هذا باإل،)١(»وعند وضوئه طهر اجلسد كله

 اللهم استرنا ،بسم اهللا:  اغتسلتم فقولواإذا«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( لباب، عن النيبلعن لب ا

  .)٢(»بسترك

  .ثناء، وال تكفي نيته نفساً عن ذكره لفظاً مل يقله استحب قوله يف األإذانه أمث الظاهر 

ل سعيي واجعل ما عندك خرياً ر قليب وتقبهم طهالل «:الدعاء املأثور يف حال االشتغال، وهو: التاسع{

 إذا« : قال)عليه السالم( رواه عمار عن الصادق} »من املتطهرين يل، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين

اللهم طهر قليب من كل :  اغتسلت للجمعة فقلإذاو: )عليه السالم( مث قال.. اغتسلت من اجلنابة فقل 

  ل ا عملي، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين تبط وآفة متحق ا ديين

                                                

.٣٣ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ١(

.٤ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٧٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٧

لساين مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله يل طهوراً  على اللهم طهر قليب واشرح صدري، واجر«: أو يقول

  .كل شيء قدير على وشفاًء ونوراً، إنك

  .أوىلولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان 

  

  .)١(»من املتطهرين

لساين مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله  على ر قليب، واشرح صدري، واجرم طهالله: أو يقول{

ـ باختالف )٣( واملصباح)٢(كما عن نفلية الشهيد} كل شيء قدير على نكإيل طهوراً وشفاًء ونوراً 

ملا قاله } أوىلولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان {. ح املصنف كاف يف التسامىيسريـ وفتو

 عند اغتساله، وميجده تعاىلاهللا يسمي و(: الروايات ـ قالهم أنه مضمون ؤد يف املقنعة ـ وبناياملف

 عملي، واجعل ما عندك خرياً يل، اللهم اللهم طهر قليب، وزك:  فرغ من غسله، فليقلإذاويسبحه، ف

  .)٤()اجعلين من التوابني، واجعلين من املتطهرين

  راغ ما يف مرسل ابن ويف النفلية، جعل املستحب بعد الف

                                                

.٩ صغسال يف األ١٧ الباب ٣٦٧ ص١ ج:لتهذيبا) ١(

.٢ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٧٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

.٩ص: مصباح املتهجد) ٣(

.٣٢ سطر ٦ ص:املقنعة) ٤(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٨

  . يف كل من األعضاء، يف الترتييبىاملواالة، واالبتداء باألعل: العاشر

  

  .آخره إىل »اللهم اجعلين«:  بزيادة)١(احلكم

 إىل ضافة، باإلأشبهالرأس مث املنكبني، وما  على الصب على لظاهر األدلة الدالة} املواالة: العاشر{

 إىل مطلقات املسارعة إىل ضافة الفقهاء، بضميمة التسامح، باإلىتو وف)عليهم السالم(عمل املعصومني 

كما تقدم وجهه، والظاهر استحباب كل }  يف كل من األعضاء يف الترتييبى باألعلءواالبتدا{. اخلري

ما خرج بالدليل، وذلك لوحدة املناط، وعدم اخلصوصية، ولذا إال سل،  العشرة يف كل غُمورهذه األ

  .فهم الفقهاء ذلك

                                                

.٤ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ ص٣ج: الكايف) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٩

  .يف الوضوء ما مر على ةبيكره االستعانة بالغري يف املقدمات القري): ١مسألة ـ (

  

واملراد } ما مر يف الوضوء على ة،بيكره االستعانة بالغري يف املقدمات القري{): ١ مسألة ـ(

على أو  شارك للغاسل، مثل صب املاء يف يد الغاسل،فاعله كامل أن  يف العرفباملقدمات القريبة كلما يعد

تسخينه، فليس من املقدمات القريبة عرفاً، إذ  وحضار املاءإمثل  أما مرار اليد هو،إراد أ إذاجسمه فيما 

  .ال يعد الفاعل هلا كاملشارك

 وبني )عليه السالم( الرضا على  دخلت:كراهتها ما تقدم يف الوضوء، مثل خرب الوشاء على ويدل

، فقلت »مه يا حسن«:  ذلك، وقالألصب عليه، فأىبفدنوت منه  منه للصالة، أيتهي أن بريق يريدإيديه 

أما «: وكيف ذلك؟ فقال:  فقلت له،»تؤجر أنت وأوزر أنا«: أوجر؟ قال أن  تكره...مل تنهاين: له

ربِه ال يشِرك ِبِعبادِة  وفَمن كانَ يرجوا ِلقاَء ربِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحاً﴿: مسعت اهللا عز وجل يقول

  .)٢(»يشركين فيها أحد أن كرهأنا ذا أتوضأ للصالة وهي العبادة فأ وها )١(﴾أَحداً

  .غريها أو حجاً، أو صوماً، أو ،كراهة كل شراكة يف كل عبادة، صالةً على ومثله غريه، مما يدل

                                                

.١١٠اآلية :  الكهف سورة) ١(

.١ باب النوادر ح٦٩ ص٣ج: الكايف) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٠

 خرج منه إذاسل الغا فائدته عدم وجوب وإمناالسترباء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً يف صحته، ): ٢مسألة ـ (

  رطوبة مشتبهة باملين،

  

سل ا فائدته عدم وجوب الغوإمنسل ليس شرطاً يف صحته، االسترباء بالبول قبل الغ{): ٢ ـمسألة (

بال خالف (: كما هو املشهور، بل يف املستند قطعاً، ويف اجلواهر}  خرج منه رطوبة مشتبهة باملينإذا

  .)٢() عليهمجاعبل قد يظهر من بعضهم اإل( :ستمسك امل، ويف)١()أجده يف ذلك بني أصحابنا

صحابنا، أسل قبل خروج البلل عن بعض عادة الصالة اليت صالها بالغإنعم رمبا حكي القول بوجوب 

صالة عدم الشرطية، وللنص، كصحيح حممد بن مسلم ، ألولاأل  هوىلكنه غري معروف القائل، واألقو

 وإنفقد انتقض غسله،  يبول مث وجد بلالً أن  اغتسل وهو جنب قبلمن«: )عليه السالم(  جعفر أبوقال

  .)٣(»سله، ولكن عليه الوضوء، ألن البول مل يدع شيئاً فليس ينقض غُكان بال مث اغتسل مث وجد بلالً

  عليه ( عبد اهللا  أبوئلس: احلليب، قال  بن عليوعن عبيد اهللا

                                                

.١٢٨ ص٣ج: اجلواهر) ١(

.١١٧ ص٣ج: املستمسك) ٢(

.٧ اجلنابة ح أبواب من٣٦ الباب٥١٨ ص١ج: الوسائل) ٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢١

 أوالرطوبة املشتبهة، ال تبطل صالته، وجيب عليه الغسل، ملا مث خرج منه املين،صلى  واغتسل وئفلو مل يسترب

  .سيأيت

  

 مل وإنليتوضأ «: يغتسل؟ قال أن  وقد كان بال قبل عن الرجل يغتسل مث جيد بعد ذلك بلالً)السالم

يكن بال قبل الغعادة الظاهر من االنتقاض واإل أن  ومثلهما غريمها، وجه الداللة،)١(»سلسل فليعد الغ

  .سل السابقليل صحة الغوالتع

 عن الرجل خيرج :)عليه السالم(  عبد اهللا أيبأما قول القليل، فقد استدل له بصحيح ابن مسلم، عن

ه ال فإنيغتسل  أن يكون قد بال قبلأن إال يغتسل ويعيد الصالة «: ما اغتسل شيء؟ قال حليله بعدإمن 

  .)٢(»سلهيعيد غُ

التهذيب  أن لبلل، ويؤيدهابعد خروج  صلى نهأن املراد يكو أن مجال احلديث الحتمالهإ: وفيه

  .اهره عدم التنايف بينهماظواالستبصار مجعا بني الصحيحني، مما 

، ال تبطل صالته وجيب عليه املشتبهةالرطوبة  أو مث خرج منه املين،صلى  واغتسل وئ يستربملفلو {

املينه بقايابأنالبلل املشتبه حمكوم  أن من} سل، ملا سيأيتالغ  .  

                                                

.٩ يف صفة غسل اجلنابة ح١٩ الباب٤٧ ص١ج: الفقيه) ١(

.٤ يف وجوب االسترباء ح٧٢ الباب١١٩ ص١ج: االستبصار) ٢(
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نزال، مث خرج منه رطوبة مشتبهة بني البول واملين، فمع عدم االسترباء  اغتسل بعد اجلنابة باإلإذا): ٣مسألة ـ (

سل بالبول حيكم عليها قبل الغبأسلا مين، فيجب الغ.  

  

فمع نزال، مث خرج منه رطوبة مشتبهة بني البول واملين  اغتسل بعد اجلنابة باإلإذا{): ٣مسألة ـ (

سل بالبول حيكم عليها عدم االسترباء قبل الغبأنزالقد تكون اجلنابة بغري اإل} لسا مين، فيجب الغ ،

طرافها ال أمث خرجت منه رطوبة مشتبهة أحد  نزال اغتسل عن اجلنابة بغري اإلإذانزال، فوقد تكون باإل

طرافها أ كانت الرطوبة كل وإنصل، سله لألقاء غُب يف أنه حمكوم بإشكال فال ،اًيوجب غسالً وال وضوء

  .ه جيب عليه االحتياطفإن ترددت بني البول واملين إذايوجب حكماً، كما 

رطوبة املشتبهة اليت ال ال أن  يفإشكالنزال، فقد يكون بال وخرط، فال  اغتسل عن اجلنابة باإلإذاوأما 

مين جيب  أو ا بولبأالمجايل ، ال توجب شيئاً، ومع العلم ااً وال وضوءفها غسالًاطرأ يوجب أحد

االحتياط، وقد يكون بال ومل خيرط، وحينئذ تكون الرطوبة املشتبهة حمكومة بالبولية، وقد يكون مل يبل 

طرافه، وقد أمجايل يوجب التكليف يف كل إخرط ومل يبل، ويف هذا احلال قد يكون علم  أو ومل خيرط،

يلزم العمل : يلزم االحتياط، ويف الثاين: ولاألففي يكون علم تفصيلي، وقد ال يكون علم بل شبهة، 

 كانت الشبهة وهذه هي املسماة وإننه مين اغتسل، أ علم وإن، ه بول توضأبأنعلم ن إ حسب علمه

  نه حمكوم بكونه منياً أبالبلل املشتبه، وهو مفروض املنت، واملشهور هنا 
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الرباءة واستصحاب الطهارة، خالفاً ملا  القاعدة ى كان لوال الدليل اخلاص كان مقتضوإنشرعاً، 

  .عادة الغسلإالوايف من القول باستحباب وتبعه يظهر من الصدوق يف الفقيه، واملقنع، 

 )عليه السالم( ، كصحيحة سليمان بن خالد، عن الصادقاملستفيضة خبارفهو األ: أما دليل املشهور

فاملرأة : قلت. »الغسل يعيد«:  شيء؟ قاليبول، فخرج منه أن سألته عن رجل أجنب، فاغتسل قبل: قال

ألن ما «: )عليه السالم( هما؟ قالنفما الفرق فيما بي: قلت» ال تعيد«: خيرج منها شيء بعد الغسل؟ قال

  .)١(»خيرج من املرأة إمنا هو من ماء الرجل

 بعد ما حليلهإ، عن الرجل خيرج من )عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : وصحيحة حممد بن مسلم، قال

قال . غسله ه ال يعيدفإنيغتسل  أن يكون بال قبلأن إال يغتسل ويعيد الصالة، : اغتسل شيء؟ قال

يبول مث وجد بلالً فقد  أن من اغتسل وهو جنب قبل: )عليه السالم(  جعفر أبوقال: بن مسلم مدحم

عليه الوضوء، ألن  كان قد بال مث اغتسل مث وجد بلالً فليس ينقض غسله ولكن وإنانتقض غسله، 

نه مل يفعل اخلرطات كان البلل حبكم إ وحيث ، نقياً من املينى البول جيعل ارفإن البول مل يدع شيئاً

  البول، كما 

                                                

.١٠ ح اجلنابة أبواب من٣٦ الباب ٥١٩ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .يقتضي ذلك اجلمع بني األدلة

 يبول، فيجد بلالً بعد ما يغتسل؟ قال أن سألته عن الرجل جينب مث يغتسل قبل:  مساعة قالةوموثق

  .)١(»يغتسل فال يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي أن  كان بال قبلوإنيعيد الغسل، «: )معليه السال(

 بعد الغسل شيئاً؟ ى يقول يف رجل رأ)عليه السالم( عبد اهللاأبا  مسعت: ورواية معاوية بن ميسرة، قال

ل فليعد اغتسل مث وجد البل  حىت كان مل يبلوإنوضأ، تغسل فليل قبل اهإن كان بال بعد مجاع«: قال

  .)٢(»الغسل

 بال قبل  عن الرجل يغتسل مث جيد بعد ذلك بلال، وقد كان)عليه السالم( سئل: وصحيحة احلليب قال

  .)٣(»الغسل  مل يكن بال قبل الغسل فليعدوإن ،ليتوضأ«: يغتسل؟ قالأن 

 يف عدم وجوب الغسل، كرواية الصدوق على لكن يف قبال هذه الروايات مجلة من الروايات الدالة

  بال   بلالً ومل يكنىن كان قد رأإ «:وروي يف حديث آخر: الفقيه، قال بعد رواية احلليب املتقدمة

                                                

  .٤ ح باب الرجل واملرأة يغتسالن٤٩ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٥ ح يف وجوب االسترباء٧٢ الباب ١١٩ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٩ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(
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عادة الغسل أصل إ: قال مصنف هذا الكتاب(:  مث قال،)١(»فليتوضأ وال يغتسل، إمنا ذلك من احلبائل

  .ى انته)٢()واخلرب الثاين رخصة

  .حباباالست على عادة محل اإل)رمحه اهللا( ومراده

 ، عن الرجل جيامع أهله مث يغتسل قبل)عليه السالم( با عبد اهللاأسألت :  بن هالل، قالعبد اهللا ربوخ

  .)٣(»ذلك مما وضعه اهللا عنهن إ ال شيء عليه،«: يبول، مث خيرج منه شيء بعد الغسل؟ فقالأن 

يبول مث  أن قبلجنب مث اغتسل أسألته عن رجل : ، قال)عليه السالم( وخرب الشحام، عن الصادق

  .)٤(» شيئاًىال يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأ«:  شيئاً؟ قالىرأ

 بعد ىيغتسل مث ير  حىتيبول أن ىفينس ةه اجلنابيبتص الرجل عن عبد اهللابا أ تسأل: مجيل قال وخرب

  .)٥(»ال قد تعصرت ونزل من احلبائل :الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال

                                                

.١٠ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١٠ ذيل احلديث ، يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٦ ح يف وجوب االسترباء٧٢ الباب ١١٩ ص١ ج:االستبصار) ٣(

  .٧ ح يف وجوب االسترباء٧٢ الباب ١١٩ ص١ ج:االستبصار) ٤(

.٨ ح يف وجوب االسترباء٧٢ الباب ١٢٠ ص١ ج:االستبصار) ٥(
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ن الغسل إ «:)عليه السالم( يبول؟ فكتب أن سألته عن رجل اغتسل قبل: وخرب أمحد بن هالل، قال

  .)١(»يكون ناسياً فال يعيد منه الغسلأن  إالّبعد البول، 

  : الفقهاء بينهما بعدة وجوه السابقة، وقد مجعخبارة لألرضا معخباروهذه األ

 صورة عدم ىعل صورة النسيان، ومحل تلك على  ما ذكره شيخ الطائفة من محل هذه:ولاأل

  . النسيان، ووجه اجلمع شهادة خرب أمحد

  . االستحباب، واختاره الوايفعلى عادة  اإلأخباروق من محل دكره الصذ ما :الثاين

لقاء اخلالف، ال إرادة إ التقية، كما صنعه صاحب احلدائق، مبعىن على عادة عدم اإلأخبار ل مح:لثالثا

  . املوافقة للعامةمبعىن

عادة، كما صنعه  اإلأخبارعراض املشهور عنها، والعمل بأهلها، وذلك إل إىل خبارأل رد هذه ا:الرابع

  .املشهور

صورة عدم كون البلل منياً، بل هي من احلبائل، فال جيب فيه  على خبار محل هذه األ:اخلامس

  .الغسل، ذكره مصباح الفقيه

 كما عليه احملقق يف مطلقاًما إ ت، استربأ باخلرطاإذاما  على عادة النافية لإلخبار محل األ:السادس

  ، الشرائع والنافع وغريه

                                                

.٩ ح يف وجوب االسترباء٧٢ الباب ١٢٠ ص١ ج:االستبصار) ١(
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  .أو مع تعذر البول، كما عليه مجاعة من احملققني، بل قيل إنه املشهور

عراض إاالستحباب، لكن  على عادة اإلأخبارقرب اجلمع بنظر العرف هو محل أ أن ى وال خيف

 هذا، فاالحتياط الذي ال جيوز ىمع، وعل يوجب التوقف يف األخذ ذا اجلخباراملشهور عن هذه األ

  .املشهورتركه هو ما ذكره 

، وما  نسىإذاالبول، وما  على  استربأ باخلرطات فيما مل يقدرإذاما :  الكالم يف صور وهيىنعم يبق

  . استربأ باخلرطات مطلقاًإذا

  :فنقول

 والشيخان، والفاضالن، البول، فقد ذهب الصدوقان، على  مل يقدرإذاوهي ما : وىلأما الصورة األ

املشهور، واستدلوا لذلك باجلمع  إىل عاده، بل نسبه غري واحدعدم وجوب اإل إىل والنراقيان، وغريهم،

مكان بشهادة  صورة عدم اإلىعل الشحام وابن هالل، حبملهماعادة، وبني رواييت بني مطلقات اإل

من خترج فضلة املين   حىتتبول أن اجتهدردت الغسل من اجلنابة فأ إذا«: )عليه السالم( الرضوي، قال

  .)١(» عليكءالبول فال شي على  جهدت ومل تقدروإن ،حليلكإ

ال شيء : "ملقام أيضاً ظاهره ألن قولها وداللته يف ، ال يصلح جامعاً لضعف سندهالرضوين إ :وفيه

  نفي  على ال يدل" عليك

                                                

.٣٢ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ١(
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 على قدرتن إ وتبول«: لة صحيح البزنطيعادة بعد خروج الرطوبة املشتبهة، ومثله يف عدم الدالاإل

  .)١(»البول

عادة بني  نسي البول، فقد قال املشهور بعدم الفرق يف وجوب اإلإذاوهي ما : وأما الصورة الثانية

 أما عادة خاص بغري الناسي، وجوب اإلبأن :)٣( واالستبصار)٢(النسيان وعدمه، وقال الشيخ يف التهذيب

خرب  أما :محد بن هالل املتقدمني، وفيهأدة، واستدل لذلك خبربي مجيل وعاالناسي فال جتب عليه اإل

عدم  إىل ضافة، باإلي، وخرب أمحد ال حجية فيه سنداًوكالم الرا مجيل فال داللة فيه لكون النسيان يف

  . الطرفني مبثل هذا التقييدأخبارصالحية 

، )٤(، فقد ذهب احملقق يف الشرائع استربأ باخلرطات دون البولإذاوهي ما : وأما الصورة الثالثة

 واستدل لذلك مبطلقات ،نه وجه اجلمع بني الطائفتنيإ: عادة، وقالكفايته يف عدم اإل إىل ،)٥(والنافع

  .البلل بعده ال شيء فيه أن  على االسترباء الدالةأخبار

   إطالق يف االسترباء من البول، فال خباركل تلك األن إ :وفيه

                                                

.١ ح يف وجوب الترتيب يف غسل اجلنابة٧٤ الباب ١٢٣ ص١ ج:اراالستبص) ١(

.١٠١ ح يف حكم اجلنابة٦ الباب ١٤٥ ص١ ج:التهذيب) ٢(

.٩  و٧ ح ذيل١٢٠ ص١ ج:االستبصار) ٣(

.٢١ص: )للحلي(شرائع اإلسالم ) ٤(

.٢ اهلامش رقم٩ص: املختصر النافع) ٥(
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ين جيب األمره بول فيوجب الوضوء، ومع عدم بأن حيكم ،ول وعدم االسترباء باخلرطات بعدهومع االسترباء بالب

  مل حيتمل غريمها،ن إ االحتياط باجلمع بني الغسل والوضوء،

  

 يف كتاب مدينة العلم وحنوه املقام، ولعل الشرائع وجد دليالً إىل  منهىيتعد  حىتهلا، وال مناط معلوم

 املشعر بثبوت حكم البول لكل ما ال )١( رمبا يستدل لذلك بصحيح ابن مسلمنهأ، كما طالقصاحلاً لإل

  .ذلك على نه ال يدلإ: يدع شيئاً يف احملل، وفيه

بال خالف } ه بول فيوجب الوضوءبأن حيكم ،ومع االسترباء بالبول وعدم االسترباء باخلرطات بعده{

 كما يف جامع مجاعدائق، وباإلصحاب كما يف احل بعض، وهو املعروف من مذهب األادعاهكما 

من الروايات املذكورة هنا، كموثقة  املقاصد، ويدل عليه مجلة من الروايات املتقدمة يف االسترباء، ومجلة

  .مساعة، وصحيحة حممد، ورواية ابن ميسرة

 ،ما بولإ ومينما إ هبأن باخلرطات مث خرج شيء علم أ بال بعد املين واسترببأن} يناألمرومع عدم {

 أو جنبما إ هبأنمجايل لعلم اإللوذلك } غريمهامل حيتمل ن إ الغسل والوضوء جيب االحتياط باجلمع بني{

ى الوضوء باملشتبه بالبول، الغسل باملشتبه باملين، وعل على ث، وال يشمل املقام سائر األدلة الدالةدحم

  الختصاص كل واحد

                                                

.٤ حاء يف وجوب االسترب٧٢ الباب ١١٩ ص١ ج:االستبصار) ١(
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  .لبول واملين واملذي، فال جيب عليه شيء بني ااألمر يدور بأن احتمل كوا مذياً مثالً وإن

ا مع دوراا بني املين والبول جيب االحتياط بالوضوء فإوكذا حال الرطوبة اخلارجة بدواً من غري سبق جنابة، 

  . ال شيء عليه،مذياً أو بوالً أو مذياً، أو بني كونه منياً أو والغسل، ومع دوراا بني الثالثة

  

 بني األمر يدور بأن احتمل كوا مذياً مثالًً وإن {،آلخر طرف الشبهةمنهما بصورة عدم كون ا

مجايل باحلدث، فاستصحاب الطهارة السابقة إإذ ال علم } البول واملين واملذي، فال جيب عليه شيء

"  احتملوإن: "البول واخلرطات، فقولهن ااألمر حصل إذاكالم املصنف هنا فيما  أن ىحمكمة، وال خيف

 بدون البول واخلرطات، فالالزم الغسل، سواء تردد بني البول واملين فقط، أما مل حيتمل، نإ  علىعطف

  .جراء الرباءةالغسل، فال جمال إل على  األدلة الدالةطالقبني البول واملين واملذي، إلأو 

ملين ا مع دوراا بني افإ{ هلا صورتني فإن} وكذا حال الرطوبة اخلارجة بدواً من غري سبق جنابة{

  .مجايلللعلم اإل} والبول جيب االحتياط بالوضوء والغسل

ألنه من الشبهة } ء عليهيمذياً ال ش أو بوالً أو ،مذياً أو بني كوا منياً أو ومع دوراا بني الثالثة{

  البدوية، لكن الالزم تقييد صورة 
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ذلك  على احنل العلم، كما نبه إال مل يكن مسبوقاً باحلدث األصغر، وإذاالتردد بني املين والبول مبا 

  .الوضوءإال بعض املعلقني، فال جيب 
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عدمه،  على  بالبول أم ال، بىنأنه استربأ خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك يف إذا): ٤مسألة ـ (

  . ضم الوضوء أيضاًحوط واأل،فيجب عليه الغسل

  

  بالبول أم ال، بىنأنه استربأيف  خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك إذا{): ٤مسألة ـ (

ألن من حكم الرطوبة املشتبهة اخلارجة } فيجب عليه الغسل{الستصحاب عدم االسترباء } عدمهعلى 

 حتقق إذا كذلك ، حتقق املوضوع بالوجدان ثبت احلكمإذابعد الغسل نقض الغسل شرعاً، فكما أنه 

  .املوضوع باألصل، فليس األصل مثبتاً

 روايات إطالقوذلك الحتمال خروج مورد الشك يف االسترباء عن } ضوء أيضاً ضم الوحوطواأل{

 كانت الرطوبة إذا مورد الشك يف االسترباء، وعليه فخبار ال تشمل األإذنقض الرطوبة املشتبهة للغسل، 

طوبة  كانت الرإذا وجوبياً، واًمجايل احتياطإلمشتبهة بني البول واملين لزم الغسل والوضوء معاً للعلم ا

 قطع بكونه ليس ببول فال إذا أما  استحبابياً،اً بني املين والبول وغريمها احتاط بالوضوء احتياط مشتبهة

  . وجه لالحتياط، كما هو واضح
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ألجل  أو يكون االشتباه بعد الفحص واالختبار، أن ال فرق يف جريان حكم الرطوبة املشتبهة بني): ٥مسألة ـ (

  .حنو ذلك أو الظلمة أو ىهة العممكان االختبار من جإعدم 

  

يكون االشتباه بعد الفحص  أن ال فرق يف جريان حكم الرطوبة املشتبهة بني{): ٥مسألة ـ (

نتيجة، بل بقي يف االشتباه  إىل غريمها، ومل يصل أو مين أو  فحص واخترب ليعلم أنه بولبأن} واالختبار

 األدلة الشاملة طالقوذلك إل} حنو ذلك أو ظلمةال أو ىمكان االختبار من جهة العمإألجل عدم أو {

  ومل خيترب، فليس من موضوع الشبهة، إذ احلكم معلق كان االختبار ممكناًإذا أما شك،لكلتا صوريت ال

  شبهة، ومنه يظهرىالفحص، إذ بدون الفحص املمكن ال يسم على املوضوع الذي يتوقف صدقهعلى 

مكانه االختبار مث مل يتمكن من إموضوع الشبهة، ولو كان بمقدار الفحص الواجب هو الذي حيقق أن 

 حرازإاالختبار، فهل يتحقق موضوع الشبهة حينئذ، أم جيب عليه االحتياط بالغسل والوضوء معاً، لعدم 

، خبارالظاهر الثاين ألنه خارج عن موضوع الشبهة املذكورة يف األ. غسله هذا يكفي عن الوضوء؟أن 

عادة الصالة، إذ غسله حمكوم باجلنابة إذا الغسل لزم صلى  وقد اخلارج كان بوالًن  أولو اغتسل مث تبني

  .يف حال الشبهة، كما هو واضح
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 كانت قبل استربائها، فيحكم عليها بعدم وإنال حكم هلا،  الرطوبة املشتبهة اخلارجة من املرأة): ٦مسألة ـ (

  .مين أو بولما إ  علم أاإذاإال الناقضية وعدم النجاسة، 

  

 على } كانت قبل استربائهاوإن املشتبهة اخلارجة من املرأة ال حكم هلا، الرطوبة{): ٦مسألة ـ (

بالرجل، وخصوص الصحاح املشهور، كما يف املستند، وذلك لألصل واالستصحاب واختصاص 

 منه يبول، فخرج أن جنب فاغتسل قبلأ عن الرجل :)عليه السالم(  عبد اهللا أيبصحيح سليمان عن

فما فرق : قلت. »ال تعيد«: رج منها بعد الغسل؟ قالفاملرأة خي:  قلت،»يعيد الغسل«: شيء؟ قال

  . وحنوه خرب منصور،)١(»ألن ما خيرج من املرأة إمنا هو من ماء الرجل«: بينهما؟ قال

 هذا اشتراك املرأة له يف على  وال دليل،"الرجل" كلمة خباريف مجلة من األ أن إىل ضافةهذا، باإل

  .احلكم

ه مين بأنمع علمها } مين أو بولما إ اأ علم إذاإال  ،فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة{

  .مجايل الرجل، إذ مع احتمال كونه مين الرجل يسقط العلم اإلـ ال مين كان منياًن إ نفسها ـ

  . املرأة تيقن خروجه هوكون امل  بعض األدلة بعدطالق بالرجل، إلىحلاق اخلنثإنه ال يبعد إمث 

                                                

.١ ح باب الرجل واملرأة يغتسالن٤٩ ص٣ ج:الكايف) ١(
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 ،يكون مستربئاً باخلرطات أم ال أن ال فرق يف ناقضية الرطوبة املشتبهة اخلارجة قبل البول بني): ٧مسألة ـ (

  . مل ميكنه البول تقوم اخلرطات مقامه وهو ضعيفإذاورمبا يقال 

  

يكون مستربئاً أن  ال فرق يف ناقضية الرطوبة املشتبهة اخلارجة قبل البول بني{): ٧مسألة ـ (

  . األدلة يف كون املعيار يف الناقضية وعدمها هو البولطالقإل} باخلرطات أم ال

نه قول مجاعة من أوقد تقدم يف املسألة الثالثة }  مل ميكنه البول تقوم اخلرطات مقامهإذاورمبا يقال {

رباء باخلرطات مقام لعدم الدليل عليه، ومثله يف الضعف القول بقيام االست} وهو ضعيف{األصحاب 

  .يف حال االختيار، كما تقدم نقله عن الشرائع والنافع  حىتالبول،

، ولذا لو خبار ألنه الظاهر من األ،الغسل الذي يعيده إمنا حيكم عليه بكونه غسل اجلنابة أن ىمث ال خيف

االحتياط بنقض  إىل ختلل بني الغسلني باحلدث األصغر كان رافعاً له، كما صرح به املستند، وال حاجة

  .عدمه على صل خروج البلل املشتبهة بىنأالغسل مث الوضوء، ولو شك يف 
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   عدم بطالنه، نعم جيب عليه الوضوء بعده ىثناء غسل اجلنابة، األقوأ أحدث باألصغر يف إذا): ٨مسألة ـ (

  

و خمتار كما ه}  عدم بطالنهى األقو،ثناء غسل اجلنابةأحدث باألصغر يف أ إذا{): ٨مسألة ـ (

، واحملقق يف كتبه الثالثة، وتلميذه اليوسفي، والشهيد الثاين، وسبطه، والبهائي، ووالده، وكشف ىاملرتض

وغريهم أيضاً خالفاً ملن قال   الثالثة، ووالده، بلأكثر إىل لثام، والعالمة الطباطبائي، ويف املستند نسبتهلا

والشهيد، بل نسبه احملقق  واعد،الق كتبه، و، كالصدوقني، والشيخ يف مجلة من الغسلعادةإبوجوب 

  . هو عدم البطالن كما اختاره املصنفىالشهرة، لكن األقو إىل يناالث

 أن  علىمجاععدم البطالن فالستصحاب صحة الغسل، واإل أما ،}نعم جيب عليه الوضوء بعده{

س املاء وجريه، صحة الغسل مبجرد م على  ما دلإطالق، وى ال يوجب الطهارة الكربىناقض الصغر

  .)١(»نقيتهأمسسته املاء فقد أكل شي «: )عليه السالم( مثل قوله

  .)٢(»هأجزأ عليه املاء فقد ىوما جر«: )عليه السالم( وقوله

جواز تأخري بعض  على عدم اعتبار املواالة يف الغسل كقصة أم إمساعيل، وما دل على  ما دلإطالقو

   إىل ل، ولوسجزاء الغأ

                                                

.٥ ح اجلنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ص ٣ ج:الكايف) ٢(
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   اعادة الغسلحوطلكن األ

  

كان ناقضاً لزم التنبيه  نسان بذلك، مما لوأزيد، مع كون الغالب خروج احلدث عن اإل أو نصف يوم،

  .عليه

 اجلنابة عن الوضوء، وظاهره الغسل الذي مل ل كفاية غسىعل جياب الوضوء، فألن الدليل دلإوأما 

 وقع احلدث بعده كذلك يبطله إذا  الغسل من احلدث األصغرةثنائه احلدث، فكما يبطل طهارأيقع يف 

  .ثنائهأ وقع احلدث يف إذا

بل قد عرفت أنه مذهب مجاعة من الفقهاء، واستدلوا له بقاعدة } عادة الغسلإ حوطلكن األ{

 ىيكتف أن ه لو صح الغسل لزمبأنثناء الغسل، وأوقع احلدث يف ن إ االشتغال، وباستصحاب بقاء اجلنابة

  .باطل، فاملقدم مثلهبه عن الوضوء، لكن التايل 

 )عليه السالم(  عن الصادق،االس للصدوق أو كاملروي عن كتاب عرض االس،: خباروببعض األ

وقت الصالة،  إىلال بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك «: قال

ما غسلت  ين بعدم أو ريح أو غائط أو حدثت حدثاً من بولأ فإنردت ذلك، أ إذامث تغسل جسدك 

  وعن . )١(»هأولعد الغسل من أتغسل جسدك، ف أن رأسك من قبل

                                                

.٣٢ سطر٤٥ ص:كما يف املدارك) ١(
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  . قريب من ذلك)١(الفقه الرضوي

  .نه ال جمال للقاعدة مع جود الدليلإ: ولاأل على ويرد

جزاء استصحاب صحة األ أن إىل ضافةاملوضوع متبدل، فال جمال لالستصحاب، باإلن إ : الثاينىوعل

  .ىشكل فيه الشيخ املرتضأ وإنذا االستصحاب، ه على السابقة حاكم

  .املالزمة على ه ال دليلبأن : الثالثىوعل

الشهيد الثاين ن إ : بضعف سند اخلربين، وال شهرة جابرة هلما، بل يف حمكي البحار: الرابعىوعل

ومل جنده يف النسخ اليت (: ملدارك، ذكرا وجود اخلرب يف كتاب عرض االس، قالاوسبطه صاحب 

  .الكتاب إىل نقل الشهيد من غري مراجعة على  وكان الشهيد الثاين وسبطه اعتمدا،)٢()عندنا

صحة الغسل، وعدم وجوب الوضوء، منهم احللي، واحملقق الثاين يف كتبه  إىل نه ذهب مجاعةإمث 

ع اجلنابة، ملا م  احلدث األصغر ال أثر لهبأن واستدلوا لذلك ،الثالثه، واحملقق الداماد، والفاضل اخلراساين

  .ثنائهأيف  أو  كان احلدث قبلهإذاه شامل ملا إطالق فإنغسل اجلنابة ال وضوء معه،  أن  علىدل

                                                

.٢٤ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(

.٥٧ ص٧٨ ج:البحار) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٩

  . االستئناف والوضوء بعده أو متامه والوضوء بعده،إبعد 

  .غسالحدث يف سائر األأ إذاوكذا 

  

لزم كفاية  الإحلدث، واملنصرف من أدلة الغسل الذي يكفي عن الوضوء هو ما كان بدون ان إ :وفيه

بعد {عادة الغسل إنه يتحقق االحتياط بإ وقع بعده احلدث، وهذا ما ال يقول به أحد، مث وإنالغسل 

 أوالً أراد االستئناف يأيت باألفعال اليت جاء ا إذاف} االستئناف والوضوء بعده أو متامه والوضوء بعده،إ

  .الثاينول أو متاماً لألإوبية، مردداً بني كونه برجاء املطلوبية، ويأيت بالباقي باجلزم باملطل

 مين؟حدث توضأ مث غسل طرفه األأ غسل رأسه مث إذاثناء بعد احلدث، فوهل يصح الوضوء يف األ

انب ال يصح  أن  أثر احلدث، فال فرق فيه بني الوسط واآلخر، ومنةزالالوضوء إل أن من: احتماالن

ظهر، ولو شك يف أنه أحدث يف األثناء  بعد متام الغسل، وهذا هو األمنه الوضوء الرافع، فالالزم تأخريه

  .العدم على أم ال؟ بىن

ه ال يبطل الغسل، بل يتمه ويأيت بالوضوء بعده، ويف جواز فإن} غسالحدث يف سائر األأ إذاوكذا {

 املس فيصح سل كان رمبا يفرق هنا بني مثل غُوإن ما تقدم من االحتمالني، أثنائهيتانه بالوضوء يف إ

سل احليض سل املس للطهارة عن احلدث األصغر، وبني مثل غُمنافاة غُ على ثنائه، لعدم الدليلأتيان يف اإل

  .واالستحاضة، فال يصح ألما منافيان للطهارة عن األصغر

 مثل غسل اجلنابة يكفي عن الوضوء يأيت فيه اخلالف السابق، غسالكون سائر األ على نه بناًءإمث 

  سوق بعض  ع اختالف يفلكن م
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  .وجه التدريج على  كانإذاارمتاسياً  أو اًييكون الغسل ترتيب أن وال فرق بني

  ة فال يتصور فيه حدوثنيوجه اآل على  كانإذاوأما 

  

  .ىاألدلة كما ال خيف

متامها، والوضوء بعدها، كما إ يف كفاية شكالعدم كفايتها عن الوضوء، فال ينبغي اإل على أما بناًء

  .عن املسالك والروضة وغريمها

لو ختلل احلدث غري غسل اجلنابة من األغسال يتم (: ما ذكره املستند حيث قال أن ومما تقدم تعرف

فقد عرفت جميء إال  نفسه، وىفتو على مبين. ى انته)١()إجزائه عن الوضوء أم الويتوضأ، سواء قلنا ب

 أحكامفيما ذكرنا من } وال فرق{. في عن الوضوء غسل غري اجلنابة يكبأن قلنا إذااالحتماالت فيما 

وجه  على  كانإذا{لكن ذلك } ارمتاسياً أو يكون الغسل ترتيبياً أن بني{ثناء الغسل أدث يف حلا

  . قلنا بصحة التدريج فيهبأن} التدريج

ة قلنا بعدم صح أو سواء قلنا بصحة التدريج ولكن جاء به آنياً،} ةنيوجه اآل على  كانإذاوأما {

  فال يتصور فيه حدوث {التدريج 

                                                

.١٨ سطر ١٣٢ ص١ ج:املستند) ١(
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  .ثنائهأاحلدث يف 

  

هناك بالصحة   قلنافإننعم يتصور فيه املقارنة، وحينئذ (: قال يف املستمسك} ثنائهأاحلدث يف 

 إىل ،)١()إشكاللقول به هنا الو قلنا بالبطالن، ففي  أما ظهر،أووجوب الوضوء كان القول بذلك هنا 

  .آخر كالمه

الوضوء، كان الالزم هنا أيضاً ذلك، إذ الغسل  إىل  احلدث يف األثناء ال حيتاجىضمقت أن وحيث تقدم

  .الذي مل يقارنه وال ختلله احلدث هو الكايف عن الوضوء

  .ثناء التيمم الذي هو بدل عن الغسلأنه يظهر مما تقدم حال احلدث يف إمث 

، أشبهما  وأ ،مؤخراً أو ءثنايف األكان  أو مقدماً، أو احلدث كان يف األثناء أن كما أنه لو شك يف

  . التاريخ وحنوه، كما تقدم يف مبحث الوضوءفحكمه حكم جمهويل

                                                

.١٢٩ ص٣ ج:املستمسك) ١(
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 أو  كان مماثالً للحدث السابق كاجلنابة يف أثناء غسلها،فإنثناء الغسل أحدث باألكرب يف أ إذا): ٩مسألة ـ (

   لهاً كان خمالفوإن ، وجوب االستئناف يفإشكالاملس يف أثناء غسله، فال 

  

ثناء أ كان مماثالً للحدث السابق كاجلنابة يف فإنثناء الغسل، أ أحدث باألكرب يف إذا{): ٩مسألة ـ (

خالف، كما يظهر   والإشكالبال }  يف وجوب االستئنافإشكالثناء غسله، فال أاملس يف  أو غسلها،

ر السابق، فكما يرفع األثر من كلمام، بل عن كشف اللثام االتفاق عليه، وذلك ألن احلدث يرفع األث

  .ثناء الغسلأ كان يف إذا كان بعد الغسل كذلك يرفع األثر إذا

نفس  إىل رادة كل قسم من أقسامها بالنسبةإبإال  االستحاضة، لال يشمل مث مراده باملماثلةن مث إ

سطة وثناء املتأ يف ته القليلةء جاإذا أما عاد الغسل،أثناء غسل املتوسطة أته املتوسطة يف ء جاإذاالقسم، ف

  .فال أثر هلا

نه ال أسال للكثرية، فالظاهر غأثالثة  أو  كفاية غسل واحد للمتوسطة،لىنعم حيث دل الدليل ع

ثناء غسل الكثري، فال فرق يف كفاية أثناء الغسل، وال بالدم الكثري يف أينتقض الغسل بالدم املتوسط يف 

ثناء غسل املس للميت، أكاجلنابة يف }  كان خمالفاً لهوإن{ل بعد الغس أو اء الغسلنثأالغسل بني الدم يف 

  .وكذا العكس
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   فيتمه ويأيت باآلخر، عدم بطالنهىفاألقو

  

ثنائه أ أدلة الغسل الذي وقع يف طالقلالستصحاب، وإل} ه ويأيت باآلخر فيتم،عدم بطالنهفاألقوى {

  .احلدث األكرب املخالف له

 احلدث األكرب من بأن باالشتغال، وباستصحاب احلدث، و: لهوأما احتمال البطالن، فقد استدل

نه ذهب أ كما .خرآ وقع حدث إذا وقع حدث مثله، كذلك يبطل إذاجنس واحد، فكما يبطل الغسل 

قد جاءها  «:)عليه السالم( ثنائه خصوص احليض لقولهأ وقع يف إذانابة واملس جلبطالن غسل ا إىل كثري

 حصل إذاظاهره اشتراط الطهارة من احليض يف حصول الغسل، ف أن  بتقريب،)١(»ما يفسد الصالة

  .احليض فقد ارتفع الغسل

صل كاشف، واستصحاب أ أو  قاعدة االشتغال ال حمل هلا مع وجود الدليلإذ، ىويف الكل ما ال خيف

، مجاع أدلة الغسل، وكون احلدث من جنس واحد خالف النص واإلإطالقاحلدث ال جمال له بعد 

عدم الفائدة من الغسل يف حال  إىل رشاداًإما ذكره، بل ظاهره كونه  على  ال يدل)عليه السالم( وقوله

  .مجاله من هذه اجلهةإ احليض، وال أقل من

 كان الالزم احلكم ببطالن الغسل بتخلل احلدث األكرب ،نعم لو قيل حبجية رواية عرض االس

   يف السند، وسيأيتشكالوي، لكن عرفت اإلولاألمطلقاً، للتصريح فيها بذكر املين، بل وللمناط 

                                                

.١ ح باب املرأة ترى الدم٨٣ ص٣ ج:الكايف) ١(
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  االستئناف بغسل واحد هلما وجيب الوضوء بعده وجيوز

  

  .تعاىلشاء اهللا ن إ بعض الكالم يف هذه املسألة يف مباحث االستحاضة

غسال كما سيأيت يف املسألة اخلامسة  أدلة تداخل األطالقإل} وجيوز االستئناف بغسل واحد هلما{

كما  الالحق ـ ممتاإمتام السابق وبني إ ألنه بني ،ذ يأيت بغسل ما سبق رجاًء وبالباقي قطعاًعشرة، وحينئ

وجيب الوضوء  {،ثنائهأاحليض يف  فاجئها إذاسبق مثله ـ ورمبا يؤيده ما دل على تأخري غسل اجلنابة 

  .}بعده

  :قسامأربعة أ على الغسالن

  .يكون كالمها جنابة أن :ولاأل

  . اجلنابةكالمها غرييكون  أن :الثاين

  .يكون املرفوع جنابة واملتخلل غريها أن :الثالث

  .يكون املرفوع غري جنابة واملتخلل جنابة أن :الرابع

 أدلة كفاية غسل اجلنابة عن الوضوء، طالقالوضوء، إل إىل  يف عدم االحتياجإشكال ال :ولففي األ

  .كان متخلالً أم ال سواء

  . أدلة الوضوءطالق إل،الوضوء إىل حتياج يف االإشكال ال :ويف الثاين

 إىل  للوضوء، كما أنه حمتاجض ألن احلدث األكرب ناق،الوضوء إىل  ينبغي االحتياج:ويف الثالث

  .الوضوء إىل  قلنا بعدم النقض مل حيتجفإنالغسل، نعم يف مس امليت خالف يف أنه هل هو ناقض أم ال؟ 
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  لو  حىتو اجلنابة،كان السابق ه أو ن كانا غري اجلنابة،إ

  

 أدلة كفاية غسل اجلنابة عن طالقالوضوء، إل إىل  يف عدم االحتياجشكال ال ينبغي اإل:ويف الرابع

  .ءالوضو

  .لثاينل ويأيت بغسل ثان وليتم األ أو يستأنف الغسل هلما، أن نه ال فرق يف ما ذكر بني إمث

الوضوء، ألن غسل اجلنابة الذي استأنفه  إىل ستأنف الغسل هلما مل حيتجا إذايف الثالث : يقال ال

  .يسقط الوضوء

جزاء غسل اجلنابة، فحاله كحال أما سبق من  إىل االستئناف صحيح بالنسبة أن مل يعلم: ألنه يقال

  .الوضوء إىل ثناء غسل اجلنابة، حيث قد تقدم احتياجهأاحلدث يف 

 ول اجلنابة، ألنه غسل اجلزء األ ـ مثالً ـ من الغسل هلما عنول مل يقع اجلزء األإذا: إن قلت

التداخل يف الغسل كله، ال يف  على للجنابة، فكيف ميكن التداخل يف اجلزئني اآلخرين، إذ األدلة إمنا دلت

  .بعضه؟

ض األخري بعد وجود املناط، ع كان البإذاال مانع من القول بالتداخل يف البعض، خصوصاً : قلت

، مث يغسل رأسه عن مس امليت، مث يغسل جانبيه عن احلدثني، ينوي أنه يغسل رأسه للجنابة أن فيصح

مس امليت،   يغسل رأسه عنهما، مث يغسل اجلانبني مرتني مرة عن اجلنابة ومرة عنبأنوكذلك العكس 

  .مثالً

 أو ن كانا غري اجلنابة،إ{" وجيب الوضوء بعده: "ومما تقدم تعرف وجه ما ذكره املصنف من قوله

  لو   حىتابة،اجلن كان السابق هو
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 ىالوضوء، سواء أمته وأت إىل  كان الالحق جنابة فال حاجةوإن، حوطاأل على استأنف ومجعهما بنية واحدة

  .استأنف ومجعهما بنية واحدة أو للجنابة بعده،

  

اجلمع ال يفيد، الحتمال كفاية غسل الرأس للجنابة،  أن ملا عرفت من} نية واحدةباستأنف ومجعهما 

 كان الالحق وإن {ىبل األقو} حوط األىعل{ثناء غسل اجلنابة أدث األصغر يف ل احلفيكون من قبي

ألن غسل } استأنف ومجعهما بنية واحدة أو  للجنابة بعده،ىمته وأتأالوضوء، سواء  إىل جنابة فال حاجة

  .مع غريه أو اجلنابة كما يظهر من األدلة مسقط للوضوء، سواء كان وحده
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  .غسال املستحبة أيضاً ال يكون مبطالً هلاثناء األأألصغر يف ااحلدث ): ١٠مسألة ـ (

  

وذلك لعدم } يضاً ال يكون مبطالً هلاغسال املستحبة أثناء األأصغر يف احلدث األ{): ١٠مسألة ـ (

 إذا وقع احلدث بعده كذلك ال ينتقض إذاما ال ينتقض الغسل بطال، فاألصل العدم، فكاإل على الدليل

  .عادة شيء منها باحلدثإعدم  على مجاعويف اجلواهر عن املصابيح اإلثنائه، أوقع يف 

والغسل «: قال أن إىل ، عن الغسل يف رمضان)عليه السالم( ويدل عليه خرب ابن بكري، سأل الصادق

 اغتسلت بعد الفجر إذاجلمعة هو مثل غسل يوم ا:  نام بعد الغسل؟ قالفإن: ، قلت» الليلأول

  .)١(كأجزأ

ثنائه، كما ال يبطل باحلدث قبله، وهذا أالغسل باحلدث بعده مل يبطل باحلدث يف   مل يبطلاإذف: أقول

، وشهر رمضان، وحنوها، وكل غسل لفعل ةكاالغسال لألعياد، واجلمعزماين، حلكم جار يف كل غسل 

 انا،نام سكر أو ترك صالة الكسوف، أو ،إليهمصلوب فنظر  إىل قصد أو سابق، كالغسل ملن قتل وزغاً،

  .حنو ذلك، ومنه غسل املولود أو ية،صدرت منه معصأو 

                                                

.٢ حغسال املسنونة األ أبواب من١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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تيان  اإللحدوثه بعده وقب أن حرام ال يبعد البطالن، كماتيان فعل كغسل الزيارة واإل إلةغسال املستحبنعم يف األ

  .لفعل كذلك كما سيأيتابذلك 

  

 ومكة واملسجد مرودخول احل} حرامتيان فعل كغسل الزيارة واإلغسال املستحبة إلنعم يف األ{

  .كأنه للتالزم العريف بني االنتقاض باملتخلل واالنتقاض باملتأخر} طالنبال يبعد ال{ وحنوها

كما لعله (: قال يف املستمسك} الفعل كذلك كما سيأيتذلك بتيان ل اإلحدوثه بعده وقب أن كما{

  .ى انته،)١()من احللّيإال املشهور، بل مل يعرف اخلالف فيه يف اجلملة 

، عن الرجل )عليه السالم(  احلسن أيبوذلك لداللة النصوص عليه، كصحيح النضربن سويد، عن

  .)٢(»عادة الغسلإعليه «: حيرم؟ قال أن حرام مث ينام قبليغتسل لإل

  عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أجيزيه ذلك؟ قال:سحاقإوموثق 

  .)٣(»حدث فليعد غسله بالليلأ فإن ،مل حيدث ما يوجب وضوءاًجيزيه ما «: )عليه السالم(

   )عليه السالم( براهيمإسألت أبا : وصحيح ابن احلجاج، قال

                                                

.١٣٢ ص٣ ج:املستمسك) ١(

.١ ححرام اإل أبواب من١٠ الباب ١٤ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح زيارة البيت أبواب من٣ الباب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(
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ال جيزيه «: يعيد؟ قال أو يدخل، أجيزيه ذلك أن عن الرجل يغتسل لدخول مكة، مث ينام فيتوضأ قبل

  .)١(»ألنه إمنا دخل بوضوء

، ويلبس حرام باملدينةإلل، عن الرجل يغتسل )عليه السالم( هللاعبد اأما صحيح العيص، سألت أبا 

عادة، إلعدم تأكد استحباب ا على فهو دليل ،)٢(»ليس عليه غسل«: رم؟ قالحي أن ثوبني، مث ينام قبل

  .تعاىلشاء اهللا  نأ ،نونةغسال املسل املسألة مفصال يف األكالم حولفال ينايف ما سبق، كما سيأيت ا

ثنائه، واآلخر ال يبطل أحدمها يبطل باحلدث يف أألمرين، وكان  اغتسل إذاقاعدة أنه مقتضى الن إ مث

عدم  أو التالزم يف هذا احلال يف البطالن، على حدث كان لكل غسله حكمه، إذ ال دليلأبذلك، ف

  . دليل كل منهماإطالقالبطالن، بل يؤخذ ب

                                                

.١ ح مقدمات الطواف أبواب من٦ الباب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل) ١(

.٣ ححرام اإل أبواب من١٠ الباب ١٥ ص٩ ج:الوسائل) ٢(
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 قبل الدخول يف العضو اآلخر رجع هيف شرطأو  ،عضاء الثالثة شك يف غسل عضو من األإذا): ١١مسألة ـ (

   بهىوأت

  

يف شرطه قبل الدخول يف العضو  أو عضاء الثالثة، شك يف غسل عضو من األإذا{): ١١مسألة ـ (

االستصحاب اليت منها  على لة التجاوز احلاكمةد أطالقكما عليه غري واحد، إل}  بهىتأ رجع و،اآلخر

 شيء من الوضوء وقد دخلت يف غريه فليس شكك بشيء، إمنا  شككت يفوإن«: )عليه السالم( قوله

  .)١(» كنت يف شيء مل جتزهإذاالشك 

خالفاً لبعض، حيث خص جريان قاعدة التجاوز بباب الصالة، مدعياً بعدم الكلية، ألن املنصرف من 

  يفطالقالنص باب الصالة، حيث ذكرت قرائن تصرف الكلية عن ظاهرها، وقد ذكرنا يف حمله اإل

  .القاعدة

 من الدليل اخلاص، فاملرجع ىاملشهور يف باب الوضوء عدم جريان القاعدة، ملا ادع أن نعم قد سبق

  .استصحاب عدم اإلتيان

مث لعل املراد بالغري يف الرواية مطلق الغري، ولو مل يكن له حمل مقرر، مثل حالة الفراغ عن غسل الرأس 

املراد الغري  أو  يف جريان قاعدة التجاوز،ىنفسه فارغاً منه كف ى رأإذا بغسل الرأس، فهيف مقابل اشتغال

   أن الذي له حمل مقرر، ولو كان تقرره حبسب عادته، مثل

                                                

.١١١ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ١٠١ ص١ ج:التهذيب) ١(
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  ،ى األقوىعل تياناإل على  ويبين،مل يعنت به  كان بعد الدخول فيهوإن

  

راد ملا ن، أودكة للتنفس، مث يقوم لغسل الطرف األمي على  اغتسل رأسه جلسإذاعادته أنه  من يكون

ظهر  كان األوإن.  احتماالت،يشرع يف غسل الطرف األمين أن جزاء املركب مثلأالغري الذي يعد من 

،  كنت يف شيء مل جتزهإذاإمنا الشك : )عليه السالم( ، لصدق التجاوز، فيشمله قولهولعندي هو األ

  .ن اشتراطه الدخول يف عضو آخروماً بالعدم، خالفاً لظاهر املصنف، مك جازه عرفاً كان شكه حمإذاف

 جاء باجلزء وشك بأنوفصل بعض بني الشك يف اجلزء فكما قال املصنف، وبني الشك يف الشرط، 

 نفسه فارغاً ى رأإذااحملكم، ف  هوطالقاإلن إ :يف شرطه، فاملرجع فيه قاعدة الفراغ لعموم النص، وفيه

 أو غسل رأسه كان باملاء املطلق أن هل أو من غسل رأسه مث شك يف أنه هل غسل رأسه أم ال؟

  .جراء قاعده الفراغ، فتأملإهل استوعبه بالغسل أم ال؟ فالالزم  أو ؟املضاف

 ة األدلة املؤيدطالقإل} ىاألقو على تياناإل على  كان بعد الدخول فيه مل يعنت به ويبينوإن{

وبني الوضوء، لوحدة املالك بينه ما إ عماهلم، ورمبا يقال يف الغسل بالعدم،أباملركوز عند العقالء يف كل 

ألن ما إ، وخروج الوضوء لدليل خاص ال يالزم خروج الغسل، وطالقنه ال وجه لذلك بعد اإلإ: وفيه

 األمرجراء القاعدة املشترط فيها كوا يف الطهارات الثالث عمل واحد بسيط ال مركب، فال جمال إل

  .املركب
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  . ومل يفرغ من الغسل كما يف الوضوءء األثنا االعتناء ما دام يفحوط كان األوإن

   لعدم حتقق الفراغ حينئذ، لعدم اعتبار املواالة فيه، طال الزمانوإن به، ىنعم لو شك يف غسل األيسر أت

  

 ناونه ال وجه جلعلها بسائط بعد ظهور تركيبها شرعاً وعرفاً، وإما ألن الطهارات من باب العنإ: وفيه

  .االحتياط إىل ، فالالزم الرجوعناونها شك يف العنواحملصل فالشك يف جزء م

  :وفيه

  .ليهمإ اشتهر بني املعاصرين ومن وإن واحملصل، ناوا من باب العنأنا ال نسلم إ :أوال

 ما ء االعتناحوط كان األوإن{ احملصل قد حصل بأن حاكم طالقاإلن إ تقدير ذلك على نهإ :وثانياً

  .إشكال فرغ وشك جرت قاعدة الفراغ بال إذاف} ل كما يف الوضوءدام يف األثناء ومل يفرغ من الغس

ينئذ، لعدم اعتبار املواالة حطال الزمان، لعدم حتقق الفراغ  وإن به، ىنعم لو شك يف غسل األيسر أت{

  .فال يصدق الفراغ} فيه

  : وفيه

، كما ال راد الشك يف أصل الغسلأالشك يف شرطه يدخله حتت القاعدة، ولعل املصنف ن إ :أوال

  .يكون هو الظاهر من عبارته أن يستبعد
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  . كان معتاد املواالةإذا كان حيتمل عدم االعتناء وإن

  

 نه يصدق الفراغ عرفاً، وهو معيار جريان القاعدة، فعدم اعتبار املواالة ال يضر، وال حاجةإ: وثانياً

بالشك بعده هو الفراغ البنائي، تناء ن الفراغ الذي هو موضوع عدم االعأ(سك، من مما ذكره املست إىل

يرد عليه ما تقدم يف باب   حىت)١()الفراغ من الغسل على فال يعتين بالشك يف غسل األيسر بعد بنائه

 كان حيتمل وإن{ ،يالفراغ البنائ على الظاهر من الفراغ هو الفراغ العريف وال دليل أن الوضوء، من

جريان قاعدة التجاوز، والفراغ بلحاظ التجاوز عن احملل  على بناًء}  كان معتاد املواالةإذا عدم االعتناء

  .العادي

قاعدتان، وتفصيل  أو  هل مها قاعدة واحدة،قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ أن م اختلفوا يفإمث 

  . الكالم يف حمله

                                                

.١٣٤ ص٣ ج:املستمسك) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٥٤

 يكون فارغاً،  حىتسي الغسل، مث شك يف أنه كان ناوياً للغسل اإلرمتاناو ارمتس يف املاء بعنإذا): ١٢مسألة ـ (

  . جيب عليه االستئناف،تيان بالطرفنيثناء وجيب عليه اإليكون يف األ  حىتلغسل الرأس والرقبة يف الترتييبأو 

 كان قاصداً وإنكان بارمتاسه قاصداً للغسل االرمتاسي فقد فرغ، ن إ نعم يكفيه غسل الطرفني بقصد الترتييب، ألنه

  .رفني يتم الغسل الترتييبتيان غسل الطإللرأس والرقبة فب

  

  حىتللغسل االرمتاسي، نه كان ناوياًأ الغسل مث شك يف ناو ارمتس يف املاء بعنإذا{): ١٢مسألة ـ (

تيان بالطرفني جيب ثناء وجيب عليه اإليكون يف األ  حىتلغسل الرأس والرقبة يف الترتييب، أو يكون فارغاً،

  .يغتسل من رأس أن مبعىناالكتفاء، ال  عدم مبعىن} عليه االستئناف

كان بارمتاسه قاصداً للغسل ن إ نعم يكفيه غسل الطرفني بقصد الترتييب، ألنه{:  بقولههولذا أوضح

تيان غسل إ كان قاصداً للرأس والرقبة فبوإن{غسل الرأس والرقبة  إىل وال حيتاج} االرمتاسي فقد فرغ

كل حال، وهل جيوز  على ط غسل الرأس والرقبةبسقو الًامجإألنه يعلم } الطرفني يتم الغسل الترتييب

ثناء الترتييب، فهو يعلم أعادة الغسل االرمتاسي؟ فيه نظر، ملا عرفت سابقاً من عدم صحة االرمتاسي يف إ

 كان وإنارمتاسياً فال جمال لغسل ثان،  ولكان غسله األن إ كل حال، ألنه على بعدم صحة االرمتاسي

  ترتيبياً فال يصح منه 



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٥٥

االرمتاسي يف ما تقدم يصح عنده الغسل  إىل ييبت جواز العدول من الترىل االرمتاسي، نعم من يرالغس

  .االرمتاسي يف املقام



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٥٦

 جيب عليه ، بقصد الغسل االرمتاسي مث تبني له بقاء جزء من بدنه غري منغسلء انغمس يف املاإذا): ١٣مسألة ـ (

كان اجلزء غري املنغسل يف الطرفني، فيأيت ن إ ذلك االرمتاس للرأس والرقبةارمتاساً، وال يكفيه جعل  أو عادة ترتيبياًاإل

  .خرين، ألنه قصد به متام الغسل ارمتاساً، ال خصوص الرأس والرقبة، وال يكفي نيتهما يف ضمن اموعبالطرفني اآل

  

بدنه غري  مث تبني له بقاء جزء من ، انغمس يف املاء بقصد الغسل االرمتاسيإذا{): ١٣مسألة ـ (

 تبني وجود مانع يف إذاما اشترطوا ـ ومثله  على حبيث ال يكفي غسله لفوات وقت الدفعة ـ} غسلنم

ألنه مل يتحقق منه } ارمتاساً أو عادة ترتيبياًجيب عليه اإل{زالته حبيث يتحقق االرمتاس إجسده ال ميكن 

  .الغسل أصالً

نغسل يف الطرفني، فيأيت بالطرفني ن اجلزء غري املكان إ وال يكفيه جعل ذلك االرمتاس للرأس والرقبة{

صل عدم  االرمتاس مل تصح، ومل ينو الترتيب، واألة نيفإنقلب عما كان عليه، نإذ العمل ال ي} خريناآل

 كان يف إذامنا هو ألن اجلزء غري املنغسل إآخره  إىل "إن كان اجلزء: "االنقالب بالنية املتأخرة، وقوله

االنقالب، وجهة أس والرقبة، فال يكفي غسل الطرفني من جهتني، جهة عدم الرسل الرأس مل يتم له غ

 وال يكفي نيتهما يف ضمن ، ال خصوص الرأس والرقبة،ألنه قصد به متام الغسل ارمتاساً{عدم متام الرأس 

  . انناوألن االرمتاس والترتيب عن} اموع



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٥٧

 صح ،مل يكن قصده االرمتاس من باب التقييد بأنكل تقدير،  على نعم لو قصد غسل الرأس والرقبة

 بالطرفني بعده، ىتأ كان اجلزء غري املنغسل يف الرأس والرقبة غسل ذلك اجلزء وفإنغسل الرأس والرقبة، 

  . بالطرفنيىتأ بالغسل للرأس والرقبة وى كان يف الطرفني اكتفوإن



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٥٨

صحة صالته، ولكن جيب عليه الغسل  على يننه اغتسل للجنابة أم ال؟ يبأمث شك يف صلى  إذا): ١٤مسألة ـ (

  ثناء الصالة بطلت،أ ولو كان الشك يف ،لألعمال اآلتية

  

لقاعدة } صحة صالته على نه اغتسل للجنابة أم ال؟ يبينأمث شك يف صلى  إذا{): ١٤مسألة ـ (

حة وذلك ألن املستفاد من دليل القاعدة هو ص} عمال اآلتيةولكن جيب عليه الغسل لأل{الفراغ 

أنه حمكوم  على  ا صحيحة؛ وحيث ال دليلىخالل به، فالصالة اليت أتاملوجود، ال وجود ما شك يف اإل

 التسهيل ملصلحةيغتسل للصالة اآلتية، والتفكيك بني املتالزمني ممكن شرعاً،  أن ه اغتسل، كان الالزمبأن

 أن كان مغتسال واقعاً جازن إ  إنه:فال يقال ،)١(﴾ريريد اللَّه ِبكُم الْيس﴿: تعاىل قال ،يف مثل املقام مثالً

  .لسابقةا واقعاً بطلت صالته  مل يكن مغتسالًوإنيأيت بالصالة الثانية، 

  .نه هل تطهر أم ال؟أارة مث شك يف ه بالطاً عمل عمالً آخر مشروطإذاال ما حومما تقدم تعرف 

ألن حال األجزاء الباقية حال } بطلت{ه هل اغتسل أم ال؟ بأن} ثناء الصالةأولو كان الشك يف {

جزاء اآلتية املشروطة  األح السابقة ال تصحءجراء قاعدة الفراغ من األجزاإ أن  يف،الصالة اآلتية

لصالة، فيحصل اثناء الصالة مبا ال ينايف املواالة وغريها املشروطة يف أ اغتسل يف إذابالطهارة، وال يصح 

  أن إال جزاء اآلتية األ إىل  حصل الطهر بالنسبةوإنقة، ألنه جزاء الالحاأل إىل الطهر بالنسبة

                                                

.١٨٥اآلية : سورة البقرة) ١(
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٢٥٩

  .عادةمتامها مث اإلإ حوطلكن األ

  

يغتسل حمكوم باحلدث،  أن آخرها قد فقد، ألنه حال الشك قبل إىل  الصالةأولاشتراط الطهارة من 

  .عدم االعتداد ذه الصالة على لزوم استمرار الطهر تدل على فاألدلة الدالة

 شك يف وضوئه السابق هل كان إذايشك، مثل ما  أن ثناء قبلنه اغتسل يف األأهذا فلو اتفق وعلي 

 ىكان مقتضم ال؟ أأ يف األثناء احتياطاً، مث شك يف أنه هل توضأ قبل الصالة فتوضصحيحاً أم ال؟ 

هر  بالطغ والتجاوز، وصحة األجزاء الالحقةجزاء السابقة بالفراالقاعدة الصحة، لفرض صحة األ

لزوم استمرارية  على  حمكومة باحلدث يف األثناء، لينايف ما دلةثناء الصالة، وليست له حالأاحلاصل يف 

  .الطهارة

 شرط الصالة هل هو الطهاره املتقدمة أن وذلك ألم اختلفوا يف} عادةمتامها مث اإلإ حوطلكن األ{

 هو الطهارة احلاصلة منهما، وتكون الشرط أو الصالة، ويكون شرطيتها من قبيل الشرط املتقدم،على 

 حكم بصحة الصالة لقاعدة ول كانت الطهارة من قبيل األإذاالشرطية من قبيل الشرط املقارن، ف

ى ثناء صالة العصر هل أتأوقت الشرط قبل الصالة، فيكون من قبيل ما لو شك يف ن إ التجاوز، حيث

 فحاله حال ،املكلف ودخل يف غريه اً، وقد جتاوزهر له الشارع حمالً خاصر الشرط قد قإذم ال؟ أبالظهر 

جزاء، الشك يف جزء متقدم وقد دخل يف جزء متأخر، إذ قاعدة التجاوز تشمل الشروط كما تشمل األ

   ريان قاعدةجل كانت الطهارة من قبيل الثاين مل يكن جمال إذاو
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٢٦٠

 املقارن لألجزاء السابقة، لكنه  من الشرطىما مض إىل  كان صادقاً بالنسبةوإنالتجاوز، ألن التجاوز 

  .حراز شرطهاإجزاء الباقية، لعدم األ إىل ليس صادقاً بالنسبة

 فاقد الطهورين جتب عليه بأنثناء الصالة، مث شك، وقلنا أنعم لو فقد الطهارتني الترابية واملائية يف 

  .متامالصالة، وجب اإل

متام الصالة، إ كان االحتياط يف ،ط املتقدمالشرط من قبيل الشر أن حيث حيتمل:  عرفت هذا نقولإذا

الشرط  أن هوغري )١(﴾كُنتم جنباً فَاطَّهروان إو﴿: ظاهر قوله سبحانهن إ لكن االحتياط استحبايب، حيث

 أو أقسام الطهارات الثالث من قبل الشرط املتقدم، أن هي الطهارة املقارنة، ولتفصيل الكالم حول

 إذا﴿: تعاىل وظاهر آية الوضوء، أي قوله ،ملقارنةاظاهر آية الغسل ن إ لف، حيثختت أو شرط املقارن،لا

 متالِة فَاغِْسلُواإىلقُمحمل آخر، اآلية املتقدمة)٢(﴾ الص .  

، وىل الصالة األةعادإحدث بعد الصالة وجب عليه الوضوء والغسل وألو : املستمسك ذكر أنهن إ مث

  عادة يغتسل هلا، فاحلدث موجب إل أن  عليه الصالة الثانية بعده جتبفإن مل حيدث، إذاخبالف ما 

                                                

.٦اآلية : سورة املائدة) ١(

.٦ة اآلي: سورة املائدة) ٢(
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٢٦١

ما إ هبأنحدث باألصغر يعلم أ إذامجايل، ألنه  العلم اإلىه مقتضبأن، وذكر يف وجهه وىلالصالة األ

 كان مغتسال إذاالوضوء للصالة الالحقة  أو ، مل يكن مغتسالً واقعاًا إذ،عادة الصالة السابقةإجيب عليه 

  . بتصرفى انته،)١( الواقعي فوجب عليه الوضوءهبطل غسلأ ألن احلدث ،واقعاً

ه صحيح بأنمجايل بالتعبد الشرعي  الحنالل العلم اإل،عادة الصالة السابقةإنه ال جتب عليه إ: وفيه

  .ه غري مغتسل لقاعدة االشتغالبأنالصالة، كما ال جيب عليه الوضوء للتعبد الشرعي 

                                                

.١٣٧ ص٣ ج:املستمسك) ١(
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٢٦٢

يكون  أو يكون مجيعها مستحباً، أو يكون مجيعها واجباً، أن ماإ فةغسال متعددأ عليه  اجتمعإذا): ١٥مسألة ـ (

   اجلميع بغسل واحد صح يف اجلميعى نوفإنالبعض،  أو ينوي اجلميعأن ما إ بعضها واجباً وبعضها مستحباً، مث

  

ون مجيعها يك أو يكون مجيعها واجباً، أن ماإ ف،غسال متعددةأ اجتمع عليه إذا{): ١٥مسألة ـ (

 اجلميع ى نوفإنالبعض،  أو ينوي اجلميعأن ما إ يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، مث أو مستحباً،

جلملة من  يف اجلملة، وذلك مجاع عليه اإليدعااملشهور، بل رمبا  على }بغسل واحد صح يف اجلميع

صالة عدم أ ىالتعدد سو على لال دلي(: الروايات، خالفاً للمستند الذي جعل ذلك موافقاً لألصل، قال

التداخل ـ كما قرر يف األصول ـ عدم صالة ألكن الظاهر هو . ى انته)١()التداخل اليت ال دليل عليها

  .ا ثبت يف املقام بدليل خاصوإمن

البقية باملناط مجلة من الروايات،  إىل ىيف اجلملة، ويتعد أو مطلقاما إ الكفاية على وكيف كان يدل

 إذا«:  قال)عليهما السالم(حدمها أ إىل سندأاملروية يف الكايف والتهذيب، ويف الثاين كصحيحة زرارة 

 والذبح )٢(]واحللق[ك غسلك ذلك للجنابة واجلمعة وعرفة والنحر أجزأاغتسلت بعد طلوع الفجر 

   إذاوالزيارة، ف

                                                

.٢١ سطر ١٣٤ ص:املستند) ١(

.ما بني املعكوفني من نسخة الكايف) ٢(
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٢٦٣

يها غسل ـ وكذلك املرأة جيز: جزأها عنك غسل واحد ـ قال مث قالأهللا عليك حقوق اجتمعت 

  .)١(»حرامها ومجعتها وغسلها من حيضها وعيدهاإواحد جلنابتها و

  .)٢(وحرم اجتمعت يف حرمة جيزيك هلا غسل واحد: قال زرارة: ورواه السرائر وزاد

 اغتسل إذا«:  أنه قال)عليهما السالم(حدمها أصحابنا، عن أوما رواه الكايف، عن مجيل، عن بعض 

  .)٣(»نه ذلك الغسل عن كل غسل يلزمه يف ذلك اليومجزأ عأاجلنب بعد طلوع الفجر 

سألته عن املرأة حتيض وهي جنب هل عليها :  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبوما رواه ابن سنان عن

  .)٤(غسل اجلنابة واحليض واحد: غسل اجلنابة؟ قال

  .)٥(»غسل اجلنابة واحليض واحد«: ويف رواية احلليب، قال

    حاضتإذا«:  قال)عليه السالم(  جعفر أيبوعن زرارة، عن

                                                

.١ ح الغسل منهئ باب ما جيز٤١ ص٣ ج:والكايف .١١ حغسال يف األ٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:التهذيب) ١(

.من كتاب نوادر املصنفني ١٢ سطر ٤٨٥ ص:السرائر) ٢(

.٢ ح الغسل منهئ باب ما جيز٤١ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٢ ح باب املرأة ترى الدم٨٣ ص٣ ج:الكايف) ٤(

. ١ ح احليض أبواب من٢٣ الباب ٥٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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٢٦٤

  .)١(»املرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد

 من امرأة مث حاضت قبل صابأسئل عن رجل : ، قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيب بصري، عن أيبوعن

  .)٢(»جتعله غسالً واحداً«: تغتسل؟ قالأن 

 وإن «:بة واحليض، ويف رواية شهابتداخل غسلي اجلنا على  من الروايات الدالةىخرأومثلها مجلة 

  .)٣(» أهله وجيزيه غسل واحد هلماىتأ توضأ مث غسل ميتاً

ك، وغسل تغسل يومك جيزيك لليل«: )عليه السالم( ني اخلراساين املروية يف السرائر، قالسورواية احل

، مجاعاإل عنه ما تأخر سببه عن الغسل ب استثين،ه عام يشمل كل غسلفإن ،)٤(»ليلتك جيزيك ليومك

  .فيبقي الباقي

الليل  إىل من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله«: )عليه السالم( ومثله رواية عثمان، عن الصادق

  .)٥(»طلوع الفجر إىل يف كل موضع جيب فيه الغسل، ومن اغتسل ليالً كفاه غسله

                                                

. كتاب نوادر املصنفني٣٥ سطر ٤٨٥ ص:السرائر) ١(

.٥ ح اجلنابة أبواب من٤٣ الباب ٥٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح اجلنابة أبواب من٤٣ الباب ٥٢٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(

. كتاب مجيل بن دراج٤ سطر ٤٧٦ ص:السرائر) ٤(

.٤ ححرام اإل أبواب من٩ الباب ١٤ ص٩ ج:الوسائل) ٥(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٦٥

غسالً واحداً يغسل «: يت وهو جنب كيف يغسل وما جيزئه من املاء؟ فقال ممات: وصحيحة زرارة

  .)١(» ذلك عنه جلنابته ولغسل امليت، ألما حرمتان اجتمعتا يف حرمة واحدةئجيز

 أن ،خرج شهر رمضان  حىت شهر رمضان مث نسي الغسلأولمن جامع يف «: وما رواه الفقيه، قال

 إىل ته وصيامهال صيه يقضفإنيكون قد اغتسل للجمعة، أن إال يغتسل ويقضي صالته وصومه،  أن عليه

صراحة يف بعضها، ولعموم التعليل ل هذه الروايات دلت بافإن ،)٢(»ذلك اليوم، وال يقضي ما بعد ذلك

 يف كفاية غسل ، ماتت احلائضإذايف بعضها اآلخر، وباملناط يف ثالث، مثل تنظري احليض باجلنابة فيما 

 أو ع، واجبات كانتلجميلغسال بعضها يف بعض، وكفاية الغسل الواحد تداخل األ على واحد هلما

  .خمتلفات أو مستحبات

رشاد، ات عدم التداخل مطلقاً، كما حكي عن التحرير والقواعد واإلرنه رمبا يظهر من بعض العباإمث 

رشاد،  كانت كل تلك األغسال مستحبة، وحكي عن القواعد، والتذكرة، واإلإذاعدم التداخل فيما 

   وجامع املقاصد، عدم التداخل فيما

                                                

.١ ح باب امليت ميوت وهو جنب١٥٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١٤ ح يف ما جيب على من أفطر٣٣ الباب ٧٤ ص٢ ج:الفقيه) ٢(
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٢٦٦

  .غسال خمتلفة بني واجب ومستحبت األ كانإذا

 الثالثة اليت نقلناها، واستدلوا هلذه قوالقول املشهور، واأل إىل ضافة باإل،ى أخرأقوالويف املسألة سبعة 

صالة عدم التداخل، وباشتراط نية الوجه اليت ال تتحقق يف أ، مع  بضعف الروايات سنداً وداللةًقوالاأل

ه ال جيتمع نية بأنغسال، وثال الذي ال يتحقق فيما مل ينو بعض األبعض الصور، وبلزوم صدق االمت

  .غسال خمتلفة كانت األإذاالوجوب والندب فيما 

 ال ضعف يف كل الروايات، والضعيف سنداً منها متقو بغريه :أوالً إذ، ىويف الكل ما ال خيف

التداخل، ونية الوجه ال دليل صالة عدم أ والضعيف داللة متقو بغريه، وذه الروايات ترفع ،وبالشهرة

غسال، وال وجه لعدم  مل ينو بعض األإذاها، كما سبق يف مباحث الوضوء، وسيأيت الكالم فيما يعل

ه يف الشرع، مثل صالة اجلماعة وغريها، فالقول بالتداخل أكثراجتماع نية الوجوب والندب، بل ما 

  .كما ذكره املصنف مطلقاً هو املتعني

  :حناء األربعةاألحد أ على سباب ميكن تصورهأغسل واحد عن عدة االكتفاء بن إ مث

ال تكرر ححداث أمراً وحدانياً، ال تكرر بتكرره، فحاله  تكون األبأن التداخل يف السبب، :ولاأل

الغائط بعد البول ال يوجب حدثاً جديداً، ولذا يكفي وضوء واحد، كذلك  أن ، فكماىحداث الصغراأل

   يوجب حدثاً جديداً ولذا يكفي غسل احليض بعد اجلنابة ال
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٢٦٧

اجلسم دفعة مما  على واحد، وليس املقام من قبيل توارد األسباب املتعددة دفعة، كالسهمني الواردين

ما، ويف املقام احلدث إليهكسار، واملوت مستند ناو موت اإلنسان، ألن يف السهمني يكون كسر يوجب

  .ال وجه لهذلك داخل السبب يف املقام من قبيل ما فقط، فجعل بعض الفقهاء تأوهل إىل مستند

غسال متعددة أ اجتمعت إذاكال حدث مقتض لغسل، لكن   يكونبأن التداخل يف املسبب، :الثاين

  .  عنها بواحد، فالفرد اخلارجي مصداق لغسل اجلنابة، ولغسل احليض، ولغسل اجلمعةياكتف

  .سقاط ما عدا واحد يف صورة االجتماعإب اكتفاء الشارع مبسبب واحد عن كل املسببات :الثالث

غسال ذاتاً غسال متعددة مغاير مع تلك األأ عن ئزالغسل ا أن  من)١( ما ذكره اجلواهر:الرابع

  .ومهية، جعله الشارع جمزياً عن اجلميع تعبداً

 فقد  ألن ذلك مستحيل،،املسببات ليس التداخل احلقيقي أو سبابمراد القائل بالتداخل يف األن إ مث

قضت الضرورة باستحالة الطفرة والتداخل، كما ذكروا يف علم احلكمة، بل التداخل االعتباري 

  .ىالصوري كما ال خيف

                                                

.١١٧ ص٢ ج:اجلواهر) ١(
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٢٦٨

بعضها لرفع احلدث  أو ها كان مجيعإذااالستباحة   رفع احلدث أوىنون إ وحصل امتثال أمر اجلميع، وكذا

   القربة،ىواالستباحة، وكذا لو نو

  

إال ألن االمتثال ال يكون } وحصل امتثال أمر اجلميع{غسال صح اجلميع يع األ املكلف مجىنون  إمث

 أو  رفع احلدثىنون إ وكذا{.  اجلميع حصل امتثال اجلميعى نوإذاعمال بالنيات ـ ف األفإنبالنية ـ 

} بعضها لرفع احلدث واالستباحة أو  كان مجيعهاإذا{ الغسل الواحد يصح عن اجلميع فإن} االستباحة

الغسل للجمعة والزيارة مل يكن وجه لنية  رادأ بأن مل يكن إذا أما حيض مثال، أو  كان يف البني جنابةبأن

 الغسل كالوضوء فإن بالرفع رفع ظلمانية النفس اليت ترتفع بالغسل، ى نوإذاإال االستباحة،  أو الرفع

  .  لكن هذا خالف االصطالح،نور

 نية اجلميع مل تكن القربة منطبقة إىل إمجاالً، إذ لو مل يلتفت نية اجلميع مبعىن}  القربةىوكذا لو نو{

وكان ناوياً لعناوينها أيضاً،  (:املقام ـ  على وجردي ـ يف تعليقهرب به، ولذا قال السيد الأموراملعلى 

د  السيإليهشار أمجالية منها، كما ومراده بعناوينها اإل. ى انته)١()عدم الكفاية عن شيء منها يفالقوإال و

  .قامياجلمال وغريه يف تعل

  : البعض دون البعض، ومنهى نوإذانه يأيت الكالم فيما  إمث

                                                

.٢٤ ص:تعليقة السيد الربوجردي) ١(
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٢٦٩

  قبله أو الوضوء بعده إىل كان فيها غسل اجلنابة ال حاجة فإنوحينئذ 

  

 كان فيها فإنوحينئذ {. بعض األقسام على القربة املنطبقة أو رفع بعض األحداث، نوى إذايعرف ما 

كما ذكره مجع من العلماء، بل هو املشهور، بل يف } قبله أو الوضوء بعده إىل اجةغسل اجلنابة ال ح

، فاستظهر وجوب ولالغنائم أيضاً، خالفاً للنراقي األ إىل مع، ونسبه املستمسكينه ظاهر اجلإ )١(املستند

  .الوضوء

 لته، وال دليل أدإطالق عن الوضوء بئق غسل اجلنابة ازقاملتعني، وذلك لتح والقول املشهور هو

  ظاهر يف)٢(﴾كُنتم جنباً فَاطَّهروا نْإو﴿ :تعاىل قوله فإن يوجب رفع بعض آثاره، إليهضم غريه  أن ىعل

غسل اجلنابة ال وضوء قبله وال بعده يشمل  أن  علىما دلن إ اجلنب يكفيه الطهر بالغسل مطلقاً،أن 

  .ه املقامإطالقب

 أدلة وجوده وعدمه، فيحصل التساقط رضا فيتع،مسنيبصدق االاستدل له  أما القول اآلخر فقد

 مل يتوضأ بعده، إذا غسل احليض والوضوء معاً يرفعان حدث احليض، فبأن أدلة عموم الوضوء، وىويبق

 على  ارتفعت حدث اجلنابة، والدليلوإنمل يرفع حدث احليض، ومع حدث احليض ال تصح الصالة، 

  أما معاً يرفعان حدث 

                                                

.١٥ سطر ١٣٥ ص:ندتسامل) ١(

.٦اآلية : سورة املائدة) ٢(
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٢٧٠

 كان ذلك وإن، ىاألقو على  عن اجلميع أيضاًى واحداً منها وكان واجباً كفى نووإنوجب الوضوء،  إالّو

  الواجب غري غسل اجلنابة وكان من مجلتها

  

 مل حتدث وإنمتوضية فجاءها حدث احليض، لزم عليها الغسل والوضوء معاً،  ا لو كانتأاحليض 

  .ىخيفثناء احليض فرضاً، ويف الدليلني ما ال أيف 

 فألن غسل اجلنابة يرفع احلدث األصغر، وغسل احليض ال يرفع احلدث األصغر، فال :ولأما األ

  . بينهمارضاتع

  :نه فأل:وأما الثاين

  . ذلك على إذ ال دليل احليض يبطل الوضوء، أن ال نسلم: أوالً

  حلدث احليض هونه يبطل الوضوء، لكن الرافع له ليس الغسل والوضوء، بل الرافعألنفرض : وثانياً

  .القائم مقامه، وهو غسل اجلنابة أو دث األصغر إمنا يرتفع بالوضوءالغسل فقط، واحل

ينوي  أو ،ينويها مجيعاً أن غسال بنيالوضوء يف صورة تداخل األ إىل نه ال فرق يف عدم االحتياج إمث

 ، أثرهه تبع،ة سواء نواه أم ال نية البعض كافية، إذ مع حتقق غسل اجلناببأن قلنا إذابعضها غري اجلنابة، 

وجوب الوضوء مع الغسل وبدونه، الشامل لتعدد الغسل  على  ما دلطالقإل} وجب الوضوء إالّو{

 كان ذلك وإن، ىاألقو على  عن اجلميع أيضاًى واحداً منها وكان واجباً كفى نووإن{ووحدته 

   فال اجلنابةى نوإذا أما }الواجب غري غسل اجلنابة وكان من مجلتها
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 كان فيها إذاالوضوء  إىل البقية، وال حاجة إىل داًء بالنسبةأ، وىما نو إىل بالنسبة الًاهذا يكون امتث على لكن

  ينوي غسل اجلنابة، أن حدها اجلنابةأ مع كون حوط كان األوإناجلنابة، 

  

 السرائر  عدم اخلالف فيه، وعنى اجلعفرية واملوجز دعوحي وال خالف يف الكفاية، وعن شرإشكال

 إمجاع أو  أدلة كفاية الغسل الواحد، وال دليل من نصإطالق عليه، ويدل عليه مجاعوجامع املقاصد اإل

 وما )١(»إمنا األعمال بالنيات«: )عليه السالم( اشتراط نية اجلميع يف الكفاية عن اجلميع، ومثل قولهعلى 

  .اهر رواية مجيل املذكور، بل هو صريح رواية الفقيه وظطالق حمكوم باإلأشبه

وذلك ألن االمتثال ال } البقية إىل داًء بالنسبةأ و،ىما نو إىل بالنسبة الًاهذا يكون امتث على لكن{

  .األداء فهو أعم أما بالقصد،إال يكون 

 مل يقصد اجلميع، وإننه جممع العناوين يكون كافياً عن اجلميع إاخلارجي حيث الغسل ن إ :واحلاصل

.  أو أكثرنية واحدة يينو أن بالنية، فالالزمإال ة وأمر قصدي، وذلك ال يأيت د عبانهإولكن العمل حيث 

 إىل حتقق مل حيتج غسل اجلنابة مىت أن ملا عرفت من}  كان فيها اجلنابةإذاالوضوء  إىل وال حاجة{

ئذ، التفاقهم يف الصحة حين} ينوي غسل اجلنابة أن حدها اجلنابةأ مع كون حوط كان األوإن{. الوضوء

   غريها، فقد اختلفوا يف الصحة من ى نوإذادون ما 

                                                

.١٠ ح مقدمة العبادات أبواب من٥ الباب ٣٤ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  املستحبات، أيضاً عن غريه من كفى بعض املستحبات نوى وإن

  

ة كافية عن احليض، دون ثر غسل اجلنابة، فنية اجلنابأضعف من أثر غسل احليض أ أن جهة احتمال

عليه ( تغتسل من اجلنابة؟ قال أن قبل يف الرجل جيامع املرأة فتحيض :ا أيد ذلك مبوثق مساعةمبالعكس، ور

  .)١(»غسل اجلنابة عليها واجب«: )السالم

غسل اجلنابة ال يرتفع بسبب  أن ، واملوثقة بصدد بيانطالقاالحتمال ال أثر له يف قبال اإلن إ :وفيه

 اليت حدثت له قبل املوت، كما دل عليه تهحدوث احليض، ويؤيده كفاية نية غسل امليت عن جناب

  .زرارةصحيح 

بل والواجبات أيضاً، وذلك } أيضاً عن غريه من املستحبات كفى بعض املستحبات نوى وإن{

 األدلة، وخصوص رواية الفقيه املتقدمة، خالفاً ملن قال بعدم الكفاية عن املستحب اآلخر، طالقإل

  .عن املستحب كفى وإنفكيف بالواجب، ومن قال بعدم الكفاية عن الواجب 

ما تقدم من وجود :  يف الروايات، وفيهطالق استدل باألصل بعد عدم تسليمه اإلفقد: ولأما األ

  . الرافع لألصلطالقاإل

حداث حقيقة واحدة، فرافع بعضها رافع للبعض اآلخر، فنية اجلنابة  األبأن فقد استدل :وأما الثاين

  ترفع احليض مثالً، وال 

                                                

.خريالسطر ما قبل األ  ٤٨٥ ص:السرائر) ١(
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  .يد لكن ال يترك االحتياط كان غري بعوإن، إشكالوأما كفايته عن الواجب فيه 

  

ترفع فيه املستحب احلدث   حىته ليس من جنس الغسل الواجب،فإنكذلك الغسل املستحب، 

  رتب الشارع بعض اآلثاروإن الغسل حقيقة واحدة، فإن  خيفى،املوجب للغسل الواجب، وفيه ما ال

اجلنابة كثرية ن إ  ذلك خارج عن املهية شرع ملصلحة التسهيل، حيثفإنبعضها دون بعض، على 

ة الالزمة واجلائزة، وحال الطالق ل، وحال املعامىاالبتالء مثالً، فحال الغسل حال الصالة مجاعة وفراد

، مور بقاء املشهور وحدة حقيقة هذه األفإنغريها،  إىل الرجعي وغريه، وحال النكاح الدائم واملنقطع،

  . فتأمل،هاأحكام اختلفت بعض وإن

كان غري بعيد، لكن ال  وإن، إشكالاجب ففيه وأما كفايته عن الو{: جه يف قولهومما تقدم تعرف الو

غسال اليت عليه أليعلم اإلنسان بال أن ات املتقدمة أنه ال فرق بنيطالق اإلىمقتضن إ مث} يترك االحتياط

  . مبا علم فقطى فأت،بالبعضإال مل يعلم  أو  بالغسل احتياطاً قربة،ىمجع، فأتأأم مل يعلم ا 

 ظاهر عن غريه، وهذا القصد غري ضار، إذ بالبعض بقصد التقييد بعدم غريه ال يكفي ىأت نعم لو

جزاء التوحيد، ال كونه عزمية كما يف صحيحة زرارة وراوية احلسني وغريمها، ومما تقدم ظهر أنه إاألدلة 

بالبعض  جاء إذا إاله يكفي عن اجلميع نأواملستحب،  أو البعض الواجب، أو ينوي اجلميع، أن يصح

  .بقصد التقييد بعدم غريه

 اغتسل للجنابة مث إذا ف، سببهىالغسل الذي مل يأت سببه مل يسقط بالغسل الذي أت أن نه قد سبق إمث

  . وال خالفإشكال، استحب له الغسل بال ةقتل وزغ

 ألن الكفاية،: ن أم ال؟ احتماالا اغتسل للجنابة مث قصد الزيارة مثالً هل يكفي غسلها هلإذانعم فيما 

غسل يومك «: )عليه السالم(  وقد كان يف الواقع زائراً يف هذا اليوم، ويؤيده قوله،الواقع هو املناط

 وعدم الكفاية، إذ بدون قصد الزيارة ال يصدق غسل الزيارة، ولعل هذا . ومثله غريه،)١(»جيزيك لليلتك

  . هو األقرب

جلميع يف غسل الرأس، والبعض يف اجلانبني، فالظاهر  اوىمث لو قلنا باشتراط كل غسل بالنية فن

نه أ بالنيات، وكما لاتها، ألن األعميغسل اجلانبني بن إىل غسال اليت مل ينوهااألالصحة، واحتياج بقية 

 إذاالويل متداخال، فالصيب ـ مثالً ـ صح نية  على  كانإذاغسال صح التداخل، كذلك أ كان عليه إذا

                                                

  . كتاب مجيل بن دراج٤ سطر ٤٧٦ ص:السرائر) ١(
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، طالقاجلميع يف غسل واحد، وذلك للمناط بل اإل نوى راد االحرام به،أ، وصار جنباً، ومس امليت

  . قلنا بصحة تغسيله كذلك، واهللا العاملإذاوكذا يف انون وحنوه 
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جزاؤه عن غسل اجلنابة، بل عن إ صحة غسل اجلمعة من اجلنب واحلائض، بل ال يبعد ىاألقو): ١٦مسألة ـ (

  .لدم كان بعد انقطاع اإذاغسل احليض 

  

 دليل غسل اجلمعة، ومل طالقإل}  صحة غسل اجلمعة من اجلنب واحلائضىاألقو{): ١٦مسألة ـ (

 إذاعدم قابلية اجلنب واحلائض له، بل حكمة غسل اجلمعة تقتضي الصحة، وهذا فيما  على يدل دليل

ن إ قلنا أو  اجلنابة،ل قصده بدون غسبأنالدم، وكان اجلنب قصد التقييد يف غسل اجلمعة،  ترى كانت

غسل رأسه يف حال  أن اغتسل يف حال استمرار اجلنابة، مثل أو غسل اجلمعة ال يكفي عن اجلنابة،

  .اإلدخال، ومثل سائر من عليه الغسل كالنفساء، وماس امليت، واملستحاضة

، اتطالق مل يقيده بالعدم، وقد عرفت سابقاً دليله من اإلإذا} جزاؤه عن غسل اجلنابةإبل ال يبعد {

ألنه ال " بل"ا جاء بكلمة وإمن}  كان بعد انقطاع الدمإذابل عن غسل احليض {. وخصوص رواية الفقيه

  .دليل خاص يف باب اجلنابة، خبالف اجلنابة حيث يوجد فيه دليل خاص

ما عرفت، ويف كفاية غسل النذر  على غسال املستحبة والواجبةمثل غسل اجلنابة سائر األن  إمث

 إىل علة املذكورة يف بعض الروايات، ومن احتمال انصراف احلقوق املذكورة يف الروايةمن ال: احتماالن

  . كان فهو بدوين إ احلقوق االبتدائية، ال الواجبة بالنذر وحنوه، لكن االنصراف
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يه، يقصد مجيع ما عل أن  يكفيه،غساالً، لكن ال يعلم بعضها بعينهأعليه أن  الًامجإ كان يعلم إذا): ١٧مسألة ـ (

غريه وكان ال امجإغسالً معيناً وال يعلم ولو  نوى إذااملعني، بل يقصد البعض املعني ويكفي عن غري  أن كما يكفيه

  .مرهأ مل حيصل امتثال وإنعنه أيضاً،  كفى عليه يف الواقع

  

 هبعينه يكفي{كلها  أو }لكن ال يعلم بعضها الًاغسأعليه أن  الًامجإ كان يعلم إذا{): ١٧مسألة ـ (

شارة لتحقق االمتثال لذلك اإللزوم ذكر االسم، بل تكفي  على ال دليل إذ} يقصد مجيع ما عليهأن 

ال يعلم الغسل } و{حدمها اجلنابة أعليه غسلني  أن  علمإذاكما } يقصد البعض املعني أن كما يكفيه{

  .اخلملا تقدم من مسألة التد} يكفي عن غري املعني{ه فإناجلنابة  فقصد غسل ،الثاين

} عنه أيضاً كفى ـ غريه، وكان عليه يف الواقع الًامجإغسالً معيناً وال يعلم ـ ولو  نوى إذابل {

ملا قد تقدم يف املسألة اخلامسة } مرهأ امتثال ل مل حيصوإن{ أدلة التداخل ومل يشترط فيها العلم طالقإل

  .عشرة، من اشتراط صدق االمتثال بالنية، وهي غري حاصلة يف املقام

ه يكفي فإن املعلوم، ىحدمها ومل يعلم باآلخر فنوأيه غسلني ـ مثالً ـ وعلم بلع أن ظاهر املنتن  إمث

 عليه غسل اجلنابة مثالً بأنمراد املصنف أنه قطع  أن يضاً، لكن بعض الشراح توهمأعن غري املعلوم 

  يكفي ما ه فإنوقصده، واحلال كان عليه غسل املس ال اجلنابة، 
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 إشكال، بل صحته أيضاً ال ختلو عن إشكال عدم حتقق اآلخر ففي كفايته عنه ىغسال ونوبعض األ  نوىإذانعم 

  غسال واحدة،بعد كون حقيقة األ

  

 يف التطبيق، أشكل عليه بعدم الصحة حينئذ، ألن الصحة هي من باب اخلطأاغتسل عن املس، مث 

  . يف التطبيقأوليس املقام مصداقاً للخط

  : وفيه

  .خالف ظاهر كالم املصنفنه إ :أوالً

راد الغسل أنه صحيح يف نفسه، ألنه من مصاديق اخلطأ يف التطبيق، وال وجه لنفيه، ألنه إ :وثانياً

  .وجه التقييد مل يصح على  به وزعم أنه اجلنابة، نعم لو كانأمورامل

فايته عنه ي كفف{فيما كان عليه غسالن مثالً }  عدم حتقق اآلخرىغسال ونوبعض األ نوى إذانعم {

 كانت يده جنسة بالبول إذا وجه الكفاية وحدة ماهية الغسل املوجبة للتداخل القهري، مثالً ما ،}إشكال

  . عدم حتقق الغسل عن الغائطىوالغائط، فغسلها بقصد البول، ونو

 قام الدليل وإنوقوعه مع قصد العدم،  على أما وجه عدم الكفاية، فألن الغسل أمر قصدي وال دليل

  .ات وخصوص رواية الفقيه، وهذا هو األقربطالق مل يقصده، كاإلإذاكفايته  على

احلدث  أن وجه البطالن} غسال واحدة بعد كون حقيقة األإشكالبل صحته أيضاً ال ختلو عن {

  ارتفاعه بأحد األسباب مقيداً نوى إذابابه، فسأ تعددت وإنالذي هو نوع من جناسة النفس متحد 
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 إذا إشكالال  لكن ،واحد منهابنية غسال متعددة كل واحد أ يأيت ببأنعدم التداخل،  على اءومن هذا يشكل البن

  . برجاء الصحة واملطلوبيةول فيما عدا األىتأ

  

 يصلأ نوى إذابعدم رفعه بالسبب اآلخر كان معناه أنه ينوي الرفع وال ينوي الرفع، فيكون مثل 

قق هلا يف اخلارج، فال حيصل الغسل أصالً، كما ال حتصل الظهر، ومثل هذه النية ال حت يصلالظهر وال أ

  .التداخل عزمية أن هذا القول مجاعة، فرأوا إىل الصالة بتلك النية أصالً، وقد ذهب

كل  أن التداخل رخصة، فتكشف من أن جزاء وحنوهاالظاهر من األدلة املعربة باإل أن :ووجه الصحة

  .البعض ارتفع الكل حسب ما قرره الشارعنوى  أو لكلا نوى إذاحدث يوجد جناسة نفسية خاصة، ف

غسل  إىل البعض بشرط ال، فريتفع ذلك البعض فقط، واحتاج يف رفع البعض اآلخر نوى إذاأما 

 البناءل كيش{حيث حيتمل كون التداخل عزمية بالتقريب املتقدم } ومن هذا{. آخر، وهذا هو األقرب

عن  كفى  قدول الغسل األفإن} بنية واحد منها ددة كل واحدغسال متعأ يأيت ببأنعدم التداخل، على 

 إىل  هذا القول، كما رمبا نسبكثراأل إىل غسال، فال يشرع الغسل الثاين والثالث، ورمبا نسبكل األ

  .الرخصة ظاهر األدلة أن  وهو رخصية التداخل، لكن قد عرفت، القول الثاينكثراأل

إذ االحتياط } ةياملطلوبو برجاء الصحة ول فيما عدا األى أتإذا إشكالال {كل حال  على }لكن{و

  ن وليس بتشريع، فال ينايف ذلك سح
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ينوي التداخل يف  أن حما اخترناه من الرخصة يص على ه عزمية حسب ظواهر األدلة، مثبأنالقول 

 ينوي ينوي اجلنابة وحدها، مث أن عليه جنابة ومس ونذر، جاز  كانإذاغسال دون بعض، مثالً بعض األ

غسال، كأن يغسل ينوي اجلنابة واملس، مث ينوي النذر، كما يصح التداخل يف األأن  أو املس والنذر،

 تقدمي ما شاء املس، خمرياً يف أو رأسه بقصد اجلنابة، مث رأسه بقصد املس، مث جانبه األمين بقصد اجلنابة،

واحد صح، ومل إال عاً، ومل يكن عليه غسال فنواها مجي األدلة، ولو ظن تعدد األطالق كل ذلك إل،منهما

 كان وإن الوحدة صح، ىما عليه فنو وجه التقييد، ولو ظن وحدة على  كانإذاإال يضره نية التعدد 

وجه  على ، ولو نواها الىما نوعلى إال وجه التقييد مل يقع الغسل  على الوحدةنوى ن إ مث. عليه املتعدد

  .هللا املوفق املستعاناو، التقييد صح عن اجلميع كما سبق وجهه
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  فصل

  يف احليض

  دم: وهو

  

  فصل

  يف احليض

 مثل البول واملين، ،سم للذاتة من الفقهاء واللغويني، فاحليض اكما قال به مجاع} وهو دم{احليض 

سال : قال ـ  أن إىل حاضت املرأة، حتيض ـ(: قال يف القاموس. سم للصفةالكن عن مجع آخر أنه 

  .)٢()جتماع الدم، وبه مسي احلوض الجتماع املاء فيها: احليض(: لبحرينويف جممع ا. )١()دمها

 لفظ إليهمصدر، ولذا يضاف  ويل كان الظاهر أنه بوضعه األوإنيكون مشتركاً،  أن ال يبعد: أقول

  ".جرد قطيفة" كان ال يبعد أنه من إضافة البيان، مثل وإن" الدم"

                                                

.٣٤١ ص٢ ج:القاموس) ١(

.٢٠١ ص٤ ج:جممع البحرين) ٢(
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  أمحر أو أسود،: خلقه اهللا يف الرحم ملصاحل، وهو يف الغالب

  

 وضعت أزال اهللا عنه صورة إذالت، فمح إذاغذية الولد منه  كت،ريةكث} خلقه اهللا يف الرحم ملصاحل{

 مل يكن محل وال رضاع بقي الدم بدون إذا به الطفل مدة رضاعه، فىالدم، وكساه صورة اللنب، ليتغذ

ري ذلك، فيجتمع يف مكان، وخيرج يف لفرج وغا أخر أيضاً، كتليني املهبل وئد كانت له فواوإنمصرف، 

طبيعي واقعي وإما لوحظ فيه ما إ كل شهر عدة أيام، حددها الشرع بني الثالثة والعشرة، والتحديد

حكمة تركها الصالة والصيام مدته،  أن  كما،وساخته وقذارته: مة جعله جنساًكضرب القانون، وح

 إىل ا اهللا كذلك ـ حلكمة اإلثارة يف الرجال ـ حتتاجا لنعومة بدا اليت خلقهفإاملرأة،  على التخفيف

الرجال، ومثل إسقاط الصالة  على تكاليف أسهل من الرجل، والسهولة هلا مظاهر، مثل حتميل نفقتها

يام احليض يف سائر السنة،  متفرقاً يف السنة، حيث تصوم بدل أعنها يف حال احليض، وجعل صيامها

  .غري ذلك إىل ..اعرضومثل ختيريها يف اإل

مقابل غري الغالب، إذ قد يكون فاقداً للصفات، ومع ذلك يكون حمكوماً بكونه } وهو يف الغالب{

شديد اخلضرة يطلق  أن  شديد احلمرة يطلق عليه السواد، كمافإنأي شديد احلمرة، } أسود{حيضاً 

  .الدم ال يكون أسود أن عليه السواد، وذلك لوضوح

إن دم احليض حار عبيط أسود، له «: )عليه السالم( عبد اهللا  أيبففي صحيح حفص، عن} أو أمحر{

  دفع وحرارة، ودم 
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  غليظ

  

  .)١(»االستحاضة أصفر بارد

  .)٢(»ن دم احليض أسود يعرفإ«: )عليه السالم( عبد اهللا  أيبويف خرب يونس، عن

إال ليس عليها ف كان قليالً أصفر وإنإن كان دماً أمحر كثرياً فال تصلِّ، «: بن مسلماويف خرب 

  .)٣(»الوضوء

وله  السواد إىل دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة، ودم احليض أن :وتفسري املستحاضة«: والرضوي

  .غريها إىل )٤(»غلظة

ودم احليض ينفصل عن دم «: )عليهم السالم (كما يف الرضوي، والدعائم، روينا عنهم} غليظ{

  .)٥(»االستحاضة رقيق نت، ودمنض كدر غليظ ميدم احل االستحاضة، ألن

                                                

.١ ح... من حكم احليض و٧ الباب ١٥١ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٤ ح احليض أبواب من٣ الباب ٥٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١٦ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٣١ سطر ٢١ص) عليه السالم(الرضا فقه ظر وان ،٣ ح احليض أبواب من٣ الباب ٧٢ ص١ ج:املستدرك) ٤(

  .يض يف ذكر احل١٢٧ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ٥(
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  طري حار، خيرج بقوة وحرقة،

  

 عن النفساء، وكم جيب عليها ترك )عليه السالم( عن الكاظم: بن يقطنياويدل عليه باملفهوم خرب 

 رق وكانت صفرة إذاف...  الدم العبيطىتدع الصالة ما دامت تر«: )عليه السالم( الصالة؟ قال

  .)١(»غتسلت وصلَّتا

}بطة ـ (:  املراد بالعبيط، الوارد يف النصوص، كما يف القاموس تفسريه به قالهذا هو} طريالع

  .)٣()هو البني الطراوة(: وقال يف امع. )٢()الطري: بالضمة ـ

  .)٤(»إن دم احليض حار«: كما يف صحيح حفص، ويف صحيح معاوية} حار{

  .)٥(»حرقةله  دم احليض ليس به خفاء، هو دم حار، جتد«: ويف موثق إسحاق

  .كما يف صحيح حفص وموثق إسحاق} خيرج بقوة وحرقة{

                                                

.١٦ ح النفاس أبواب من٣ الباب ٦١٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣٨٦ ص٢ ج:القاموس) ٢(

.٢٧٥ ص١ ج:جممع البحرين) ٣(

.١ ح احليض أبواب من٣ الباب ٥٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٣ ح احليض أبواب من٣ الباب ٥٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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بعد  أو يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أن دم االستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن كما

  .اليأس ليس حبيض

  

 كان رمبا يكون بصفات دم احليض ـ كما سيأيت وإنغالباً، } ستحاضة بعكس ذلكدم اال أن كما{

  :أنه بعكس دم احليض، مجلة من النصوص على ويدلـ 

  .دم االستحاضة أصفر بارد: كصحيح حفص

)١(» االستحاضة باردإن دم«: وصحيح معاوية
.  

  .)٢(»دم فاسد بارددم االستحاضة «: موثق إسحاقو

 ذلك، وسيأيت تفصيل الكالم فيه، يف مبحث االستحاضة على وقد تقدم بعض النصوص األخر الدالة

  .تعاىلشاء اهللا ن إ

قال يف } بعد اليأس ليس حبيض أو يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أن ويشترط{

إنه : اً حمققاً وحمكياً، ويف املعتربإمجاع ـ ليس حيضاً،  كل دم كان قبله ـ أي كمال التسع(: املستند

  .)٣()افةإنه مذهب العلماء ك: ىمتفق عليه بني أهل العلم، ويف املنته

                                                

. ١ ح احليض أبواب من٣ الباب ٥٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح احليض أبواب من٣ الباب ٥٣٧ ص٢ ج:ائلالوس) ٢(

.٣٠ س ١٣٥ ص١ ج:املستند) ٣(
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اليأس، فعن  إىل البلوغ، وأما بالنسبة إىل ذلك غري هؤالء، هذا بالنسبةى عل مجاع اإلىوكذا ادع: أقول

 احملقق مجاعادعي عليه اإل: اإلتفاق عليه، ويف املستند: املعترب، وجممع الربهان، واملدارك، وشرح املفاتيح

  : املذكورة ـ مجلة من الرواياتاتمجاعاإل إىل ضافةاحلكمني ـ باإل على  ويدل.واحملكي

اليت مل حتض : كل حال على ثالث يتزوجن«: )عليه السالم(  قال الصادق،بن احلجاجاصحيح : منها

 واليت مل يدخل ا، واليت ، هلا أقلّ من تسع سننيى أتإذا: قلت وما حدها؟ قال: ، قال»ومثلها ال حتيض

، وسيأيت )١(» كان هلا مخسون سنةإذا«: ما حدها؟ قال و: قلت،قد يئست من احمليض، ومثلها ال حتيض

  .بعض الروايات األخر، يف حد سن اليأس

 من جعله تقريباً، وكأنه حكام، خالفاً ملا عن اية األ كون التحديد حتقيقاًىظاهر النص والفتون  إمث

ظاهر  باشهور متسكو، وامل"ن أعلم التحقيق بالقرائإذاإال التقريب، : من التحديدات ألن العرف يفهم"

  ليس " الدم املقارن لتمام التسع" أن :الظاهر أن ، كما األلفاظ موضوعة للمعاين احلقيقةفإناللفظ، 

                                                

.٤ ح... باب طالق اليت مل تبلغ و٨٥ ص٦ ج:الكايف) ١(
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ن بعد كمال التسع حيض، وبعد متام اخلمسني ليس حيض، أل" املقارن لتمام اخلمسني"حبيض، و

  . ىحبيض، كما يظهر من النص والفتو

بعد متام اخلمسني، وهل  أو  التسع،ل حيضية الدم اخلارج قبل كماعدم: ىظاهر النص والفتون  إمث

 يكون الشارع أحلق بأنمع القطع بكون الدم حيضاً؟   حىتأنه كذلك أو هو كذلك يف حال الشك؟

ة بعد سن أولدت امر أن  كان هو حيضاً حقيقة، كما حدث يف زمانناوإنالشاذ باملعدوم حكماً، 

 كان عدم احليضية وإنظاهر النص : حتماالنا ،ا ذكرته الصحفمعلى السبعني ومل تكن قرشية 

 نفي احلكم بلسان ةإراد إىل موضوعاً، فلو حتقق موضوعه مل يبعد جريان حكمه عليه، لكن الالزم صرفه

 أو  دم احليض قبل متام التاسعةىنفي املوضوع، كما أنه إذ تبدلت األوضاع الكونية فصارت املرأة تر

 أحكامترتيب فضاء خارجي فصارت كذلك بعوامل جوية، كان الالزم  إىل هبتذ أو بعد اخلمسني،

  .ب احلكم بتحقق موضوعه لترت،احليض

  .أن البلوغ إمنا يكون بإكمال التسع: املشهور بني الفقهاءن  إمث

  هو الذي استقر عليه (: اب احلجر من اجلواهرتويف ك
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  .  كان بصفاتهوإن

  كمال تسع سنني،إوالبلوغ حيصل ب

  

ن البلوغ بإكمال إ(:  فقال،)١()املذهب، خالفاً للشيخ يف صوم املبسوط، وابن محزة يف مخس الوسيلة

يف حجر املبسوط ونكاح الوسيلة مبقالة املشهور، فلو قيل بالعشر ال افسهما قبأن كانا مها وإن )العشر

؟ وغ بعد كمال العشركان البلن إ وعد كمال التسع،احليض يكون بأن  أو  ميزان احليض،هو فهل يكون

، ول يف املقام فالثاين، ومن ظهور التالزم بني البلوغ واحليضية فاألىمن ظاهر النص والفتو: إحتماالن

  .الصناعة الثاين، ولو شك فاألصل عدم احليضية إىل  كان األقربوإناالعتبار،  إىل وهذا هو األقرب

 احليض، ألن الشارع حدد سن} ان بصفاته كوإن{بعد اليأس ليس حبيض،  أو الدم قبل البلوغن  إمث

 ىحتديدان يتساقطان لد إما:  فال يقال اجلمع بينهما عرفاً،ىحتديده بالصفات لد على وهو حاكم

  .، ويكون املرجع أصالة عدم احليضية، وسيأيت هلذا مزيد توضيح يف مبحث االستحاضةرضاالتع

لو شك يف البلوغ كان األصل العدم، ، ف}تسع سنني البلوغ حيصل بإكمال{ أن قد عرفت} و{

  لكن قد عرفت يف بعض مباحث الكتاب وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية كالشبهات احلكمية، 

                                                

.٣٨ ص٢٦ ج:اجلواهر) ١(
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  .واليأس ببلوغ ستني سنة يف القرشية، ومخسني يف غريها

  .ما خرج بالدليل إالّ

  : أربعةأقوالففيه } واليأس{

كما عن غري واحد، بل هو } ية، ومخسني يف غريهاببلوغ ستني سنة يف القرش{نه حيصل إ: ولاأل

  .األصحاب إىل املشهور، بل عن التبيان وجممع البيان نسبته

 الشيخ يف النهاية واجلمل واملهذّب والشرائع يف إليهمخسني سنة مطلقاً، ذهب  نه حيصل ببلوغإ: الثاين

  .كتاب الطالق والسرائر واملدارك كما حكي عنهم

  .ول وصريح النراقي األى مطلقاً، كما عن الشرائع يف احليض واملنتهنه الستونإ: الثالث

نه الستون يف القرشية والنبطية، واخلمسون يف غريمها، كما عن ابين محزة والسعيد والقواعد، إ: الرابع

   .األصحاب إىل املشهور، بل إىل  كتبه، وعن الكركي اختياره ناسباً لهأكثرمة يف الّإنه خمتار الع: بل قيل

وغريها فخمسون، واألقرب هو  التفصيل بني اهلامشية فستون:  وهو،وهناك قول خامس للراوندي

  :، وذلك للجمع بني األدلة، إذ قد وردت طائفتان من الدليلولالقول األ

  ، كصحيح إبن نيما حدد فيه اليأس باخلمس: وىلاأل
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  .)١(»يض، مخسون سنةحد اليت يئست من احمل«: ، قال)عليه السالم( احلجاج عن الصادق

يض، حدها مخسون املرأة اليت قد يئست من احمل«: ، قال)عليه السالم( عن الصادق:  بصري أيبوخرب

  .)٢(»سنة

 أن إىل ـ» كل حال على ثالث يتزوجن«: )عليه السالم( وصحيح ثان البن احلجاج، عن الصادق

 كان هلا مخسون إذا«: ها؟ قالوما حد: قلت»  يئست من احمليض ومثلها ال حتيضواليت« ـ :قال

  .)٣(»سنة

 عبد  أبوقال:  نصر، عن بعض أصحابنا املروي يف التهذيب واملعترب، قال أيببن حممد بن وخرب أمحد

  .)٤(»املرأة اليت قد يئست من احمليض حدها مخسون سنة«: )عليه السالم( اهللا

                                                

.١ احليض  أبواب من٣١ الباب ٥٨٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح احليض أبواب من٣١ الباب ٥٨٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح احليض أبواب من٣١ الباب ٥٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

تيأس من ...  (:مع اختالف. ر األخريط الس٥٢ ص:املعترب .٥٨ ح... يف احليض و١٩ الباب ٣٩٧ ص١ ج:التهذيب) ٤(

...).احليض
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 ج، وفيه بعد السؤال عن حد اليأس؟ قالما حدد فيه اليأس بالستني، كخرب ثالث البن احلجا: الثانية

  .)١(» بلغت ستني سنة فقد يئست من احمليضإذا «:)عليه السالم(

  .)٢(وروي ستون سنة:  نصر، قال أيببنا خرب ىرو أن ه بعدفإنومرسل الكايف، 

 الذي هو كاملسند ـ عمري  أيببناكمرسل : وشاهد اجلمع بني هاتني الطائفتني، مجلة من الروايات

 بلغت املرأة مخسني سنة، مل تر إذا«: ، قال)عليه السالم( املروي يف الكايف والتهذيب، عن الصادقـ 

  .)٣(»تكون امرأة من قريشأن  إالّمحرة 

آخر حديث  إىل .)٤(» بلغت مخسني سنةإذااملرأة «: )عليه السالم( قال الصادق: ويف الفقيه، قال

  . الكايف والتهذيب

  .)٥( احلديثاملرأة أن يرو: قال: ومرسل الفقيه

                                                

  .٨ ح احليض أبواب،٣١ الباب ٥٨١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح باب حد اليأس من احمليض١٠٧ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٥٩ ح... من احليض١٩ الباب ٣٩٧ ص١ ج:التهذيب. ٣ حب حد اليأس من احمليض با١٠٧ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٧ ح يف غسل احليض والنفاس٢٠ الباب ٥١ ص١ ج:الفقيه) ٤(

.١٠ ح... يف طالق اليت مل تبلغ احليض و١٦١ الباب ٣٣٣ ص١ ج:الفقيه) ٥(
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 كانت إمرأة من قريش إذا إالّ بلغت مخسني سنة، إذاتئس املرأة من احليض : قال: ومرسل املبسوط

  .)١(ستني سنة إىل  دم احليضىأا تر: ىه روفإن

  .)٢(ستني سنة إىل القرشية من النساء والنبطية تريان الدم أن وقد روي: قال: ومرسل املقنعة

ل  عمري الذي ال يرس أيباإلرسال يف الروايات، جلربها بالعمل، وبكون بعض رواا مثل إبنوال يضر 

، كما ال يضر ما هو حجة بينه وبني اهللا تعاىل إالّعن ثقة، ومثل الفقيه الذي ال يذكر يف كتابه  إالّ

ام هلا من جهة يكون ذلك نوع احتر أن ي بني القرشية وغريها بعد النص، واحتمالاستبعاد الفرق اخللق

  .العدة

 أو  سواء يف القرشية،ىتر أن  بعد اخلمسني، ويندرىاملرأة غالباً ال تر أن احتمال إىل هذا باإلضافة

غري القرشية ملصلحة التسهيل، وأثبته يف القرشية ملصلحة  إىل غريها، لكن الشارع أسقط النادر بالنسبة

  .اإلحترام

  ثاين والقول الثالث، ومبا ذكرنا ظهر وجه إستدالل القول ال

                                                

.٤٢ ص١ ج:املبسوط) ١(

.٢٣ يف باب عدد النساء س ٨٢ ص:املقنعة) ٢(
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  .بن كنانة النضر إىل والقرشية من انتسب

  

  .كلَّ واحد منها آخذ ببعض األدلةن إ حيث

مرسلة  إىل ه استندفإن اجلمع بني األدلة ـ كما ظهر وجه القول الرابع ـ، ىنه خالف مقتضإ: وفيه

أنه جمهول  إىل ، هذا مضافاًعدم احلجية يف مثلها بعد عدم جربها بالعمل الكايف للجرب: املقنعة، وفيه

 ثبت ذلك، فإن(:  راويها ـ وهو املقعنة ـ أظهر التوقف، حيث قال بعد العبارة السابقةنأواملوضوع، 

  .)١()جتاوز الستني  حىتفعليها العدة

  .ية خصوص اهلامشية، فتأملشرقاملراد بال أن فلم يظهر له دليل، وكأنه لفهم: وأما القول اخلامس

 وجوهاً أخر يف اجلمع بني الطائفتني، أقرا ما ذكرناه، ومن شاء اإلطالع عليها فلريجعهناك ن  إمث

  .فصالتامل إىل

، كما هو املشهور )صلى اهللا عليه وآله وسلم( جد النيب} النضر بن كنانة إىل والقرشية من انتسب{

رسال املسلَّمات، وذكر إ دائق واملستند واجلواهر والشيخ املرتضى وغريهم احلبني الفقهاء، بل أرسله

 أقوال قيل وإن وغريهم، وهذا القدر كاف يف إجراء احلكم، ابنيساملؤرخني والنذلك مجلة من اللغويني و

 ةقصي، والظاهر أنه ال منافا إىل أنه من انتسب أو فهر بن مالك، إىل القرشية من انتسبن إ :أخر، مثل

    املذكورة، وذلكقوالبني األ

                                                

.س املصدرنف) ١(
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ـ بعد نضر ـ كانا ممن مجع السلطة وامللك ومل يغلب عليها أحدمها، فكأن ألن فهر وقصي 

سم حوت يف البحر يأكل ا (: ـ كما يف لسان العرب ـ"قريش"تسميتهما به من هذه اجلهة، إذ 

أو ،)١()سائر القبال على بذلك لسيادته وغلبته" نضر" عليه، فسمي ىؤكل، ويعلوها وال يعلاحليتان وال ي 

  .)٢() العرب بعد تفرقهم يف البالدتإمنا مسي بقريش، ألنه متكن من مجع أشتا(: كما يف امع" رنض"أن 

ا أيضاً يكانا كذلك، ولذا مس :ـ بضم القاف ـ " قصي" و،كسر الفاء ـبـ " فهر" أن ومن املعلوم

  .)عليهم السالم( كالً من اجلواد واهلادي والعسكري مسوا بابن الرضا أن بذلك، كما

اهلامشية، وال يعرف اآلن منها  إالّوالظاهر أنه ال يعرف اآلن منهم (: أما ما ذكره اجلواهر، حيث قال

بعض آخر منهم كما  إىل ية من انتسبفمعرو: ، فقد يرد عليه)٣() طالب والعباسإىل أيب من انتسبإال 

  .نتسابيف مشال العراق، وسيأيت الكالم يف مشكوك اال

                                                

.نقل باملضمون) قرش( مادة ٣٣٥ ص٦ ج:لسان العرب) ١(

.نقل باملضمون) قرش( مادة ١٥٠ ص٤ ج:جممع البحرين) ٢(

. نقل باملضمون،١٦٢ ص٣ ج:اجلواهر) ٣(
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 باألب دون األم، وهو الذي ذكره غري واحد من إليهمن انتسب : بالقرشيةاملراد ن إ مث الظاهر

ى  عل)رمحه اهللا( ىاستدل الشيخ املرتض اذنتساب هواألب، ولالفقهاء، بل هو املشهور، ألن امليزان يف اال

جريان احلكم  إىل خالفاً لبعض الفقهاء حيث ذهبوا  األم،إىلصحة السلب عن املنتسب  و،ذلك باملتبادر

خيصون  أو .. األم، وهكذا ماملنتسب بأم األم، وأم أ إىل أم يتعدون يف املنتسب باألم، ومل يعلم

  .باملنتسب باألم فقط؟

 من: منعوا التبادر وصحة السلب ـ، ومبا ورد أن لذلك بالصدق ـ بعد  فقد استدلوا،وكيف كان

صلى اهللا (  رسول اهللادأوال )هم السالمعلي(دمها أوال و)عليه السالم(  واحلسني)عليه السالم( احلسنأن 

 ـ، وكوم إذ الصدق ممنوع ـ كما يشهد بذلك العرف : ى، ويف الكل ما ال خيف)عليه وآله وسلم

العرب نصراف حسب فهم  ال ينايف اال، حقيقة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( دهأوال )عليهم السالم(

  . تنقيح املوضوعم، الذي فهمهم هو امليزان يفإليه ىللموضوع امللق

مث إنه قد استدل مجاعة من الفقهاء ألحد القولني بالقدر املتقني واألصول، ولكن الظاهر أنه ال جمال 

  .هلا بعد وضوح املوضوع حسب الفهم العريف

  مث إنه قد حتقق ـ مما تقدم ـ عدم وجه الحتمال خصوص 
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  .ومن شك يف كوا قرشية يلحقها حكم غريها

  

  . لداللة بعض الروايات عليه هناك، احتمل ذلك يف باب اخلمسوإنقام، الفاطمية يف امل

 ى كان الشرع قد نفوإن للصدق حقيقة، ، بالزناونتساب حيصل ولاال أن الظاهر أن بقي الكالم يف

حرمة النكاح  على  اخلاصة، ولذا أطبقواحكامالنفي مبالحظة اإلرث وبعض األ أن الظاهرأن إال النسب، 

 األخر، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب حكامأمه وبنته وأخته من الزنا، وهكذا بعض األ إىل بالنسبة

  . فراجع،النكاح

 من سائر الطرق أشبهما  أو الشياع أو اإلقرار أو ة بالبينةيكون ثبوت القرشي أن مث إنه ال فرق بني

  .القرعة ففي الثبوت ا تأمل إالّالشرعية، 

: ىكما هو املشهور بينهم، بل يف مصباح اهلد} لحقها حكم غريهاومن شك يف كوا قرشية، ي{

، )١()عدم النسب عند الشك على البناء على يف احملكي يف املقنعة ـ، وتسامل الفقهاء اً ـ كماإمجاع(

  .ىنتها

ول عنتساب املـ، وهو الذي تقتضيه أصالة عدم اال اً حمققاً ـ كما يف املستندإمجاع(: يف املستمسك

   عند الفقهاء يف مجيععليها

                                                

.٣٨١ ص٤ ج:ىمصباح اهلد) ١(
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  .واملشكوك البلوغ حمكوم بعدمه، واملشكوك يأسها كذلك

  

  .ىنتها، )١()املقامات

عند إحرازه،  إالّالنسبة بني شخصني  عدم إجراء على العقالء متساملون أن كللوجه يف ذا: أقول

  .املعروف عند العرب على ه مرتلإطالقوالشارع مل حيدث طريقة جديدة، ف

ه جريان العدم بأنذلك  على لكن رمبا أشكل، يتمسك لذلك باستصحاب العدم األزيلمث إنه قد 

األزيل لترتيب آثار العدم النعيت من األصل املثبت، وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف األصول، ويف 

  .بعض مسائل هذا الشرح

فدمها حمكوم } م بعدمهواملشكوك البلوغ حمكو{: ف يف ما ذكره املصنشكال ال ينبغي اإلة،وباجلمل

 حمرز بالوجدان، والثاين ولفاجلزء األ" إمرأة مل تبلغ"بعدم احليضية، وذلك ألن املوضوع مركب من 

فدمها حمكوم بعدم احليضية، ألن املوضوع مركب من } واملشكوك يأسها كذلك{. ستصحابباال

  ".إمرأة مل تيأس"

 إىل  مل ينته الفحصإذا إالّستصحاب، ء االجراإمث إنك قد عرفت سابقاً وجوب الفحص، فال ميكن 

  .نتيجة

                                                

.١٥٦ ص٣ ج:املستمسك) ١(
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 على كونه حيضاً، وجيعل عالمةلوغها دم وكان بصفات احليض حيكم ب خرج ممن شك يف بإذا): ١مسألة ـ (

  .ه ال حيكم حبيضيتهفإن كان بصفات احليض وخرج ممن علم عدم بلوغها، إذاالبلوغ، خبالف ما 

  

صفات احليض، حيكم بكونه حيضاً ب بلوغها دم، وكان  خرج ممن شك يفإذا{): ١مسألة ـ (

ه ال فإن كان بصفات احليض وخرج ممن علم عدم بلوغها، إذاالبلوغ، خبالف ما  على وجيعل عالمة

 يف عدم إشكاله ال فإن علم عدم بلوغها وخرج منها دم بصفات احليض، إذا أما ،}حيكم حبيضيته

  . املتقدمةخبارل عليه األ، ويدمجاعذلك اإل على حيضيته، وقد ادعوا

  :أقوالثالثة  على ،مث إم اخلتفوا يف املراد بعدم كونه حيضاً

  .نه ليس حبيض موضوعاًإ: ولاأل

 علم أنه حيض، فالشارع وإن احليض، أحكام أنه ال حيكم عليه بنه ليس حبيض حكماً، مبعىنإ: الثاين

  .»ال شك لكثري الشك «:)عليه السالم(  احلكم بلسان نفي املوضوع، مثل قولهىنف

 أحكامسائر  أما ، وهو عدم العدة،حكامنه ليس حبيض حكماً، لكن من جهة بعض األإ: الثالث

   على ا تترتبفإاحليض 
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 أنه علم أنه حيض، كما يعلم اإلنسان  علم عدم بلوغها ورأت دم احليض ـ مبعىنإذاذلك الدم، ف

 أحكامنفسها سائر  على  ترتبنأو ال تصوم، نأوتصلي، ال  أن سائر املوضوعات العرفية ـ كان عليها

تتزوج،  أن هلا ـ جاز ـ ونفرض أنه دخل ا  طلقها زوجهاإذااحلائض، لكن فقط ال عدة عليها، ف

  .عدمه على مجاعحتمال الثالث بعيد غاية البعد، بل ظاهرهم اإلالاو

ال عدة : "خره ـ، وقولهآ إىل ـ" موال تصو يصلال ت: " يف كل من قولهشكالاإل إىل  باإلضافةهذا

يكون وجه حلرمة الصالة والصيام عليها، كما أا ما دامت غري   ما دامت هي غري مكلفة ال، إذ"عليها

غرياملكلَّف  على العدة جتبن إ :يقالأن إال اللهم  بالدليل، ىتنف  حىتمكلفة ال وجه الحتمال العدة

 كان وإنتتزوج،  أن ها زوجها مث أفاقت إفاقة، مل حيق هلا كانت كبرية جمنونة وطلقإذاأيضاً، كما 

  .ول كانت يف عدة الزوج األإذايزوجها يف حال جنوا  أن هايال حيق لول أو الطالق يف حال جنوا،

  . فالقول الثالث ال وجه له،وكيف كان

بن اا يف صحيحة  كان نفي املوضوع، كموإنني، والظاهر من األدلة ول الكالم يف القولني األىيبق

املناسبة مع مقام التشريع أن  إالّ، )١(» هلا أقلّ من تسع سننيى أتإذا«: قالوما حدها؟ : قلت: احلجاج

   هو نفي احلكم، وعليه

                                                

.٤ ح... باب طالق اليت مل تبلغ و٨٥ ص٦ ج:الكايف) ١(
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الفارق بني  ه باحليضية، وهذا هويه حيض ال حيكم علبأنمل تبلغ كمال التاسعة، وعلم  ابأفلو علم 

ه حيض، بأن علم إذا احليض أحكاميرتب  أن نايف للموضوع جيب عليه الولالقول األن إ القولني، حيث

الغالب، فيكون حاله حال  على ه حيض، فيحمل نفي الشارعبأنمع العلم إذ ال مكان لنفي كونه حيضاً 

 إذانه إ، حيث "إن األحواض بني مكة واملدينة ليست بكر: "وقال" الكر مطهر: " قال الشارعإذاما 

 أن  ذلكخبالف القول الثاين النايف للحكم، إذ معىن  ترتب عليه حكم الكر، وهذاحدها كرأ أن علمنا

 علم إذانه أ، واملتحصل مما تقدم "ال شك لكثري الشك" علم باملوضوع، مثل وإنالشارع مل يرتب احلكم 

نه شك يف أ أو ه ليس حبيضبأن ـ سواء علم ىالدم الذي ير على  احليضأحكامبعدم البلوغ ال حيكم ب

وتدخل املسجد ومتس املصحف، وتصوم  يصلت أن  حيض ـ، فيجوز هلاهبأنعلم  أو ال، أو حيض

  . علم بعدم البلوغإذا، كما ال جتب عليها العدة، هذا كله ةيطلقها يف غري طهر املواقع أن وجيوز لزوجها

واحليض الصفات دليل احليضية؟  أن  شك يف البلوغ وخرج منها دم بصفات احليض، فهلإذاوأما 

أصالة عدم البلوغ تنفي شرط احليض الذي هو البلوغ؟ أن  أو احليض بنفسه بلوغ؟أن  أو دليل البلوغ؟

  نفي " مجاعة، عن املسالك ولقال باأل: حتماالتا



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠١

  ." عليهمجاعاإل"، وعن صوم الروضة "ال نعلم فيه خالفاً "ى، وعن الذكر"اخلالف فيه

يب احلجر والصوم، والنهاية يف الوصايا، والوسيلة يف كتايب  كاملبسوط يف كتا،وقال بالثاين آخرون

اخلمس والنكاح، والسرائر يف كتايب الصوم والوصايا، واجلامع يف الصوم، والتحرير يف احلجر، بل عن 

  ." عليهمجاعاإل"الغنية 

  .وقال بالثالث بعض

  :جبملة من الروايات: ولاستدل للقول األ

:  جتب عليه الصالة؟ قالسألته عن الغالم مىت: ، قال)عليه السالم( هللا عبد ا أيب عن،موثق عمار: منها

 عليه القلم، ى احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصالة، وجرفإن عليه ثالث عشرة سنة، ى أتإذا«

 ىحاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصالة وجر أو  هلا ثالث عشرة سنة،ىأتن إ واجلارية مثل ذلك

  .)١(»عليها القلم

  .)٢(» حاضت الصيامإذا املرأة ى احتلم الصيام، وعلإذا الصيب ىعل«: ومرسل الفقيه، قال

                                                

.١٢ ح مقدمة العبادة أبواب من٤ الباب ٣٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح باب احلد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم٣٤ الباب ٧٦ ص٢ ج:الفقيه) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٢

  .)١(»اخلمار إالّ حاضت إذاال يصلح للحرة «: وخرب يونس

 له احلسنة، وكتبت عليه السيئة وعوقب، ت سنة كتبة بلغ الغالم ثالث عشرإذا«: بن سناناوموثق 

  .)٢(»ذلك إا حتيض لتسع سنني بلغت اجلارية تسع سنني فكذلك، وإذاو

 حاضت إذا اجلارية ى وعل، احتلم الصيامإذا الصيب ىعل«: )عليه السالم(  بصري، عن الصادق أيبوخرب

  .)٣(»الصيام واخلمار

البلوغ، إذ البلوغ عبارة عن تأهل نفسي، واحليض  على  عرف كان دليالًإذااحليض  أن :تقريبب

  .جل دليل ذلكاإلنبات يف الر أن عالمة له، كما

احليض نفسه البلوغ، ال أنه عالمة  أن ظاهرها أن بالنصوص املذكورة بضميمة: استدل للقول الثاين

حتالم ونفس بلوغ يكون الشارع جعل نفس احليض بلوغاً، كما جعل نفس اال أن البلوغ، وال مانع من

   بأنهذين القولني  على  املعين بلوغاً، ويستشكلالسن

                                                

.٤ي ح لباس املصل أبواب من٢٨ الباب ٢٩٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٢ ح الوصاياأحكام  أبواب من٤٤ الباب ٤٣١ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح من يصح منه الصوم أبواب من٢٩ الباب ١٦٩ ص٧ ج:الوسائل) ٣(
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احليض ال يكون  أن يكون بلوغاً، إذ قد حتقق أن البلوغ، وال على يكون عالمة أن احليض ال ميكن

 على دليل عليه، وذلك سابق أو  والتسع هو البلوغ،،بعد التسع إالّقبل كمال التسع، فاحليض ال يكون 

شرط احليض البلوغ ـ كما هو ظاهر ن إ : شئت قلتوإناحليض فال يكون احليض دليالً وال بلوغاً، 

  ".إن احليض دليل سبق البلوغ: "بعده، ولذا قال بعضهم إالّألصحاب ـ فال يكون احليض ا

  :الّستصحاب إباالستصحاب، وال رافع هلذا اال: ستدل للقول الثالثا

 أن ه حيض وعلمنابأن علمنا إذا ألنه ،ال يكون حيض قبل البلوغ أن شرط على ،العلم باحليضيةـ ١

. فقدنا أحد العلمني فال ميكن احلكم بالبلوغإذا أما قد علمنا بالبلوغ،احليض ال يكون قبل البلوغ، ف

 ،البالغة ال حتيض غري بأن رحكمه اآلخ إىل  منضماً، الصفات دليل احليضيةبأنحكم الشارع  أو ـ٢

.مقام العلمني  تقوم األمارتانبأنوذلك 

  .صاً بالبالغةالشارع جعل احليض خان إ فهو ظاهر األدلة، حيث: أما احلكم الثاين

    فلم،وهو كون الصفات دليل احليضية: ولوأما حكم األ
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  .وهذا هو املراد من شرطية البلوغ

  

الظاهر من هذا ن إ :احليض، وفيه على ةالصفات أمار أن  علىما دلما إ يثبت شرعاً، إذ املثبت له

ستحاضة، فال يض وبني اال بني احلاألمرا هو لدوران وإمنالدليل أنه بعد املفروغية عن كمال التسع، 

 دليل احلكم ال يفي فإنما حتققت الصفات حتقق احليض، أنه كلّ على  ملثل هذا الدليل حبيث يدلإطالق

نه إمنا إالصحة، حيث  على بِنا شككت يف صحة العقد، إذا: يقول أن ، إذ هو مثلهبإثبات موضوع

مع  أو اء، ينطق كالببغناور منه كان مع حيصادالعقد ال أن  شك يفإذاما   ال،يكون يف املوضوع املقابل

صفات املذكورة، لاملشكل دم با ى خرج من اخلنثإذا احليض فيما أحكامحيكم ب أن  فهل ميكن،إنسان

 واملفروض يف قاعدة اإلمكان قابلية احملل، واملفروض يف املقام الشك يف قابلية احمللّ ،وإما قاعدة اإلمكان

اب بالصفات ال حستصاال على امرأة، وحيث ال وارد ك يف أنه رجل أوللشك يف البلوغ، فهو مثل الش

  .ليكون هو البلوغ أو البلوغ، على احليضية لتدل على تكون دليالً

 رأت دماً بصفات احليض حتكم إذاالشاكة يف بلوغها  أن من:  به املصنف يشكل ما أفىت، هذاىوعل

ن شرطية البلوغ هلا أل} املراد من شرطية البلوغوهذا هو {البلوغ  على بكونه حيضاً، وجيعل عالمة

  :حتماالنا

  علمت  أو  مل تعلم بالبلوغ،إذايكون املراد ا أنه  أن :ولاأل
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  . كان بصفات احليضوإن بعدم البلوغ فليس دمها حيضاً

 ذاإ أما  كان بالصفات،وإن علمت بعدم البلوغ فليس دمها حيضاً، إذايكون املراد ا أنه  أن :الثاين

الثاين، وقد عرفت  على  كان بصفات احليض، واملصنفإذا  شكت يف البلوغ فدمها حمكوم باحليضية

  .ول األوفق بظواهر األدلة األنأو فيه، شكالاإل

  :الصور ثالث أن واملتحصل مما ذكرناه يف هذه املسألة،

  . يف احلكم باحليضية لواجد الصفاتإشكال وال ،تعلم بالبلوغ أن :وىلاأل

 بأنه حيض، وعلم بأن علم إذاإال  وال حيكم باحليضية لواجد الصفات، ،جتهل البلوغ أن :الثانية

  .بعد البلوغ إالّاحليض ال يكون 

 ى علم أنه حيض، ألن الشارع نفوإنتعلم عدم البلوغ وال حيكم باحليضية لواجد الصفات  أن :الثالثة

ه حيض موضوعاً، واهللا بأن الشامل لصورة العلم طالق قبل البلوغ، وظاهره اإلىحكم احليض عما ير

  .العامل
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ل مكان  واألمة، وحار املزاج وبارده، وأهاخلمسني بني احلرة أو ال فرق يف كون اليأس بالستني): ٢مسألة ـ (

  .ومكان

  

 بعض بأن: فال يقال} اخلمسني بني احلرة واألمة أو ال فرق يف كون اليأس بالستني{): ٢مسألة ـ (

  . يكون هنا كذلك للمناطنأو يف األمة ملا كان أقل من احلرة، ال بد رمواأل

يكون يأس  أن   دم احليض، فالالزمراحلرارة تؤثر يف استمران إ :فال يقال} وحار املزاج وبارده{

 أهل البالد الباردة يأسهم قبل يأسن إ :فال يقال. }وأهل مكان ومكان{احلارة أبعد من يأس الباردة 

  . تؤثر يف تأخري اليأسارة، ألن حرارة اجلوالبالد احل

 املريضة بزيادة الدم يأسها بأن: قلته، فال يقال أو وكذا ال فرق بني الصحيحة واملريضة بزيادة الدم

 النص طالقسها مقدم عن يأس الصحيحة، كل ذلك إلأمؤخر عن يأس الصحيحة، واملريضة بقلة الدم ي

مبا تؤثر يف الواقع، لكن الشارع مل يعنت ا، وذلك لضرب  كان روإنعتبارات ، وهذه االىوالفتو

  . ذلك يف بعض مباحث الكتاب كما فصلنا معىن،القاعدة

  .)١()خمالف يف ذلك على مل أقف(: ويف املستمسك، قال

                                                

.١٦٢ ص٣ ج:املستمسك) ١(
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 أنه جيتمع ىاع، ويف اجتماعه مع احلمل قوالن، األقورضاحليض جيتمع مع اإل أن  يفإشكالال ): ٣مسألة ـ (

  معه،

  

بال خالف، كما هو ظاهر كلمام، } اعرضاحليض جيتمع مع اإل أن  يفإشكالال {): ٣مسألة ـ (

 األدلة، حيث مل إطالقإنه من الضروريات، ويدل عليه :  عدم اخلالف مجاعة، بل رمبا قيلىبل ادع

جمال له، اللنب فال  إىل نه ال جيتمع معه، ألن الدم يصرف فتوهم أ،ال يكون رضاع أن  يف احليضيشترط

  .االثنني إىل قسيمهتمكان إل

  : مخسة  جمموعةقول كانت األوإننفياً وإثباتاً، } ويف اجتماعه مع احلمل، قوالن{

نه إ(:  غري واحد، ويف اجلواهرإليهمطلقاً، ذهب } أنه جيتمع معه{من } ىاألقو{ما هو : ولاأل

  . عليهمجاع اإل:، بل عن الناصريات للسيد)١()املشهور نقالً وحتصيالً

الشرائع والنافع :  غري واحد من الفقهاء، منهمإليهعدم اجتماع احلمل واحليض مطلقاً، ذهب : الثاين

  .والوحيد البهبهاين

   ة احلمل فيجتمع احليض معهنابالتفصيل بني است: الثالث

                                                

.٢٦٢ ص٣ ج:اجلواهر) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٨

الظاهر يف  ،"عندنا ":ئالًاة احلمل فال جيتمع احليض معه، واختاره الشيخ يف اخلالف قنابوبني عدم است

  ".كثرنه مذهب األإ: "، وكذا السرائر اختاره قائالًمجاعاإل

 ول مبجامعة احليض مع احلمل يف األ،التفصيل بني قبل مضي عشرين يوماً من العادة وبعده: الرابع

  . وقواه املدارك، املعتربإليهستبصار والنهايه، ومال ختاره الشيخ يف التهذيب واالادون األخري، 

 مل يكن كذلك إذا وبني ما ، فيجتمع مع احلمل، كان الدم بصفة احليضإذالتفصيل بني ما ا: اخلامس

  .الصدوق يف الفقيه إىل  نسب،فليس حبيض

  :مبتواتر الروايات: ولاستدل للقول األ

 : الدم أتترك الصالة؟ قالى ترلىب عن احل:)عليه السالم( عن الصادق ،بن سناناصحيحة : منها

  .)١(»مبا قذفت بالدم رلىباحلن إ نعم،«

  ، قلت )عليه السالم(  عن الصادق،ة سليمان بن خالدوحسن

                                                

.١ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٩

الولد يف بطن أمه غذاؤه الدم، فرمبا كثر ن إ نعم، وذلك«:  رمبا طمثت؟ قالىلباحل) جعلت فداك: (له

  .)١(» دفقته حرمت عليها الصالةإذا فضل دفعته، فإذاففضل عنه، ف

أربعة أيام، تصلي؟  أو الدم ثالثة أيام ترى لى عن احلب)سالمعليه ال( عن الرضا: ناووصحيحة صف

  .)٢(»متسك عن الصالة«: قال

 ه رمبا بقيفإن ،الةصتدع ال«:  الدم؟ قالىترى ل يف احلب)عليهما السالم(ومرسلة حريز، عن الباقرين 

  .)٣(»يف الرحم الدم ومل خيرج وتلك اهلراقة

نعم، إنه رمبا «:  الدم؟ قالى ترىلسألته عن احلب: ، قال)عليه السالم(  عن الصادق، بصري أيبورواية

  .)٤(»ىقذفت املرأة الدم وهي حبل

  عليه ( با احلسنأسألت : قال: بن احلجاجاوصحيحة 

                                                

.١٤ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٩ ح احليض أبوابمن ٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.١٠ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٠

 قبل ذلك يف كل شهر، هل تترك الصالة؟ ى الدم وهي حامل كما كانت ترى ترىلب عن احل)السالم

  .)١(» دامإذاتترك الصالة «: قال

 الدم كما كانت ى ترىسألته عن احلبل:  قال)عليهما السالم(مد بن مسلم، عن أحدمها ورواية حم

 إذامتسك عن الصالة كما كانت تصنع يف حيضها، ف«:  أيام حيضها مستقيماً يف كل شهر؟ قالىتر

استصحاب بقاء ملكة احليض،  إىل غريها من الروايات، وبعد ذلك ال حاجة إىل ...)٢(»طهرت صلَّت

  .، مما مرتبتها متأخرة عن األدلةأشبهما  أو الة عدم عروض املانع لو شك يف مانعية احلمل أصوإىل

  النيبن ع)عليهم السالم( عن آبائه )عليه السالم(  عن الصادق،مبا رواه السكوين: استدل للقول الثاين

رأت الدم وهي حامل  إذاما كان اهللا ليجعل حيضاً مع حبل، يعين «:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٣(» ضرا الطلق ورأت والدم، تركت الصالةإذاترى على رأس الولد أن إال ، تدع الصالة ال

 عن رزق الولد يف )عليه السالم( سلمان سأل علياً أن :)عليه السالم( صادقلوما رواه الصدوق، عن ا

  إن «: بطن أمه؟ فقال

                                                

.٢ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل )٢(

  .١٢ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٩ ص٢ ج:الوسائل )٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١١

  .)١(»علها رزقه يف بطن أمه ـ حبس عليه احليضة، فجتعاىلاهللا ـ تبارك و

الدم يف  والدفقتني من الدفقة ى ترلىبعن احل: )عليه السالم(  احلسن أيب، عن محيد بن املثىنةحيوصح

  .)٢(»تلك اهلراقة، ليس متسك هذه عن الصالة«: شهر والشهرين؟ فقاللاأليام ويف ا

ة الواردة يف استرباء الكثري خبار يف ذلك، وذلك مثل األخبار تواتر األىدعو: وعن شرح املفاتيح

ة بالزنا، أواألمة احملللة ءغريه، ويف استرباء املوطو أو قلة بالبيعتيضة، ويف استرباء اجلواري املنالسبايا باحل

ة عدم احلمل، ناباحليض مع احلمل مل يكن اإلسترباء مفيداً، ألنه شرع الستاجتمع ه لو فإن، ةللغري باحليض

 بصحة طالقها مجاع اإلإىلقاء التكليف عليها بالعبادات الثابتة قبل رؤية الدم، وأصالة ب إىل هذا باإلضافة

لسند  ضعف اينرواية السكو على بطالن طالق احلائض، ويرد على ولو يف حال الدم، بضميمة ما دل

  ستفهاماً لإلنكار، ايكون الكالم  أن الحتمالكما قيل، وضعف الداللة 

                                                

.١ ح...ة اليت من أجلها ال ترى يف العل٢١٩ الباب ٢٩١ ص:علل الشرائع) ١(

.٨ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٢

 حنيفة وأمحد  أيب، واحتمال التقية لكونه مذهب)عليه السالم( ماموالتفسري من الراوي ال من اإل

يؤيده ما يف (يراد الغالبية، و أن مجهور التابعني، واحتمال إىل والشافعي يف اجلريد، ونسبه يف التذكرة

آخره ـ  إىل ـ» ما كان اهللا«: ما يف البحار ـ بعد ذكر قوله على بعض نسخ نوادر الراوندي ـ

  .)١(تندسكذا يف امل. )» تدع الصالةىوهي حبل م رأت الدإذاف«

  .ا يف مقام رزق الولد، ال يف مقام بيان عدم خروج شيء منهاإ:  الصدوقة روايىوعل

بعدم الداللة ألن الدفقة والدفقتني ليست حيضاً، ويؤيده صحيحة الراوي املذكور :  رواية محيدىوعل

:  احلائض من الدم؟ قالى كما ترى ذلك منها تربأناست قد ى يف احلبل)عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن

  . )٢(» كان قليالً فلتغتسل عند كل صالتنيوإنكان دماً كثرياً فال تصلني ن إ تلك اهلراقة«

، ولو سلم الداللة وصحة السند يف )عليهما السالم(حدمها  حممد بن مسلم، عن أوقريب منه، مرسل

 تكايف تلك الروايات املتواترة أهلها، لوضوح أا ال إىل هاالكل وعدم التقية كان البد من رد علم

  .املعمول ا قدمياً وحديثاً

  : استرباء السبايا روايات على دروي

  . حبيضة واحدةنابة الرحم تستءبرا أن  بعدة الطالق، حيث حبلت ثالثة قروء مع:أوالًنقض لا

                                                

.٣٤ ح١١١ ص٧٨ ج:حبار األنوار .٢٧ س ١٤٠ ص١ ج:ستندامل) ١(

.٥ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٣

 ة الرحم من احلملنابثة قروء، ليس املناط فيه إست ويف احلرة بثال،يف األمة حبيضة سترباءجعل اال: وثانياً

ة اليت هي نابستم خمتلفة من مجلتها االكَناع اجتماع احليض مع احلمل، بل له ِحتميستكشف منه ا حىت

 وغريها، واألصل ال ...ة بالزناء ومنه يعلم اجلواب عن استرباء املوطو،غاليب، واحلكمة ال تالزم الكلية

  .دليلجمال له بعد وجود ال

بني دليله ودليل صحة طالق احلامل عموماً من وجه،  أن بطالن طالق احلائض على ما دل على ويرد

عدم اجتماع احليض واحلمل، مثالً يقال  على  فال يكون ذلك دليالً،فالالزم إعمال املرجحات اخلارجية

ق مث ظهر  طلّإذالغائب ا يف حالة احليض خلروجها من العموم، مثل خروج وبصحة طالق احلامل ول

  .حيض الزوجة حال الطالق

 وبني ،جتماع بني احليض واحلملة احلمل فيجوز االنابـ الذي فرق بني است: استدل للقول الثالث

 الدم ىأم ولدي ترن إ :)عليه السالم( عبد اهللاقلت أليب : مبصححة الصحاف، قال: غريها فال جيوزـ 

 رأت احلامل الدم بعد ما ميضي عشرون يوماً من إذا«: فقال يل: صالة؟ قالالوهي حامل، كيف تصنع ب

 ذلك ليس من الرحم وال من فإن فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، ىالوقت الذي كانت تر

 فيه ى رأت احلامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترإذاو ي،صلالطمث، فلتتوضأ وحتتشي بكرسف وت

   ه من احليضة، فلتمسك عن الصالة عدد أيامهافإنر، يف الوقت من ذلك الشه أو الدم بقليل،



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٤

  .)١(» انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّفإناليت كانت تقعد يف حيضها، 

بني زماين العادة وبعد العادة،  تفاوت عشرين يوماًأن إال ة احلمل، ناب مل يذكر استوإنوهذا احلديث 

ة اليت نابما قبل االست على  املثبتة حبملهاخبارعاً بني األاحلمل، وهذا اخلرب يكون جام ةنابكفيل باست

  .ما بعد عشرين يوماً على  النافية حبملهاخبار وبني األ،تتحقق بعدم مضي مقدار عشرين يوماً من العادة

  . بينهما عموماً من وجهفإنة، نابستعدم املالزمة بني مضي عشرين وبني اال: أوالً :وفيه

ة عن احلمل بيآ  مثل تلك الكثرةفإن هذا اخلرب، ىعل الكثرية املثبتة ال ميكن محلها خبارتلك األ: وثانياً

  .املذكور

  أيبة أيضاً حيض، كخربناببعد االست أن  علىالغلبة، لوجود الروايات الدالة على بلزوم محلها: وثالثاً

 احلائض ى كما ترى، تر ذلك منهاناب قد استى عن احلبل)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: املغزا، قال

  .» كان قليالً فلتغتسل عند كل صالتنيوإنكان دماً كثرياً فال تصلني، ن إ تلك اهلراقة،«: من الدم؟ قال

   ى ما ترى حبلها ترناب قد استى عن احلبل،وخرب حممد بن مسلم

                                                

.٣ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٥

 وإن فال تصلِّ، كان دماً كثرياً أمحرن إ تلك اهلراقة من الدم،«: )عليه السالم( قالاحلائض من الدم؟ 

  .)١(»الوضوءإال عليها  كان قليالً أصفر فليس

  .عتماد عليهاك عرفت وهنها، فال ميكن االنمبصححة الصحاف املتقدمة، لك: استدل للقول الرابع

إن «: الدم اليوم واليومني؟ قالى  ترى عن املرأة احلبل، بن عمارةاقخبرب إسح: استدل للقول اخلامس

  .)٢(» كان صفرة فلتغتسل عند كل صالتنيوإنذينك اليومني،  يصل تكان دماً عبيطاً فال

 وإندماً كثرياً أمحر فال تصلِّي،  إن كان«: )عليه السالم( وخرب حممد بن مسلم املتقدم، حيث قال

  .»الوضوء إالّكان قليالً أصفر فليس عليها 

 رأت فإنة أيام الدم، تركت الصال  رأت الدم يف احلمل كما كانت تراه،إذااحلامل «: والرضوي

  .)٣(»صفرة مل تدع الصالة

، من مجاعما خيالف النص واإل على عدم معلومية القائل به، واشتماله إىل نه ـ باإلضافةإ: وفيه

  ، ه بصدد بيان الفرق بني احليض واالستحاضة، وضعف السند يف اجلملة ـنأوإمكان حيض يومني، 

                                                

.٢ ححلبلى ترى الدم باب ا٩٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٦ ح احليض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٢٨ س ٢١ ص:فقه الرضا) ٣(
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٣١٦

بعدها، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين  أو قبلها أو ء كان يف العادةبعدها، وسوا أو ةنابستسواء كان قبل اال

  . اجلمع بني تروك احلائض وأعمال املستحاضةحوطيوماً، األ

  

بعدها، وسواء كان يف  أو ةنابستسواء كان قبل اال{ الكثرية خباريرد عليه عدم مقاومته لتلك األ

  . األدلةطالقإل} بعدها أو قبلها أو العادة

اجلمع بني تروك احلائض وأعمال {ستحباباً ا} حوطفيما كان بعد العادة بعشرين يوماً، األنعم {

االحتياط يف املقام، بل  على خروجاً عن خمالفة مصححة الصحاف املتقدمة، لكن يرد} ةاملستحاض

تبه بني ش الدم امل:، يف خرب طويل يأيت، وفيه)عليه السالم( ما رواه الكايف، عن خلف، عن الكاظم: مطلقاً

 كان من دم فإنلتتق اهللا، ف«: )عليه السالم( تصنع؟ قال أن فما ينبغي هلا: احليض والعذرة، قال الراوي

 كان من العذرة فلتتق اهللا وإن الطهر، وليمسك عنها بعلها، ىتر  حىتاحليض فلتمسك عن الصالة

  .)١(»ولتتوضأ ولتصلّ

  .حتياطيفة كان أفتاها باالأبا حنن إ حتياط، حيثمما يظهر منه عدم صحة اال

                                                

. ١ ح... باب معرفة دم احليض و٩٢ ص٣ج: الكايف) ١(
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٣١٧

اخلارج ـ ولو مبقدار رأس إبرة  إىل فضاء الفرج وخرج منه شيء إىل  انصب الدم من الرحمإذا): ٤مسألة ـ (

  . احليضأحكام يف جريان إشكالـ ال 

 احليض أحكامع ـ ففي جريان إصب أو ن ميكن إخراجه بإدخال قطنة كاوإن انصب ومل خيرج بعد ـ إذاوأما 

  ،إشكال

  

اخلارج ـ ولو  إىل فضاء الفرج وخرج منه شيء إىل  انصب الدم من الرحمإذا{): ٤مسألة ـ (

ات األدلة له، وما يف بعض إطالقلشمول }  احليضأحكام يف جريان إشكالمبقدار رأس إبرة ـ ال 

 وما  مثل ما يف الروايات من وصفه باألمحر، إمنا هو من جهة الغالب،الروايات من وصف الدم بالكثرة

  . ذلكأشبه

ـ ففي جريان   إصبع أو  كان ميكن إخراجه بإدخال قطنةوإن انصب ومل خيرج بعد ـ إذاوأما {

كون وجود  على  وعدم الدليل،ارةهطالواملشهور عدم كونه حيضاً، ألصالة } إشكال احليض أحكام

استدل  وه،حكامأه حيض مرتب عليه بأنحكم  الدم يف الداخل موجباً للحيضية، خالفاً لبعضهم حيث

 خرج عليها شيء من الدم كان فإن، أشبه وما لذلك بالروايات الواردة يف االستظهار من إدخال قطنة

ط، مل يدم عب رأس القطنة مثل رأس الذباب على  خرجفإن«: )عليه السالم( حمكوماً باحليضية، كقوله

  ، واملناط يف حدوث )١(»تطهر

                                                

.١ ح باب استرباء احلائض٨٠ ص٣ ج:الكايف) ١(
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  . الطاهر واحلائضأحكامفال يترك االحتياط باجلمع بني 

  

وجود الدم يف الفضاء كاف يف احلكم باحليضية بقاًء، كذلك هو  أن قائه واحد، فكماباحليض و

حكم البقاء فقياس  على لدليل إمنا دلانه ال قطع باملناط، وإ: كاف يف احلكم باحليضية حدوثاً، وفيه

ا ال إحيث ... ومين وغريها بول وغائط نحداث م وجه له، بل حاله حال سائر األالاحلدوث عليه 

  .توجب احلدث ما مل خترج

 يف اجلمع شكاللكنك قد عرفت سابقاً اإل}  الطاهر واحلائضأحكام نييترك االحتياط باجلمع ب فال{

  .حتياطواال

كل ن إ : االستحاضة، فلعلّ الوجه فيهأحكام من لزوم االحتياط ب:أما ما عن بعض حواشي جناة العباد

 شكال االستحاضة، لكن يف املستمسك اإلأحكام وال القرحة وال العذرة فهو حمكوم بدم ليس من احليض

إذ املفروض العلم بكون الدم دم احليض اخللقي يف املرأة الذي ال ريب يف عدم كونه (: ذلك، قالعلى 

 كانت املرأةإال كان يف حكم اخلارج كان حيضاً ون إ هفإن .نتهىا ،)١() االستحاضةحكامموضوعاً أل

  .طاهرة

 انصب الدم إذايف عدم احلكم باحليضية  يصلي حال املخرج األرضاحال املخرج الع أن مث الظاهر

  .ندخارج الب إىل خيرج أن  دون،إليه

  ي خارج البدن، بسبب إيصال كيس رضاكان املخرج الع إذاأما 

                                                

.١٦٨ ص٣ ج:السمتمسك) ١(
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  .يرضاالع أو يصلخيرج من املخرج األ أن وال فرق بني

  

  . مل يظهروإنضية م باحليووحنوه، فهو حمك

وقد اختلفوا يف ذلك، يف أنه هل حيكم } يرضاالع أو يصلخيرج من املخرج األ أن وال فرق بني{

 أو ،دمع انسداد املعتا  حىتي مطلقاًرضاال حيكم يف الع أو مع انسداد املخرج املعتاد، أو حبيضيته مطلقاً،

ذلك لوحدة الدليل يف مجيع األحداث، غري ذلك من التفاصيل اليت تقدمت يف مبحث احلدث األصغر، و

  . فراجع،فحال احليض واملين حال البول والغائط
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من  أو رأت دماً يف ثوا وشكت يف أنه من الرحم أو غري دم، أو اخلارج دم أن  شكَّت يفإذا): ٥مسألة ـ (

  . احليضأحكام ال جتري ،غريه

  

يف ثوا وشكت يف أنه من  رأت دماًأو  غري دم، أو اخلارج دم أن  شكَّت يفإذا{): ٥مسألة ـ (

 ، احليض عليهاأحكام وأصالة عدم تعلق ةلة الطهارألصا}  احليضأحكاممن غريه، ال جتري  أو الرحم

لكن هل جيب الفحص، أم ال؟  بعضها اآلخر، على  كانت بعضها حاكمةوإنغريمها من األصول،  إىل

وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية، لكن قد أصلهم من عدم  على عدم الوجوب بناًء على املشهور

أنه ال أصل هلذا األصل، بل كما جيب الفحص يف الشبهات  لشرحاذكرنا يف مواضع متعددة من هذا 

عليه ( موثقة عمار عن الصادق إىل ضافةاملوضوعية، هذا باإلحلكمية كذلك جيب الفحص يف الشبهات ا

 رأت فإنتدخل يدها فتمس املوضع، «: ا قد حاضت؟ قاليف املرأة تكون يف الصالة فتظن أ: )السالم

  .)١(»متت صالاأ مل تر شيئاً وإنشيئاً انصرفت، 

 أن نظر هلت بأن ، مل نقل بوجوب الفحص يف املوضوعات، جيب التجسس هناوإنإنه : بل رمبا يقال

ال الواجب عقالً متثتسأل عمن عندها هل أنه دم أم ال؟ ألن هذا من طريق اال أو ال؟ أو اخلارج دم

  السؤال كافياً  أو  كان النظرإذا مل جيب الفحص، وكذا وإنوشرعاً 

                                                

.١ ح احليض أبواب من٤٤ الباب ٥٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  . شكت أنه من الرحم أم ال؟إذا فيما ،للظهور

قلنا بوجوبه ومل تفحص،  أو  وجوب الفحص، ولو قلنا بعدم وجوب الفحص،ى فاألقو،وكيف كان

 كانت قد صامت وجب إذا: ا، مثالًهنفس على هأحكاممث تبني بعد ذلك أنه حيض وجب عليها إجراء 

  . كانت معذورة يف املخالفةوإنالواقع، وقد خالفت  على ، ألن احلكم مرتب...ه وهكذاؤعليها قضا

 أحكامنه خارج عن الرحم أم ال؟ بوجوب إجراء إهل : مث إنه رمبا يقال يف مسألة الشك يف الدم

  .احليض من جهة قاعدة اإلمكان

هي يف الدم اخلارج من رحم املرأة املشكوك كونه حيضاً، فال تعم كل دم حيتمل القاعدة إمنا ن إ :وفيه

  .ىذلك مصباح اهلد على  كما نبه،حيضيته، ويف املقام الشك يف أصل اخلروج من الرحم

عدم   احليض أوأحكاملظن، ولو قلنا بإجراء ا فيعم الوهم و،املراد بالشك هو ما يقابل االطمئنانن إ مث

 إذا ما علم ال ما بنت عليه، فأحكام يرتب أن ظاهر أنه لو علم الزوج مثالً باخلالف صح عليهإجرائه، فال

 إذوعلم الزوج بالعدم صح له طالقها، وكذا لو انعكس مل يصح له طالقها،  ،أنه حيض مثالً على بنت

  .رد خرج بالدليلكان مو إذاإال بين الغري ال يوجب تغري حكم العامل باخلالف، وكذا يف سائر املوارد، 
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 اشتبه فإنبدم القرحة،  أو بدم البكارة، أو ستحاضة،يشتبه بدم اال أن ماإ علمت بكونه دماً واشتبه عليها، فوإن

 كان يف أيام العادة فكذلك، إال فإنه حيض، وبأن كان بصفة احليض حيكم فإنالصفات،  إىل  يرجع بدم االستحاضه

  .ه استحاضةبأنفيحكم إال و

  

بدم  أو يشتبه بدم االستحاضة أن ماإ عليها، فبهواشت{خارجاً من الفرج } ت بكونه دماً علموإن{

 اخلارج هو أن كانت زرقت يف نفسها دماً، فاحتملتن  إبدم جديد، مثل أو }بدم القرحة أو البكارة

كون رباعياً،  ذاك الدم ال من الدماء املذكورة، مث االشتباه قد يكون ثنائياً، وقد يكون ثالثياً، وقد ينم

 اشتبه بدم االستحاضة، فإن{أحد األربعة  أو أقسامه ـ على يكون الدم أحد الثالثة ـ أن حتتمل: مثالً

 من محرة وحنوها؛ وصفات الدم الزمانية كما ةصفات الدم النوعي: واملراد بالصفات} الصفات إىل يرجع

 مل يكن وإنه حيض بأنع دم احليض حكم  كان من نوبأن كان فيه أحدمها، إذالو كان يف أيام العادة، ف

 مل يكن متصفاً بالصفات، ومنه يعلم أنه ال وإنه حيض بأن كان يف أيام العادة حكم وإن ،يف أيام العادة

 كان إال فإنه حيض، وبأن كان بصفة احليض حيكم فإن{:  املصنف مل يرد بقولهنأوين، األمرترتيب بني 

  كان بالصفاتفإن: "يقول أن يف العبارة، وكان األفضل ول على األترتب الثاين} يف أيام العادة فكذلك

لكن سيأيت } ستحاضةاه بأنفيحكم إال و{ال يتوهم الترتيب   حىت،"ه حيضبأنيف أيام العادة حكم أو 

  أنه 
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 كانت موجودة فإنقاعدة اإلمكان،  إىل ه يرجعفإنين من الصفات وأيام العادة، األمر مل يكن أحد إذا

، ةة حتتاط باجلمع بني تروك احلائض وأعمال املستحاض جاز الدم الثالثة، وقبل الثالثإذاه حيض بأنحكم 

 مبجرد عدم كونه يف أيام العادة وال بصفات ةاالستحاض أحكام إىل يرجع وهذا ينايف ما ذكره هنا من أنه

  .احليض

  : كان له مخس صورةلو اشتبه دم احليض بدم االستحاض نهإ: واحلاصل

  .صفات احليض، وحيكم هنا حبيضيتهيكون له  أن :وىلاأل

  .يكون يف أيام العادة، وحيكم هنا حبيضيته أيضاً أن :الثانية

يف أيام العادة،   مل يكن بالصفات والوإنلقاعدة اإلمكان قبل ثالثة أيام  يكون مورداً أن :الثالثة

  .وحيكم هنا باالحتياط باجلمع بني تروك احلائض وأعمال املستحاضة

حيكم  و، مل يكن بالصفات وال يف أيام العادةوإن ،يكون مورداً لقاعدة اإلمكان بعد الثالثة أن :الرابعة

  .هنا باحليضية

  .ال يكون أحد األربعة، وحيكم هنا باالستحاضة أن :اخلامسة

 يف صحيح )عليه السالم( اعتبار الصفات، كقول الصادق على فيدل عليه ما دل: وىلأما الصورة األ

  دم ن إ إن دم االستحاضة واحليض ليس خيرجان من مكان واحد،«: عاويةم
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  .)١(»االستحاضة بارد، ودم احليض حار

 عن املرأة يستمر ا الدم فال فسألته امرأة )عليه السالم( عبد اهللا  أيب على دخلت:وصحيح حفص

سود له دفع وحرارة، ودم إن دم احليض حار عبيط أ«:  هلا)عليه السالم( غريه؟ فقال أو تدري حيض هو

: فخرجت وهي تقول: قال»  كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصالةإذا بارد، فراالستحاضة أصف

  .)٢(هذا على زاد واهللا لو كان امرأة ما

 عبد اهللا  أيب علىأدخلها أن سألتين امرأة منا: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيب، عنق إسحاقوموث

 الدم يستمر ا الشهر فإن:  ـ قالت:قال أن إىل استأذنت هلا، فأذن هلا فدخلت ـ ف)عليه السالم(

 : فقالت له،» صالتنيلكجتلس أيام حيضها مث تغتسل ل« :الوالشهرين والثالثه، كيف تصنع بالصالة؟ ق

مها مثل ذلك، فما عل ني والثالثة، ويتأخرمو واليأيام حيضها ختتلف عليها وكان يتقدم احليض اليومن إ

: ، قال»دم احليض ليس به خفاء، هو دم حار جتد له حرقة، ودم االستحاضة دم فاسد بارد«: به؟ قال

   إىل ..)٣(أتراه كان امرأة مرة: موالا، فقالت إىل فالتفتت

                                                

.٢ ح... باب معرفة دم احليض٩١ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١ ح... باب معرفة احليض٩١ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٣ ح... باب معرفة دم احليض٩١ ص٣ ج:الكايف) ٣(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٥

ه حيض، وقد بأن كان بصفات احليض حكم عليه إذاالدم  أن ظاهرهان إ غريها من الروايات، حيث

  :ذلك بأمرين على أورد

  .الروايات إمنا هي يف مستمرة الدم، فال تشمل غريهان إ :ولاأل

  .ليس كل الروايات يف مستمرة الدمن إ :أوالً :وفيه

ين، فخصوصية االستمرار ملقاة يف نظر األمرالظاهر منها أا بصدد العالمات الفارقة بني ن إ :وثانياً

  .الشارع

 إذا ألنه باب االستفعال الظاهر يف الطلب فكأا يعطي االستمرار،" االستحاضة"ظاهر لفظ : إن قيل

  .استمرت ا الدم تطلب زمان احليض بني األيام

 مل يكن متصالً وإن يف تسميته باالستحاضة إشكالمناسبة، ولذا ال أقل  يكفي يف التسمية: قلت

  .باحليض

 الصفات اخلارجية الغالبة احملتمل يف هذه الروايات أا ليست بصدد التشريع، بل بصدد بيانن إ :الثاين

 مل وإنحجية الصفات مبجردها،  على  غالباً، فهي إرشادية حمضة، فال تكون دليالًماليت يترتب عليها العل

  .توجب العلم

 كان الدم إذا هذا فى ثبت خالف ذلك، وعلإذاإال الظاهر من ما يقوله الشارع أنه تشريع ن إ :وفيه

  . ه حيضبأنبصفات احليض حيكم 
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يتمسك بقاعدة  أن له ني املذكورين ال بدشكال من يستشكل يف داللة النصوص بأحد اإلنعم

  .تعاىلشاء اهللا ن إاإلمكان، وسيأيت الكالم فيها 

 كان فاقداً للصفات، وهنا أيضاً حيكم عليه وإنيكون الدم يف أيام العادة الوقتية،  أن :الصورة الثانية

 الدالةاملستفيضة  عليه، وذلك للروايات مجاع اإلىمجع دعو وال خالف، بل عن إشكالباحليضية بال 

 الصفرة يف أيامها؟ ى عن املرأة تر)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : بن مسلماذلك، مثل صحيح على 

  .)١( رأت الصفرة يف غري أيامها توضأت وصلَّتوإنتنقضي أيامها،  حىت يصلال ت: فقال

  قال؟ الصفرة أيام طمثها كيف تصنعى عن املرأة تر:)ه السالمعلي(  عن أخيه،ويف خرب ابن جعفر

 وسيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف املسألة اخلامسة .، احلديث)٢(»تترك لذلك الصالة«: )عليه السالم(

  .عشرة

  .يف الصورة اخلامسة" قاعدة اإلمكان "مها يف حبث يأيت دليال:الصورة الثالثة والرابعة

 إذاستحاضة، والظاهر أنه االدم  بأنقدم، وهنا حيكم ت مل يكن كل ما إذاما  وهي :الصورة اخلامسة

  كان بصفات دم 

                                                

.١ ح احليض أبواب من٤ الباب ٥٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح احليض أبواب من٤ الباب ٥٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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   اشتبه بدم البكارة خيتربوإن

  

صفات حسب ما يستفاد من  ملا تقدم من طريقية ال، إشكال االستحاضة، مل يكن يف احلكم املذكور

 إىل  فذهب بعض ـ كاملصنف ـ،ذلك مل يكن بصفات دم االستحاضة، فقد اختلفوا يف وإن، الروايات

  مل يثبت غريه، وذهب بعض آخرإذاكل دم ليس حبيض فهو استحاضة  أن  علىأنه استحاضة، بناًء منهم

  .تعاىلاهللا   شاءن إعدم صحة هذه الكلية، وسيأيت الكالم يف تفصيل ذلك  إىل

 أو حيض، أو نه عن بكارة افتضت وسال الدم ومل يعلم أإذاوذلك فيما }  اشتبه بدم البكارةوإن{

وقد تكون  افتضت بعد جريان حيضها، بأنت يف االفتضاض، مث قد تكون احلالة السابقة احليض، شكّ

 افتضت وسال دمها، بأن سال دمها مث شكّت هل إا حاضت أم ال؟ وقد يكونان معاً، بأندم البكارة، 

 باالفتضاض، وقد يكون مع الشك فيه، دم بكارة، والشك قد يكون مع العلم أو  حيضهومل تعلم هل أن

  .ا الكالم يف الدليل اخلاص الوارد يف املقاموإمن األصل يف الكل واضح، ىومقتض

دم حيض، وقد حتتمل االختالط فيهما معاً، وال بد يف الشك إمكان  أو دم بكارةما إ م أنهمث قد تعل

 كما أا لو كانت ثيبة ال احتمال ،ضلحيلسة فال احتمال ئيا أو فلو كانت صغريةإال ين، واألمرأحد 

  .لدم البكارة

   من وجوب ىما نرعلى  أما وال خالف، إشكالبال } خيترب{
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 وجوب الفحص، ى من ال يرمبىن على ماأاألصل، و على ، فهوالفحص يف الشبهات املوضوعية

  .مجاعفاملسألة خارجة بالدليل واإل

 ى احلسن موس أيب علىدخلت:  محاد الكويف، قالما ذكر يف صحيح خلف بن: ختباركيفية االن  إمث

أي دخلت يف : رجالً من مواليك تزوج جارية معصراً ـ قيلن إ :، فقلت له مبىن)عليه السالم( بن جعفر

  ـ مل تطمث، فلما اقتضها ـ بالقاف والفاء مبعىنىالذكر واألنث على عصر شباا، وهو كاخلادم يطلق

 القوابل اختلفن يف ذلك، فقال وإن ينقطع حنواً من عشرة أيام واحد ـ سال الدم فمكث سائالً ال

هم كأيب حنيفة وغريه من ءمن دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقها: دم احليض، وقال بعضهن: بعضهن

 هذا شيء قد أشكل، والصالة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصلّ وليمسك عنها زوجها: فقهائهم، فقالوا

 كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، وإندم احليض مل تضرها الصالة،  كان فإن البياض، ىتر حىت

 فإنفلتتق اهللا، «: )عليه السالم( تصنع؟ قال أن ـ فما ينبغي هلا: قال أن إىل ة ذلك ـيففعلت اجلار

 كان من العذرة وإن الطهر وليمسك عنها بعلها، ىتر  حىتكان من دم احليض، فلتمسك عن الصالة

  حىتيعلموا مما هو، أن وكيف هلم: ، فقلت له»أحب ذلكن إ تتوضأ ولتصلِّ، ويأتيها بعلهافلتتق اهللا ول

 ىوضع يف وسط اإلام، ورأس الوسط:  مبعىن،عقد بيده اليسري تسعني: قال أن إىل يفعلوا ما ينبغي؟ ـ

  تكون مبرتلة الصفر،
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 كان الدم مطوقاً يف القطنة فإنقاً، تستدخل القطنة مث تدعها ملياً، مث خترجها إخراجاً رفي«: مث قال

  . احلديث،)١(» كان مستنقعاً يف القطنة فهو من احليضوإنفهو من العذرة، 

رجل تزوج ) جعلت فداك: ( قلت: وفيه،)عليه السالم(  املاضين احلس أيبعن ويف حديث آخر عنه،

 غلب الدم فمكث أياماً  ما طمثت، فلما افترعهاأوليف  وأ ،مل تطمثأو جارية طمثت ىاشتر أو جارية

عليه ( قال: قال ـ أن إىل من العذرة ـ: من احليضة، وبعض قال: وليايل فأريت القوابل، فبعض قال

 خرجت وإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، فإن تستدخل قطنة مث خترجها،«: )السالم

  .)٢(»مستنقعة بالدم فهو من الطمث

أمته،  أو  عن رجل اقتض امرأته)عليه السالم(  جعفر أبوسئل:  قالويف صحيح عن زياد بن سوقة

 خرجت القطنة فإنمتسك الكرسف، «: فرأت دماً كثرياً ال ينقطع عنها يوماً، كيف تصنع بالصالة؟ قال

 خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو فإنه من العذرة، تغتسل ومتسك معها قطنة وتصلي، فإنمطوقة بالدم 

  .)٣(»الصالة أيام احليضمن الطمث، تقعد عن 

                                                

.١ ح٩٢ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٣ ح احليض أبواب من٢ الباب ٥٣٦ ص٢ ج:وسائلال) ٢(

.٢ ح... باب معرفة دم احليض و٩٤ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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  بإدخال قطنة 

  

 اقتضها زوجها ومل يرق دمها، وال تدري دم احليض هو أم دم وإن«: )عليه السالم( ويف فقه الرضا

 خرجت منغمسة وإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، فإنتدخل قطنة،  أن العذرة، فعليها

  .)١(»لشفرتنيدم العذرة ال جيوز ا أن علمافهو من احليض، و

 وبني ما يفهم منها باملناط يف استواء احلكم املذكور بني ،وهذه الروايات كما تراها بني مطلقة

 األقسام املتقدمة، فتشمل ما كانت حائضاً قبل ذلك، وما كان الشك يف حدوث احليض مع االفتضاض

  .بعد االفتضاضأو 

 شكت يف ذلك، فهل احلكم كذلك إذا أما نعم مورد كل هذه الروايات، فيما لو علمت باالفتضاض،

يكون من موارد الشك بني احليض  أو ،ن هذه الرواياتم كما يفهم ،للمناط، إذ التطوق دليل العذرة

  .  غري بعيدول كان األوإن ،حتماالناتحاضه مثالً؟ واالس

 القطنة ه لو خرجتفإنختالط أيضاً يكون امليزان ما ذكر يف الروايات، مث يف صورة احتمال اال

  .منغمسة يكون ذلك عالمة احليض، سواء كان معه دم البكارة أم ال

ختبار واجب، لكن الظاهر أنه ال اال أن وقد عرفت} بإدخال قطنة{خيترب  أن  فالالزم،وكيف كان

   تكررت وإنخصوصية للقطنة 

                                                

.٩ س ٢٢ ص:فقه الرضا) ١(
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   كانت مطوقة بالدم فهو بكارة،فإنيف الفرج، والصرب قليالً مث إخراجها، 

  

نغماس أي مبقدار اال} والصرب قليالً{مكان العذرة  إىل مبقدار الوصول} يف الفرج{ايات يف الرو

ما ن إ : أي طويالً، فال يقالمث تدعها ملياً: )عليه السالم( هو املفهوم عرفاً من قوله والتطوق، وهذا

  .ذكره املصنف ينايف ما ذكر يف الرواية

شتباه ا ةألصبع والكرسف، فكأنه فهم ذلك من روايأما ما ذكره الروض من التخيري بني إدخال ا

  .وجد هناك رواية مل نظفر ا أو  لوحدة املناط،،احليض بالقرحة

ـ وكأن ذلك لعدم تلوث القطنة كلها بدم العذرة  إخراجاً رفيقاً ـ كما يف الرواية} مث إخراجها{

  . أخرجتها بشدةإذا

من ظاهر النص؛ ومن املناط، وال يبعد الثاين، : نأمكن؟ إحتماالن إ ختبار بغري ذلكمث هل يكفي اال

  .ول كان االحتياط األوإن

  .إشكالبال خالف وال }  كانت مطوقة بالدم فهو بكارةفإن{

 كان الدم بصفات احليض، وخصص ما تقدم إذا فيما ،الصفات إىل ردبيلي الرجوعنعم حكي عن األ

األوصاف مطلقة، وكذلك  إىل دلة الرجوعأك ألن  مل يكن الدم بصفات احليض، وذلإذاختبار مبا من اال

 الصفات أخبارالتطوق، وبينهما عموم من وجه، ففي مورد االجتماع يكون املرجع  إىل أدلة الرجوع

  .لقوا
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   كانت منغمسة به فهو حيض،وإن

  

  .شتباه بني احليض واالستحاضة الصفات إمنا هي مورد االأخبارن  إ:أوالً: وفيه

عتبار، بل ال مطابقة لال ا، بل ألاإليه، ال لذهاب املشهور فحسب ى التطوق أقوبارأخن إ :وثانياً

  . أصالًرضاالصفات فال تع أخبار على يبعد ظهور ورودها

البكارة  أن  مل يعلم من اخلارجإذالكن ال بد من تقييد ذلك مبا }  كانت منغمسة به فهو حيضوإن{

مس، مث حان أيام حيضها ا بأقل من عشرة أيام، فرأت الدم الغ افترعها بعد طهرهااامسة، كما إذأيضاً غ

تقطع بعدم الفرق بني احليض والبكارة من هذه اجلهة،  ة، إذ يف هذه الصورمما حتتمل تقدم احليض مثالً

 فإنشتبه الدم، طوقاً للقطنة مث افتضها الزوج فا كان حيضها خيرج دائماً مبأنكما أنه لو فرض العكس 

  . لعلمها بعدم الفرق بني عذرا وبني حيضهاةأنه من البكار على  ال يدلاخلروج مطوقاً

خالفاً للمحكي عن الشرائع كانت منغمسة فهو حيض هو املشهور بينهم، ن إ هبأناحلكم ن إ مث

ذرة مع التطوق مما يظهر منهم عدم احلكم احلكم بالع على فاقصرواد والبيان واملوجز، عواقال ووالنافع

  .أدلة أخر يف صورة االنغماس إىل ا يلزم الرجوعوإمناالنغماس،  مع ضباحلي

   خرجت مطوقة كانت من إذاال ريب أا (: بل قال يف املعترب
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  ر املذكور واجب، اواالختب

  

  .ى، انته)١() خرجت منتقعة فهو حمتملإذا أما عذرة،لا

 كان هناك إذاإال فال يكون، احلكم باحليضية  أما احلكم بالعذرة يتحقق بالعذرة،ن إ: وحاصل نظرهم

  :حيضيته ال جمرد االنغماس، والدليل اآلخر عبارة عن على دليل آخر

  . مل تكن عذرة كان حيضاًإذاالدوران بني احليض والعذرة قطعاً، فـ ١

. كانت ذات عادة وقتيةبأناقتضاء الوقت ذلك  أو ـ٢

.ض كان الدم متصفاً بصفات احليبأناقتضاء الصفات ذلك،  أو ـ٣

.كان حمالً لقاعدة اإلمكان أو ـ٤

 فإن مل يكن مطوقاً كان حيضاً، وإن ،ةكان مطوقاً كان عذرن إ الظاهر من األدلة أنهن إ :ولكن فيه

 ى وتبعه بعض آخر، كمصباح اهلدى الروايات املتقدمة يعطي ذلك، فما ذكره الشيخ املرتضإطالق

بني احليض والعذرة فقط، فال تعرض  األمريات دوران ظاهر الروا أن من: )رمحه اهللا( نتصاراً للمحققا

  . حمل نظر،ثل كان هناك احتمال ثاإذاهلا، ملا 

نه ظاهر إ: نه طريق االمتثال، ولألمر به يف النص، بل عن اجلواهرأل} كور واجبذواالختبار امل{

   .ىالنص والفتو

                                                

.٢٤ س ٥٢ ص:املعترب) ١(
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   تبني بعد ذلك عدم كونه حيضاًوإن ،فلو صلت بدونه بطلت

كما صرح به مجاعة، واستدلوا }  تبني بعد ذلك عدم كونه حيضاًوإن بدونه بطلت، صلت فلو{

شرطية االختبار للعبادة، فيترتب عليه بطالن  إىل ر إرشاديا باالختباألمر أن  ظاهر النصبأن: لذلك

  .اء املشروط عند انتفاء شرطهفالعبادة بدونه النت

غفلة فتصح العبادة دون غريها، وفصل يف اجلواهر بني  بني صالة ال)رمحه اهللا( ىوفصل الشيخ املرتض

احلائض تشريعاً فال تبطل،  على ةمر، وفصل ثالث بني كون العبادة حمصورة املعذورية فتصح دون غريها

 وبني كوا حمرمة ذاتاً فتبطل، وذلك ألن العبادة قبل االختبار حمتملة للتحرمي املنجز، فاإلقدام عليها إقدام

  .مل املعصية، ومثله ال ميكن التقرب بهحمتعلى 

 أو  باالختبار إمنا هو ملعرفة التكليف من ترك العبادةاألمر أن ، إذ ظاهر النصىويف الكل ما ال خيف

 صلت وصادفت إذاشطراً، ف أو  بالسؤال، والتعلم ال ربط له بالعبادة شرطاًاألمرفعلها، فهو من قبيل 

تبني أا  أو  صلت ومل يتبني شيءإذامل يكن وجه للبطالن، فعدم احليض ومتشت منها قصد القربة 

 إذ أا لو كانت طاهرة واقعاً كفت صالا، ولو ،كانت طاهرة، مل يكن عليها شيء أو كانت حائضاً،

  .قضاء  الصالة والتكانت حائضاً واقعاً بطل

  ن مجايل بوجوبه اآل اإلمنعم يف الصيام جيب عليها القضاء للعل
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ت فال قضاء، إذ ال علم منجز  وبعد الصوم شكّ صامت غافلة عن حاهلا أصالًإذاإال  ،ستقبلأو يف امل

هلا، الحنالل العلم بأدائها الصيام، وحيث سقط أصل احتمال شرطية االختبار مل يكن جمال للتفصيالت 

  .األخر

 كونه واجباً عدم صحة:  بالسؤال ـ يظهراألمر باالختبار هو من قبيل األمر أن ومما تقدم ـ من

  .تعبدياً أيضاً، كما أنه ليس بواجب شرطي

ة حمرمة حرمة نعم، ألن العباد:  صلت بدون االختبار وكان يف الواقع حيضاً؟ قيلإذاا تأمث إمث هل 

ي حرام، ولقولهذاتية، وألنه جترعليه السالم( ، والتجر(:  ،كان من دم احليض، فلتمسك فإنفلتتق اهللا 

حرمة التجري،  على  يف احلرمة الذاتية ـ كما سيأيت ـ ولعدم الدليلشكالال لإل: وقيل، عن الصالة

  .  إمنا هو من أدلة القائل بالتحرمي الذايت الذي سيأيت الكالم فيهفلتتق اهللا: )عليه السالم( وقوله

لصالة بدون  ألا تركت ا،مث يف اإلإشكالولو مل ختترب وتركت الصالة وكان يف الواقع عذرة فال 

عذر مشروع، وأصل عدم احليض ال يكفي عذراً مع وجود الدليل الواقع لألصل، وهل جيب عليها 

مجايل، وال جمال ذلك للعلم اإل:  بقي يف جهلها ويف الصيام ـ ولو صلت وصامت ـ؟ الظاهرإذاالقضاء 

الرباءة ن إ :لكن فيهز، جمناحتمال التكليف املنجز ن إ :لالستصحاب، ألنه مرفوع بالدليل، ورمبا يقال

   ، ومما تقدم تعرفكثر بني األقلّ واألألة من دارت فوائتهحاكمة، كما حقق ذلك يف مس
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  . فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاًإذاعاملة أيضاً  أو ، كانت جاهلةبأن حصل منها قصد القربة، إذا إالّ

  الطهارة، على فتبين إالّحيض، وأو  احلالة السابقة من طهر إىل  تعذر االختبار يرجعإذاو

  

 فرض حصول إذاعاملة أيضاً،  أو ، كانت جاهلةبأن حصل منها قصد القربة، إذا إالّ{: وجه قوله

خصوصيات املسائل، بل  إىل من ال يلتفت إىل وذلك أمر سهل بالنسبة} قصد القربة مع العلم أيضاً

  .أشبهما أو  غصب الدار إىل تفتلحيصل قصد القربة من الغاصب امل

 تعذر إذا أما  املناط، تقوم مقامها لوحدة أن صبع، مل يبعدبالقطنة وأمكن باإل}  تعذر االختبارإذاو{

وليس بساقط يف كما اختاره املصنف لألصل، } حيض أو احلالة السابقة من طهر إىل يرجع{مطلقاً 

كن االختبار مل يكن وجه  مل ميذاإألصل هو أدلة االختبار اخلاصة حبالة التمكن، فلاملقام إذ املسقط 

ا نقول باختصاص أدلة االختبار حبالة التمكن، إذ بدون التمكن ال يعقل تشريع وإمنصل، لسقوط األ

  .يفلالتك

 مل تعرف احلالة وإنا، إليهحيض ممكن البقاء رجع  أو  علمت احلالة السابقة من طهرفإن هذا ىوعل

  أدلة الصوم والصالة، وهذا معىنإطالقاحلائض وأخذت بى  علالسابقة عملت بأصالة الرباءة عما ثبت

   أحكام شك يف جريان إذاألنه } الطهارة على فتبين إالّو{: قوله
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  .أوىللكن مراعاة االحتياط 

  .غريها كالقرحة احمليطة بأطراف الفرج وال يلحق بالبكارة يف احلكم املذكور

  

هر، وليس هذا من التمسك بالعام يف الشبهة الطا ات أدلة إطالقالطاهر واحلائض كان املرجع 

إال اء ملأكرم الع: " عداه، مثالً لو قالاملصداقية، إذ هو من قبيل العلم بقدر من التخصيص والشك يف ما

يف وجوب " أكرم العلماء"بـ ه يتمسك فإنزيداً فاسق ومل يعلم فسق عمرو،  أن ، وعلم"الفساق

حاالت احليض حواهلا، خرج من تلك األحوال أملرأة يف كل الصالة على اه علم بوجوب فإنإكرامه، 

 الدليل، هذا ما اختاره املصنف ومجع إطالقسائر احلاالت املشكوكة احليضية فيها، فاملرجع  أما .املعلومة

  .مل يكنن إكان، واألصل ن إاالستصحاب  إىل آخر يف الرجوع

 فإنشارع الواقع،  أدلة االختبار إرادة الالظاهر من االحتياط، ألن إىل وهو الرجوع: وهنا قول آخر

كن االختبار وجب االحتياط إلحراز الواقع ـ  مل ميوإنالواقع عمل عليه،  إىل صولوالوأمكن االختبار 

  املرجع فيها االحتياط، وهذا القول أقربفإنكسائر موارد الشبهة احلكمية حيث ال ميكن الفحص ـ، 

لكن مراعاة {: االعتبار، وكأنه لذلك قال املصنف إىل أقرب ول كان القول األوإنالصناعة،  إىل

  .ه بعض الشراح واحملشنييبل ال يترك، كما عل} أوىلاالحتياط 

رحة احمليطة قغريها، كال{و املتقدم حالن على أي االختبار} وال يلحق بالبكارة يف احلكم املذكور{

  حلاق وجه اإل} بأطراف الفرج
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  فمن القرحة،إال كان خيرج من الطرف األيسر فحيض، ون إ الدم أن شهور اشتبه بدم القرحة، فاملوإن

  

دم البكارة يأيت من  أن ا هو ألجلوإمنوحدة املناط، ألن الشارع مل جيعل االختبار املذكور تعبداً، 

  .ومل يستبعد هذا االحتمال السيد الربوجردي   ومثله حاصل يف القرحة احمليطة،،األطراف

بعد اختصاص أدلة االختبار بالبكارة ـ وهذا ما اإلحلاق،  على عدم الدليلحلاق ووجه عدم اإل

 خرج مطوقاً للقطنة يف القرحة احمليطة فلم تعلم فإنبن العم واحلكيم واجلمال ـ، وعليه ااختاره السادة 

 نإ احلائض على فالرباءة مما ثبتإال كان، ون إ الطهر أو قرحة، فاملرجع استصحاب احليض أو أنه حيض

أدلة القرحة، إذ ظاهر تلك األدلة أا يف ما كانت القرحة يف  إىل  وال يرجع،مل يكن أصل موضوعي

  . ومع ذلك فللتأمل يف املسألة جمال واسع،بناوبعض اجل

 يف التذكرة، وعن كثراأل إىل م غري واحد، ونسبهإليهكما نسبه }  اشتبه بدم القرحة، فاملشهوروإن{

إتفاق املتقدمني واملتأخرين : وعن حاشية املدارك للوحيد.  األصحابىفتو إىل جامع املقاصد نسبته

  .عليه

ملا رواه الشيخ يف التهذيب، } رحةفمن الق إالّ، وكان خيرج من الطرف األيسر فحيضن إ ن الدمأ{

 رحة يففتاة منا ا ق: )عليه السالم( عبد اهللا، قلت أليب نابعن أ مرفوعاً سناده عن حممد بن حيىيإب

 مرها فلتستلق«: )عليه السالم( من دم القرحة؟ فقال أو جوفها والدم سائل، ال تدري من دم احليض

  ظهرها على 
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 وإن خرج الدم من اجلانب األيسر فهو من احليض، فإنفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطي، وتر

  . )١(»خرج من اجلانب األمين فهو من القرحة

  .)٢(وعن فقه الرضا مثله

  :سألة قوالن آخرانويف امل

، ول عكس القول األ،احلكم باحليض ملا خرج من األمين، وبالقرحة ملا خرج من األيسر: ولاأل

  . وغريهمى وفقيه عصره والبشريف والدروس والذكرىسكاواختاره اإل

 األصول والقواعد، واختاره إىل حد اجلانبني رأساً، ولزوم الرجوعأ عدم االعتبار باخلروج من :الثاين

 إىل نسبته: ولملدارك واحلدائق، ومجع آخر، بل عن النراقي األاردبيلي واحملقق واملختلف واملسالك واأل

  . املتأخرينأكثر

  حيث قالـ ـ بعكس رواية التهذيب ىي مبا رواه الكايف من رواية حممد بن حي:ولاستدل للقول األ

يسر فهو من  خرج من اجلانب األوإنيض  خرج الدم من اجلانب األمين فهو من احلفإن«: )عليه السالم(

  .)٣(»القرحة

   ى الظاهر وقوع الغلط يف إحدبأن :استدل للقول الثاين

                                                

.٨ ح... يف باب احليض و١٩ الباب ٣٨٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٨ س ٢٢ ص:فقه الرضا) ٢(

. ٣ح ...دم احليض و   باب معرفة٩٤ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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 رضاالنسختني، لكون الراوي واملروي واملنت يف كلتا الروايتني واحد، وال يكون ذلك من قبيل تع

 فال ميكن األخذ ،لنسختني اىالروايتني، بل هو من باب اشتباه احلجة بالالحجة للعلم بالغلط يف إحد

 الفقهاء يف القرائن لترجيح قول أكثراألصول والقواعد، وقد  إىل بأحدمها، وبعد سقوطهما يلزم الرجوع

 أحد حطمئنان بترجياالقول املخالف له، لكن بعد مجع تلك القرائن ال حيصل لإلنسان  أو املشهور

احلكم كان خاصاً بتلك  أن حملتمل قريباً جداًومن ا  خصوصاً،العمل باألصول الروايتني، فاملتعني هو

 خرج الدم فإن: )عليه السالم( يف قوله  حىتا، إذ ال ظهور يف الرواية يف عموم احلكمهالفتاة املسؤول عن

القرحة ختتص  أن  علم)عليه السالم(  إذ لعل اإلمام،عكس ذلكأو  من اجلانب األيسر فهو من احليض

عليه (  اجلانب اآلخر خيرج منه ـ يف هذه الفتاة ـ الدم، ولذا قالنأو جبانب مما ذكر يف الرواية،

 إليه، لكن إمنا نصري حكاميف روايات األ ويل كان خالف الظاهر األوإن بذلك، وهذا االحتمال )السالم

من إسقاط الرواية،  أوىل فتطرق هذا االحتمال ،ضطراباً ال ميكن عالجها يف الرواية ،من جهة االضطراب

  .ملفتأ

 كانت غري مضطربة، إذ القرحة تتكون يف كال اجلانبني، إذا حىتذه الرواية ال ميكن العمل : ال يقال

  ؟ القرحة يف اجلانب الفالينبأن )عليه السالم( مامفكيف حيكم اإل

   أن  كانت الرواية غري مضطربة، كان ال بد منإذا: ألنه يقال
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 لكن احلكم املذكور مشكل، فال يترك االحتياط باجلمع بني أعمال القرحة يف الطرف األيسر، أن يعلمأن  إالّ

  .الطاهرة واحلائض

  

 احتمال ى احتمال كون الدم من القرحة حني خروجه من جانب احليض، كما ألغىالشارع ألغ: يقال

  .جه من جانب القرحةوكون الدم من احليض حني خر

عترفت بعدم إدراك امرأة رأيناها وسألناها اكل إن (: ال جانب للحيض أصالً، ملا عن النراقي: اليقال

  .)١()اجلانب للخروج

  . كه النساءلعله له جانب مل تدر: أوالً:  يقالألنه

 ىال تبتل  حىتعدم اجلانب يف الواقع ال ينايف تشريع الشارع جانباً له للتمييز والتخفيفن إ :وثانياً

  .االضطراب بدون الترجيح ا هواملرأة باالحتياط، وكيف كان فاحملذور يف الرواية إمن

، فاملرجع األصول والقواعد، وهذا ذه ال متييز حينئفإن} القرحة يف الطرف األيسر أن يعلمأن إال {

  .التمييز يفقد حينئذ أن أنه ال بد من القول به من جهةإال كر يف الرواية، ذاالستثناء مل ي

ترك االحتياط باجلمع بني أعمال الطاهرة مشكل، فال ي{الذي عليه املشهور } لكن احلكم املذكور{

  : وهذا هو األقرب، إذ احملتمالت يف املسألة ـ وقد قال ببعضها بعض ـ أربعة} واحلائض

   العلم اإلمجايل الذي ال ىاالحتياط، ألنه مقتض: ولاأل

                                                

.٩ س ١٣٨ ص١ ج:املستند) ١(
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 إذ ال تشريع حرمة العبادة تشريعية، بأن قلنا إذاه إمنا يتم بأناالحتياط  على احنالل له، ورمبا يستشكل

  .مع االحتياط

  .صول والقواعدسائر األ إىل حرمة العبادة ذاتية، فال ميكن االحتياط، والالزم الرجوعن إ : قلناإذاأما 

عدم جمامعة الزوج وعدم مس الكتاب وعدم : مثل أما صالة والصيام،ل خاص مبثل اشكالاإل: أقول

ما إ هذا القول ـ على يهما ويف أمثاهلما ال بد ـف أما  فيها،إشكالاملكث يف املساجد وحنو ذلك، فال 

من التخيري ألنه من دوران  ماإو. أيام االستظهارالشارع رجحه يف  أن من ترجيح جانب النهي من جهة

  .مل نقل بالترجيحن إ  بني احملذوريناألمر

  . للترجيحعدم إمكان الترجيح بسبب أيام االستظهار، ألن املورد الواحد ال يكون سبباً: والظاهر

  .الترك على  العمليء والبنا،بالتخيري، للدوران بني احملذورينفتوى نعم ال بأس بال

 إىل الرجوعن إ : وفيه،عمومات أدلة التكاليف ـ حيث مل يعلم املخصص هلا يف املقام ـ: ثاينلا

ض العبادة، وحكم م يف الشبهة املصداقية، إذ حكم املرأة غري احلائالعا إىل العمومات هو من قبيل الرجوع

 حائض أو ،كون حكمها العبادةي  حىتهذه املرأة هل هي طاهرة، أن املرأة احلائض ترك العبادة، وال يعلم

  يكون حكمها ترك  حىت
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زيداً  أن ، ومل نعلم"ءال تكرم فساق العلما: "وقال" ماءأكرم العل: "ملوىلا قال إذاالعبادة؟ فهو مثل ما 

  .ال ميكن التمسك بالعام يف إكرامهه فإن ،فاسق أو هل هو عادل

 رأت الدم فستصحب إذاما قبل رؤية الدم طاهرة، ف إىل  ألا كانت،ستصحاب عدم احليضا: الثالث

 مل يعلم وإنه خمصص مبا خيرج من أحد اجلانبني بأنه بعد العلم اإلمجايل ؤارنه ال ميكن إجإ: طهارا، وفيه

  .به تعيناً

  قاعدة اإلمكان خمصصة ـبأنالعلم اإلمجايل ن إ :ه حيض، وفيهبأناكمة  احل،قاعدة اإلمكان: الرابع

إال مبا خيرج من اجلانب األيسر ـ مانع عن التمسك ا، فلم يبق  أو مبا خيرج من اجلانب األمين،ما إ

  .حتياط املتقدماال

ا يسيل وإمنكانت القرحة يف مكان آخر،  إذا أما  القرحة يف فضاء الفرج،بأنمث هذا كله لو علمت 

  .دمها من الفرج، فال جمال لألخذ ذه الرواية

  بني العذرة واالستحاضة، فهل يرجع فيهمااألمردار  أو  بني القرحة وبني االستحاضة،األمرمث لو دار 

سحاب نافبالدوران بينهما وبني احليض، فتوى العالئم املذكورة؟ الظاهر العدم، الختصاص النص وال إىل

رة ذْدم الع أن  علمت هي من القرائنإذاإال  واملناط غري مقطوع به، ،تحاضة ال وجه لهساال إىل احلكم

  نأو ،مطوق
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  ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم احليضية،

  

 مالعل إىل االستحاضة ليست كذلك، فالرجوع حينئذ يكون أن دم القرحة من جانب خاص، وعلمت

  .الدليل إىل ال

حكم عليه بعدم  { خيرج الدم من اجلوف بدون قرحة كما ذكرناه أن نمكاإل} خرآولو اشتبه بدم {

صالة عدم خروج الدم من الرحم، وألصالة عدم حيضية هذا  الطاهر، وألأحكاملعموم أدلة } احليضية

  .الدم

  :موركل هذه األ على ستشكليو

 كما قرر يف ،  من باب التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية، وذلك غري صحيحهنفأل: ولأما األ

  .األصول

م ال يثبت عدم خروج هذا الدم املشكوك ل مثبت، إذ عدم خروج الدم من الرحفألنه أص: أما الثاين

  .منه من الرحم

حنو استصحاب العدم األزيل بإجراء على إال فألنه ألصالة سابقة هلذا الدم بعدم احليضية، : أما الثالث

  .دم النعيتاألصل يف العدم احملمويل لترتيب آثار الع

كان له حالة ن إ الالزم يف املقام إجراء األصل املوضوعي من الطهارة واحليضية،:  هذا فنقولىوعل

فاملرجع أمارات احليض من الوقت والصفات، وقاعدة اإلمكان، إال حيض، و أو سابقة معلومة من طهر

  .ل املستحاضة مل يكن كل ذلك كان الالزم االحتياط باجلمع بني تروك احلائض وأعماإذاو

   اشتبه الدم إذاكل ما ذكرناه يف هذه املسألة إمنا هو ن  إمث



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٥

  .تكون احلالة السابقة هي احليضيةأن إال 

  

ذرة ودم بني القرحة والع أو ذرة،شتباهاً ثالثياً بني احليض والقرحة والعا اشتبه إذا أما شتباهاً ثنائياً،ا

باعياً بني كل احملتمالت، فاملرجع ما ذكرناه يف االشتباه الثنائي شتباهاً رااشتبه  أو  ذلك،أشبه ما أو آخر،

 على  أضيفإذا اشتبه باالستحاضة كان له حكم خاص، وهكذا إذا كما أنه ،مع تطوير يف األدلة

األقسام الثنائية والثالثية والرباعية االشتباه بدم االستحاضة أيضاً، ومما تقدم تعرف أنه ال وجه الستثناء 

  املستثىنإطالقففي كل من } تكون احلالة السابقة هي احليضيةأن  إالّ{: احليضية فقط بقولهمستصحب 

  .إشكال منه واملستثىن
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  ،ةه عشرأكثرأقل احليض ثالثة أيام، و): ٦مسألة ـ (

  

 ى، بل عليه دعوإشكالبال خالف وال } ه عشرةأكثر وأقل احليض ثالثة أيام{): ٦مسألة ـ (

 والتنقيح وجامع ى والذكرىاهراً يف كل من اخلالف والغنية واألمايل واملعترب واملنتهظ أو  صرحياًمجاعاإل

  :املقاصد واملدارك واجلواهر وغريها، ويدل عليه متواتر النصوص

أقل ما يكون احليض ثالثة أيام، «: )عليه السالم( عبد اهللا  أيب عن،صحيح معاوية بن عمار: منها

  .)١(» ما يكون عشرة أيامأكثرو

عليه (  ما يكون احليض؟ فقال عن أدىن)عليه السالم( سألت أبا احلسن الرضا: ناووصحيح صف

  .)٢(»أدناه ثالثة وأبعده عشرة«: )السالم

، )٧(، واخلزاز)٦(، واألعمش)٥(نذاا، وفضل بن ش)٤(، ويعقوب بن يقطني)٣(ما رواه البزنطي: ومثله

   ،وغريها

                                                

. ١ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.١٠ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٨ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

.٩ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٦(

.١٢ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٧(
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  .)٢(هأكثر، ورواية اجلعفريات يف )١( أقل احليضكرواية حممد بن مسلم، يف 

  .)٣(» ما يكون عشرة أيامأكثرأقلّ ما يكون أيام احليض ثالثة أيام، و أن إعلم«: ويف الرضوي

يومني فليس ذلك من احليض، مامل تر ثالثة أيام متواليات،  أو  رأت يوماًإذاو«: )عليه السالم( وقال

  .)٤(»يومنييوم والالصالة اليت تركتها يف التقضي  أن وعليها

سألت أبا :  قال،من الروايات ما يظهر منه خالف ذلك، كاملروي عن إسحاق بن عمار نعم يف مجلة

إن كان الدم «: )عليه السالم(  الدم اليوم واليومني؟ قالى ترى عن املرأة احلبل)عليه السالم( عبد اهللا

  .)٥(»كل صالتنيصفرة فلتغتسل عند كان  وإنينك اليومني، ذطاً فال تصلّ يعب

 خيتلف ، ويف الشهر ثالثة أيام،قعد يف الشهر يومنيت ما حتيض فأولعن اجلارية البكر : وموثق مساعة

   شهرلعليها، ال يكون طمثها يف ا

                                                

.١١ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. باب يف احليض٢٤ ص:اجلعفريات) ٢(

.٢٢ س ٢١ ص:فقه الرضا) ٣(

.٣٦ س ٢١ ص:فقه الرضا) ٤(

.١٣ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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 الدم، ما مل جيز ىدامت تر جتلس وتدع الصالة ما أن فلها«: )عليه السالم( عدة أيام سواء؟ قال

  .)١(»العشرة

 أو من سبع، وكانت أيامها عشرة أكثروكذلك لو كان حيضها «:  وفيها،لةومرسلة يونس الطوي

  .)٢(»أكثر

  ما يكون من احليض مثان، وأدىنأكثرإن «: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن: بن سناناوصحيح 

  .)٣(»ما يكون منه ثالثة

عامالً واحداً،   حىت اض املشهور عنها، بل مل أجدالكن هذه الروايات ال ميكن العمل ا بعد إعر

يكون احليض يومني، والشيخ بعد  أن  يوسف جواز أيبالتقية، ألن مذهب على بل لعل بعضها حممول

  .ىنتها، )٤()ترك العمل به على فهذا احلديث شاذ أمجعت العصابة( :بن سنان قالارواية 

يكون املراد بثمانية أن  ، كما أنه ميكنلىبيص املطلقات بالبكر واحلولوال ذلك أمكن اجلمع بتخص

  .أيام الغالب ال احلد

                                                

.١ ح احليض أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح احليض أبواب من٨ الباب ٥٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١٤ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.نفس املصدر) ٤(
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  .ساعة مثالً، ال يكون حيضاً إالّثالثة  أو يومني أو  رأت يوماًإذاف

  

  :أقوال يف املسألة ،}مثالً، ال يكون حيضاً ساعة  إالّثالثة  أو يومني، أو  رأت يوماً،إذاف{

 وضعت الكرسف تلوث  حبيث مىتلثالثة،اما ذكره املصنف من وجوب االستمرار يف  :ولالقول األ

ليب والغنية وابن سعيد نافياً عنه حلتلوثاً ضعيفاً، وهذا هو احملكي عن احملقق الثاين وابن فهد وا ولو

  .اخلالف، وظاهر املبسوط أنه مسلّم عند القائلني بالتوايل

  :يف املقام أمرين أن  خيفىال: أقول

 وسبعني ساعة، فمن قائل باشتراطه، ومن قائل بعدم  يكون الدم مقدار اثننيبأناالستيعاب، : ولألا

  .األمراشتراطه، والكالم هنا يف هذا 

يكون الثالثة يف  أن ببعض، فال يكفيآخره متصالً بعضه  إىل هأول يكون احليض من بأنالتوايل : الثاين

باالستيعاب مكان القول  إل،ين عموم من وجهاألمر سيأيت الكالم فيه، وبني األمرضمن العشرة، وهذا 

  .يناألمردون التوايل، وإمكان العكس، وإمكان اجلمع بني 

  . وجوبهولالقول األ أن  يف اشتراط االستيعاب، وقد عرفت فالكالم اآلن،وكيف كان
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عن الروض وظاهر  توعبها، كماس مل يوإنكفاية وجود الدم يف كل يوم من الثالثة : القول الثاين

ق، لكن ئ، ومثله احملكي عن شرح املفاتيح والذخرية واحلداكثراأل إىل عزاهالعالمة، واختاره يف املدارك و

  .ندرة القول به: عن ظاهر شرح القواعد

 وآخر اآلخر وجزء من الوسط، كما عن بعض املتأخرين، ول األأولعتبار وجوده يف ا: القول الثالث

  . الشيخ البهائي عنه البعد، واختاره املستندىونف

االستيعاب، فكما أنه كذلك يف األوزان كذلك هو يف التحديد  ظاهر بأن: لواستدل للقول األ

 إذا يفهم منه عرفاً التحقيق، وكذلك نأو ال بد ،مداً أو صاعاً أو ست، أو  مخسة: قالإذااألزمان، ف

  .العناية، واألصل عدم ااز إىل غريه يكون جمازاً حيتاج أن  حىتأسبوعاً، أو يوماً، أو ساعة،: قال

  .لة عدم احليضية يف أقل من الثالثة التامةا ألص،باألصلو

ساعة، كذلك ال يكون أقل احليض ثالثة  إالّوبظاهر املقابلة، فكما ال يكون أقل الطهر عشرة أيام 

  .ساعةإال أيام 

  . ذلكأشبه يف صوم ار رمضان وأيام االعتكاف والعدة وأيام املتعة وما ،وبوحدة املناط

  .ة، وال جتب املطابقة بني الظرف واملظروفيبظهور أدلة التحديد يف الظرف: يناستدل للقول الثا

كان زيد يف : يقال أن  تكن، مثلمل أو  كانت مستوعبةإذاه يصدق أا رأت ثالثة أيام فإن ،وبالصدق

  .داري ثالثة أيام

  اخلطاب، فالالزم  م خماطبون ذاإ وحيث ،املساحمة ال الدقة إالّ العرف ال يفهم من التحديد بأنو
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  .عىنم يف فهم املإليهالالزم الرجوع  أن  م يف فهم التطبيق، كماإليهالرجوع 

ذ لو مل إ،   مل يكن يف أحد الثالثةإذاكان كذلك، دون ما  إذابصدق الثالثة : استدل للقول الثالث

يكن يف جزء من الوسط  يعترب وجوده يف الطرفني املذكورين مل يكن األقل ما جعله الشارع أقالً، ولو مل

يف ه داملسافر بقي ثالثة أيام، حيث يعترب وجون إ : قيلإذامل يكن الدم ثالثة أيام بل يومني، فهو مثل ما 

  . مث ذهب، مث رجع يف اليوم الثالث مث ذهبول بقي يف اليوم األإذااأليام الثالثة، دون ما 

ما خرج إال ظاهر األدلة العرفيةُ ال الدقية،  أن :ولاأل على النظر هو القول الثاين، إذ يرد إىل واألقرب

 كانت وإن واملقابلة ،ال جمال لألصل ، فال ظهور للتحديد يف االستصحاب، ومعهإمجاع أو بنص

كل ما ثبت  أن إىل ضافةك أيضاً، واملناط غري مقطوع به، باإللصحيحة، لكن يقال يف الطهر مثل ذ

النساء ال  أن  فال ينظر به ما مل يكن فيه ذلك، ويؤيد ما ذكرناه ، يقال بهإمجاع أو االستيعاب فيه بنص

فمن أين تعلم االنتهاء بالدقة، وما سبق من خروج إال ا أيامه، ووإمنتهاًء ناوبتداًء احيفظن ساعات احليض 

 احليض يف ئدم احليض حبرقة غاليب ال دائمي، ويشهد لذلك السؤال عن مجاعة منهن وكثرياً ما يبتد

  . مما ال تعرف معه االبتداءاملنام،

يكون  أن رادأ إذاالقول الثاين، وأما  إىل  أراد يف مقابل االستيعاب رجعإذاأنه : الثالث على كما يرد

ظواهر  ذلك، فهو خالف أشبهما  أو ، يوم، وساعة يف آخر يوم، وساعة يف الوسطأولالدم يف ساعة من 

  .األدلة
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  أقلّ الطهر عشرة أيام، أن كما

  

  .ذكر ما على عدم متامية صدق الثالثة: اصلواحل

اً مستفيضاً دعواه ونقله، وذلك إمجاع وال خالف، بل إشكالبال } أقل الطهر عشرة أيام أن كما{

  :جلملة من الروايات

 ال يكون القرء يف أقل من عشرة أيام، فما زاد«: )عليه السالم(  جعفر أيبففي صحيح ابن مسلم، عن

  .)١(» الدمىتر أن إىل حني تطهرأقل ما يكون عشرة من 

 كان بعد وإن، وىل رأت املرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من احليضة األإذا«: ويف صحيحه اآلخر

  .)٢(»ةلالعشرة فهو من احليضة املستقب

  .)٣( رواية عبد الرمحان:وحنومها

  .)٤( عشرة أياموال يكون الطهر أقل من: قال أن إىل » الطهر عشرة أيامأدىن«: ويف رواية يونس

  .)٥(»وأقل الطهر عشر ليال«: )عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن: ية الدعائموروا

  )٦(»بيضواحلد بني احليضتني القرء، وهو عشرة أيام «: والرضوي

                                                

.٤ ح...قصاه وأ باب أدىن احليض و٧٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١ح...  باب املرأة ترى الدم٧٧ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.١ ح العدد أبواب من١٧ الباب ٤٣٣ ص١٥ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح... باب أدىن احليض وأقصاه و٧٦ ص٣ ج:الكايف) ٤(

. يف ذكر الرجعة١٠ فصل ١١١٣ ح٢٩٦ ص٢ ج:سالمدعائم اإل) ٥(

.٣٣ سطر ٢١ ص):ع( فقه الرضا) ٦(
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وسط اليوم الرابع يكفي يف  إىل  واستمرول رأت يف وسط اليوم األإذا حد، ويكفي الثالثة امللفقة، فهكثرس أليول

  . بكونه حيضاًاحلكم

  

 الصالح،  أيب وغريمها، خالفاً ملا عن)٢( والتذكرة)١(اً، كما عن اخلالفإمجاع}  حدهكثروليس أل{

وجعلت وقت « :بن بكري يف املستحاضةا يف رواية )عليه السالم(  بضميمة قوله،)٣()ه ثالثة أشهرأكثرو(

 يف شكالاإل على هر حداً، والذي يدل الطكثرأل أن  علىيدل  مما،)٤(» ما يكون من الطهرأكثرطهرها 

  .أمر احليض يدور مدار رؤية الدم، والرؤية أمر خارجي، فال يكون هلا حد شرعي أن كالمه

 على ، ومحل املشهور كالمه)٥()ه حده بثالثة أشهرفإنمن شذّ كأيب الصالح،  إالّ( : ىوعن املنته

  .الغالب، وهو غري بعيد

وسط اليوم الرابع، يكفي يف  إىل  واستمرول رأت يف وسط اليوم األإذاويكفي الثالثة امللفقة، ف{

   األدلة من دون طالقند وغريه، وذلك إلتوال خالف يف ذلك، كما ادعاه املس} احلكم بكونه حيضاً

                                                

. من احليض١١املسألة  ٤١ ص١ ج:اخلالف) ١(

.٦ سطر ٢٧ ص١ ج:التذكرة) ٢(

.١٢٨ ص:الكايف يف الفقه) ٣(

.٥ ح احليض أبواب من٨ الباب ٥٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٢ سطر ٩٩ ص١ ج: املطلبىمنته) ٥(
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  .عتربوا التوايل يف األيام الثالثةاواملشهور 

  

 يكن ذلك حيض لزم التنبيه عليه يف الثالثة املستقيمة، ولغلبة حتيض املرأة كذلك، ولو مل إىل انصراف

ذلك  على  الفقهاءى مل يقيد باخلصوصية، ولذا جرإذالظاهر من التحديد باأليام،  الروايات، بل هذا هو

  . ذلكأشبه وما ...، ومدة االسترباء، وأجل املتعة، ومدة اخليار،ةيف احليض والطهر، وإقامة العشر

 اليوم، أول رأت ال يف إذا ف،"الصدق العريف"اط يف الثالثة املنأن حيث عرفت يف املسألة السابقة  مث

 كانت إذا  ـ كما   مل يصدق ثالثة أياموإنه حيض، بأنآخر اليوم الثالث ثالثة أيام، حكم  إىل  صدقفإن

  :أقوالإكمال الثالثة من اليوم الرابع، ويف املسألة  إىل حتاجاالعصر ـ  أو الرؤية يف الظهر

 واملسالك وشرح املفاتيح، ىم الذكرإليهكما نسبه } املشهور {إليهو ما ذهب وه} و{ ولالقول األ

عدم اشتراط التوايل،  على  أي ما يدل،)١()خالف رواية يونس على ن الكلإ(: بن سعيدابل عن جامع 

 يكون الثالثة أن  فالالزم،}اعتربوا التوايل يف األيام الثالثة{و. التفاق عليها: روضلبل عن السرائر وا

، كما ولالتوايل باالتصال مع الثالثة األ ما زاد عنها كالرابع واخلامس، فيمكن فيها أما  متواليات،ولاأل

  .سألة يف املقوالميكن فيها عدم التوايل، وهذا أحد األ

                                                

.٤٣ ص:اجلامع للشرائع) ١(
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 واخلامس والعاشر كانت األيام ولكفاية الثالثة يف ضمن العشرة، فلو رأت اليوم األ: القول الثاين

هو احملكي عن النهاية   مل يكن النقاء املتخلل بينها حيضاً بل طهراً ـ، وهذاوإن ـ الثالثة حيضاً

  .ب، وظاهر األردبيلي، وصريح كاشف اللثامبصار واملهذّتواالس

 رأت إذا مل يتخلل بينها نقاء عشرة أيام، فإذا ،كفاية الثالثة، ولو فيما زاد عن العشرة: القول الثالث

، وهذا هو الذي ذهب  كان الكل حيضاً، يوماً ثانياً، مث بعد تسعة أيام يوماً ثالثاًيوماً مث بعد تسعة أيام

 بأنواحدة يف ضمن أحد وتسعني يوماً،    صاحب احلدائق، بل استظهر منه إمكان حصول حيضةإليه

 هو ى احليض، واألقوأكثريف رأس كل عشرٍة يوماً، فيكون جمموع زمان حيضها عشرة، وهي ترى 

  .واليةتامل إىل  وذلك إلنصراف الثالثة،ولالقول األ

 رؤيت يف أثناء العشرة، إذاعن الثالثة،  يف ما زادالتوايل  عدم اعتبار مجاعنعم ثبت بالنص واإل

يف  أو بقي زيد يف املسجد ثالثة أيام،:  قالإذانصراف املذكور موجود يف كل عدد جمموع، فالاو

نصرف التوايل، ورمبا أشكل يف ذلك ا ذلك، أشبهما  أو يام، عشرة أءسال املا أو  مخسة أيام،ىفشاملست

 أن بقرائن خارجية، ولذا يصح إالّالزمان الذي هو ظرف له  على  وال يدل،ذاته على  العدد إمنا يدلبأن

ا حيتاج عدم التوايل وإمنالظاهر التوايل، ن إ : صام متفرقات، لكن فيهإذاصام زيد ثالثة أيام، فيما : يقال

   فإن، للداللة
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أنه يف مقام الظاهر ظاهر يف التوايل، ومن إال ن كان يف مقام الثبوت قابالً للتوايل وعدم التوايل،  إالعدد

: قال املالك للفالح أو إبق يف داري ثالثة أيام،:  خلادمه قال املوىلإذاالعرف، ف إىل يشك يف ذلك فلريجع

: قال إنسان أو  إبق يف دكاين ثالثة أيام،:قال صاحب الدكان لصديقه أو .ي ثالثة أيامأرضإزرع 

 ذلك، فال يشك العرف يف ظهور التوايل من األلفاظ املذكورة وأشباهها، أشبهما  أو ،سأسافر ثالثة أيام

سخرها علَيِهم سبع ﴿: تعاىلوقوله  ،)١(﴾ ثَالثني لَيلَةً اعدنا موسىوو﴿: الظهور يف قوله سبحانهترى ال أ

  .غري ذلك إىل )٣(﴾لَياٍل عشٍر و،الْفَجِرو﴿: وقوله سبحانه ،)٢(﴾لَياٍل

  رأت يوماًوإن«الرضوي املنجرب ضعفه بالشهرتني ـ كما يف املستند ـ (: هذا ويؤيده، بل يدل عليه

  .)٤()»احليض ما مل تر ثالثة أيام متوالياتيومني فليس ذلك من أو 

، حمل )٥()ال جابر له لعدم اعتماد املشهور عليه(: بقوله ة املستمسك يف الروايإشكال أن ومنه يعرف

  .نظر

  باألصل، وقد أطال بعض الفقهاء يف : ولاستدل للقول األ

                                                

.١٤٢اآلية : عرافاأل  سورة) ١(

.٧اآلية : سوره احلاقة) ٢(

.٢، ١ة اآلي: سورة الفجر) ٣(

.٣٦ سطر ٢١ ص:ظر فقه الرضاوان ،١٦ سطر ١٣٨ ص١ ج:املستند) ٤(

.١٩٥ ص٣ ج:املستمسك) ٥(
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  .اإلطالة إىل ذلك بعد الدليلني السابقني، فال حاجة إىل كن ال حاجةلتشييده، 

ا أعم من املتواليات وغري ثالثة أيام، بدعوى أ على  أدلة احليض الدالةإطالق ب:استدل للقول الثاين

  .املتواليات، وقد عرفت ما فيه

 ، الطهر عشرة أيامأدىن «: املروية يف الكايف، قال)عليه السالم( عن الصادق: ومبرسلة يونس القصرية

كربت  تزال كلما  ما حتيض رمبا كانت كثرية الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فالأولاملرأة  أن وذلك

 ثالثة أيام، نثالثة أيام ارتفع حيضها، وال يكون أقل م إىل  رجعتإذاثالثة أيام، ف إىل ترجع  حىتنقصت

 وإنض، ئ استمر ا الدم ثالثة أيام فهي حافإن رأت املرأة الدم يف أيام حيضها تركت الصالة، إذاف

 فإنام، عشرة أي إىل رت من يوم رأت الدمظتناويومني اغتسلت وصلّت  أو ما رأته يوماً انقطع الدم بعد

يتم هلا ثالثة أيام، فذلك الذي رأته يف   حىتيومني أو رأت يف تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً

ا ـ من يوم رأت الدم ـ   مروإنلك يف العشرة فهو من احليض، ذ مع هذا الذي رأته بعد األمر أول

من ما إ ن احليض، إمنا كان من علةمل يكن مرأته عشرة أيام ومل تر الدم، فذلك اليوم واليومان الذي 

تعيد الصالة تلك اليومني اليت تركتها، ألا مل تكن حائضاً  أن  يف جوفها، وإما من اجلوف، فعليها قرحة

    مت هلا ثالثة أياموإنضي ما تركت من الصالة يف اليوم واليومني، قت أن فيجب
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، )١(» أيامة من عشروال يكون الطهر أقلّيها القضاء،  احليض، ومل جيب علفهو من احليض، وهو أدىن

  .احلديث

من وهذا احلديث حجة سنداً لرواية الكايف له، وألن يونس رواه عن بعض رجاله، الظاهر منه أنه 

، ألنه "الرمحن يونس بن عبد"هو الرجال الذين يعتمد عليهم، فليس من قبيل املراسيل، والظاهر أنه 

 تصحيح ما يصح عنه، كما على يونس ممن أمجعت العصابة أن ىلإ ضافةاملنصرف منه حيث أطلق، باإل

 يف كتبه د أفىتق في هلا ـاورالشيخ ال  حىتإعراض األصحاب عنهاأن  إالّاحلديث صريح داللةً، أن 

 فراجع املطوالت لتجد ،بعض من نقلناه عنهم إىل الفتوائية باملشهور، بل ناقش مجع يف نسبة هذا القول

  .وهنهاتفصيل ذلك ـ يوجب 

  :جبملة من الروايات: مث إنه استدل هلذا القول أيضاً

 رأت الدم إذاأقل ما يكون احليض ثالثة، و«: ، قال)عليه السالم( عن الصادق ،بن مسلماموثق : منها

  .)٢(» مستقبلةىعشرة أيام فهو من حيضة أخر  رأته بعدإذا، ووىلقبل عشرة أيام فهو من احليضة األ

، وىل رأت املرأة الدم قبل عشرة أيام، فهو من احليضة األإذا«: )عليه السالم(  عن الباقر،تهوكحسن

   كان بعد العشرة فهو وإن

                                                

  .٥ ح... باب أدين احليض و٧٦ ص٣ ج:الكايف )١(

  .١١ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٢٢ ص٢ ج:الوسائل )٢(
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  .)١(»بلةقمن احليضة املست

 الدم اليوم واليومني؟ قال ترى ى عن املرأة احلبل)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : وكصحيح إسحاق

 كان صفرة فلتغتسل عند كل وإنصلِّ ذينك اليومني، إن كان الدم عبيطاً فال ت«: )عليه السالم(

  .)٢(»صالتني

ن إ أقل هو حيض، أو  ثالثةأوالًرأته  ، فسواء كان ماطالقباملوثقة واحلسنة اإل املراد أن :بتقريب

  .رأت بعد ذلك يف أثناء العشرةن إ الدم حيض أن  املراد بالصحيحةنأورأت بعد ذلك يف أثناء العشرة، 

ا مها بصدد بيان حكم الدم وإمن يف املوثقة واحلسنة من هذه اجلهة، إطالقال ن أ :ذلك على ويرد

  كان شرط فهل أنه شرطإذاالصحيحة ساكتة عن الدم الثاين، وهل أنه شرط أم ال؟ و أن الثاين، كما

  .  فال ميكن االستدالل ا للمقام؟يكون منفصالً أن يكفي فيه أو يكون متصالً؟ أن على

 على  الثابتة بأدلتهاحكامة واستصحاا عن األء كأصل الربا،هلذا القول أيضاً باألصولوقد استدل 

وضوح املناقشة يف األصلني  إىل  باإلضافة،لألصل مع وجود الدليلوقد تقدم أنه ال جمال . عامة املكلفني

  .املذكورين

                                                

.٣ ح احليض أبواب من١١ الباب ٥٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١٣ ح احليض أبواب من١٠ب  البا٥٥٣ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  الثة متفرقة يف ضمن العشرة ال يكفي، ال يلزم التوايل يف البقية، فلو رأت ثولنعم بعد توايل الثالثة يف األ

  

 أو ترط التوايل، فال فرق بني عدم اشتراط التوايل من جهة األيامش مل يإذاه بأن :استدل للقول الثالث

ة الساعات، وبعدم الفرق بني ساعات احليض املتخللة يف أثناء العشرة بعد ثالثة أيام متوالية؛ وبني من جه

أيام متوالية، بعد ما حتقق عدم اعتبار التوايل، نعم يشترط عدم ختلل أقل ساعاته املتخللة بدون ثالثة 

  .الطهر للدليل اخلاص

أنه لو رفع اليد عن هذا الشرط فال ميكن رفع اليد  إىل ضافةنك قد عرفت اعتبار التوايل، باإلإ: وفيه

آلخر، وأما كفاية  الزوم اتصال بعض اليوم ببعضه: ثاينعن مطلق التوايل، ألن ظاهر أدلة القول ال

  .الساعات يف أثناء العشرة فهو لدليل خاص

 أن  علىعرفت من وجود الدليل اخلاص ملا}  ال يلزم التوايل يف البقيةولنعم بعد توايل الثالثة يف األ{

  .مذهب املشهور على  كما سبق أنه، يف أثناء العشرة حيضىكل ما ير

 وإنهو استحاضة ـ  يف احلكم باحليضية، بل} فلو رأت ثالثة متفرقة يف ضمن العشرة ال يكفي{

 أن فال جتري يف املقام، للزوم" قاعدة اإلمكان" أما كان يف وقت العادة ـ أو كان بصفات دم احليض،

  . أو أكثريكون الدم ثالثة أيام
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  . أعمال املستحاضة وتروك احلائض فيهاني، فال يترك االحتياط باجلمع بإشكالوهو حمل 

ية الفترات الستمرار العريف، وعدم مضر كفاية اىاستمرار الدم يف الثالثة ولو يف فضاء الفرج، واألقووكذا اعتربوا 

  اليسرية يف البني،

  

ملا عرفت من بعض الروايات، كروايات يونس } إشكالحمل { املشهور إليهأي ما ذهب } وهو{

  .القول الثاين على ل مما تقدم يف االستدال،أقل احليض ثالثة أن ات أدلةإطالق، والقصرية

 رأت ثالثة متفرقة إذافيما } فال يترك االحتياط باجلمع بني أعمال املستحاضة وتروك احلائض فيها{

  . يتجنبها زوجها وتترك هي احملرمات، وتأيت بالعبادة بقصد االحتياطبأنيف أثناء العشرة، 

 يتلوث الكرسف، ولو تلوثاً ضعيفاً بأن} ستمرار الدم يف الثالثة ولو يف فضاء الفرجاوكذا اعتربوا {

  . كان متقطعاً عن الرحم، وذلك ملا تقدم من دعواهم ظهور األدلة يف االستمراروإنكلما وضعته، 

 وذلك ألن العرف كما هو املرجع يف فهم األلفاظ كذلك هو ،} كفاية االستمرار العريفواألقوى{

  . كما تقدم تفصيله،م الكالإليه ىقات، ألنه هو امللقبياملرجع يف فهم التط

   }عدم مضرية الفترات اليسرية يف البني{ ىالعرف ير} و{
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 مقدار نصف ول الدم وآخره ثالثة أيام ولو ملفقة، فلو مل تر يف األأول كان بني بأنال ينقص من ثالثة،  أن بشرط

ساعة مثالً، إال  يصري ثالثة  ال حيكم حبيضيته، ألنه، ومقدار نصف ساعة يف آخر اليوم الثالث، النهارأولساعة من 

  وليضاً، خبالف ليلة اليوم األفيها أوالليايل املتوسطة داخلة، فيعترب االستمرار العريف 

  

}  الدم وآخرة ثالثة أيام، ولو ملفقةأول كان بني بأنمن ثالثة، {الدم } ال ينقص أن بشرط{ولكن 

 النهار، ومقدار نصف ساعة أول ساعة من  مقدار نصفولفلو مل تر يف األ{ة التلفيق يملا سبق من كفا

 مل تر نصف الساعة يف إذاوكذا } ساعة مثالًإال يف آخر اليوم الثالث، ال حيكم حبيضيته، ألنه يصري ثالثة 

 كفاية ى، هذا ولكن مقتض نصف ساعةإال نصف الساعة يف آخره، ألنه يكون حينئذ ثالثة  أو ه،أول

  . األمثلة املذكورة، وهذا غري بعيدالثالثة العرفية احلكم باحليضية يف

وذلك لصدق  }ولستمرار العريف فيها أيضاً، خبالف ليلة اليوم األ داخلة، فيعترب االةوالليايل املتوسط{

كان  أو بقي فالن يف البلد الفالين ثالثة أيام،: يقال أن ه مثلفإن ثالثة أيام، هأقلاحليض  أن  علىاألدلة

، مما ظاهره ثالثة ارات مع الليلتني أوسطها، ولعل هذا هو الظاهر من شبهأما  أو مريضاً ثالثة أيام،

  ند واجلواهر وغريمها، فال يشترط ثالث ليال أيضاً، تكلمام، صرح به املس
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  وليلة اليوم الرابع،

  

  :وهناك قوالن آخران متقابالن} وم الرابعيوليلة ال{ وىلبإدخال الليلة األ

 أيضاً، ألن الظاهر من ثالثة أيام يف الروايات األيام الكاملة، واليوم  إشتراط ثالث ليال:أحدمها

أقل احليض «: قال. )عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن: الكامل هو النهار والليل، ويؤيده ما عن الدعائم

يه عل(  ففي حديث الدعائم، عن الصادق،اليهاأقل الطهر عشرة أيام بلين إ :ويؤيده أيضاً. )١(»ثالثة ليال

يراد الليلة اردة فقط، فمثل ما يراد من الطهر يراد من ال  إذ ،)٢(»وأقل الطهر عشر ليال«: )السالم

  .احليض

  كفاية ثالثة ارات فقط بدون الليلتني املتوسطني، ألن الظاهر من اليوم هو النهار، ويؤيده:وثانيهما

  .ل فقطا كفاية ثالث ليالنهار، فاملراد على الليل ال يطلقن إ رواية الدعائم حيث

عدم تسليم الظهور املذكور، بل الظاهر النهارات املستمرة احلاصلة من ذلك : ولاأل على ويرد

 الغروب من أول رأت بأنيومني وثالث ليال   ة املتوسطتني، ولذا نقول بعدم صحاالستمرار بالليلتني

  لزوم املنصرف ن إ الصباح من النهار الثالث، حيث إىل وىلالليلة األ

                                                

. يف ذكر الرجعة١٠ فصل ١١١٣ ح٢٩٦ ص٢ ج:دعائم اإلسالم) ١(

.نفس املصدر) ٢(
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  .ىآخر ار اليوم الثالث كف إىل ول ار اليوم األأولفلو رأت 

  

 إذاتعة املؤقتة بأيام خاصة ملالنهارات كما ذكروا مثله يف أيام اإلقامة، واإلعتكاف، واخليار، والعدة، وا

ر يلة بعد النهالخصوصية دخول ال إىل  مل يلتفتبأنمخسة أيام مثالً وأطلق،  إىل  الصبحأولعقدها 

  .غريها إىل عدم دخوهلا أو األخري،

 وكونه كناية عن ، فلم يقل بظاهره أحد من كفاية ثالث ليال ويومني متوسطني،أما رواية الدعائم

 عن روايات ثالثة أيام الظاهرة فيما ذكرناه، فيحمل ما يف ى عبارة أخرهمن كون أوىليوم كامل ليس ب

  .ضعفه سنداً إىل تلك، باإلضافة على الدعائم

فما عساه ( :ظهور الروايات يف االستمرار مينع عن ما ذكره، ولذا قال يف اجلواهرن إ :الثاين على ويرد

  .)١()يظهر من بعض مشائخنا من التوقف يف ذلك يف غري حمله

النهار خاصة  على بل لوال عدم اخلالف يف دخول الليلتني فيها لكان االقتصار(: وقال يف املستند

  .، مما يظهر منه عدم اخلالف يف ذلكنتهىا )٢()حمتمالً

 مل ول ليل اليوم األأول رأت إذا أما } الثالث كفىآخر ار اليوم إىل ول ار اليوم األأولو رأت لف{

   تر يف النهار مل إذايكف، 

                                                

.١٥٩ ص٣ ج:اجلواهر) ١(

.٢٢ سطر ١٣٩ ص١ ج:املستند) ٢(
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  .الثالث، ومع ذلك ففي عدم كفاية هذه الصورة تأمل، وذلك لوحدة املناط

 كانت مدة الدم يف النهار القصري أقل من مدته يف النهار وإنه، نه ال فرق بني طول النهار وقصر إمث

 أما الطويل، مثالً لو كان النهار عشر ساعات كان اموع مع الليلتني املتوسطتني مثان ومخسني ساعة،

  .لو كان النهار أربع عشرة ساعة كان اموع اثنيتني وستني ساعة

. ولمكان آخر مما أوجب طول ارها األ إىل م من حيضها سافرت بعد يوإذا كما ،قةفأما اآلفاق املل

  .لبلد الثاين بعد عشر ساعات الليلامثالً كان يف بلدها بعد ساعة الليل فصار يف 

 فاالعتبار يف مدة حيضها باألفق ،كله ليل مثالً أو ، كما لو كان كله ار،وكذا اآلفاق غري املعتدلة

  . املعتدل
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العاشر بعد احليض السابق ال حيكم  أو أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع  أنقد عرفت): ٧مسألة ـ (

  ق،بض الساي رأت يوم احلادي عشر بعد احلإذاعليها باحليضية، وأما 

  

ض يالعاشر بعد احل أو رأت الدم يوم التاسع فلو رة،شأقل الطهر ع أن قد عرفت{): ٧مسألة ـ (

ل بأقل الطهر ـ الذي هو عشرة صأنه ليس حيضة ثانية فلعدم الف أما ،}السابق، ال حيكم عليها باحليضية

 عىن مب،نه يشترط التوايل بني أجزاء احليضة الواحدة ألوىلـ بني الدمني، وأما أنه ليس من احليضه األ

 رأت إذاجمموع الدم يف املقام ليس يف أثناء العشرة، ف أن لزوم كون اموع يف أثناء العشرة، واملفروض

 الشهر ثالثة أيام مث رأت يوم العاشر بعد ثالث الشهر ـ أي ثالث عشر الشهر ـ مل يكن جمموع لأو

  .الدم يف عشرة

 إذا عشرة أيام حيكم حبيضيته، كما ول الدم األأولومنه يعلم أا لو رأت الدم الثاين، وملا حتض من 

 أما عاشره، أو  تاسعه أو امنهث أو سابعه أو سادسه أو  الشهر ـ خامس الشهرأولرأت ـ بعد ثالثة 

من " العاشر أو يوم التاسع: " رأت حادي عشر فليس الثاين حيضاً، فقول املصنفإذا كما ،بعد ذلك

  .باب املثال

 الشهر ثالثة أيام، مث انقطع أول رأت إذاكما }  رأت يوم احلادي عشر بعد احليض السابقإذا أما و{

  دمها عشرة أيام، مث رأت 
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 أي مضي عشرة من احليض السابق يف ،اعتبار هذا الشرط على  مل يكن مانع آخر، واملشهورإذاته فيحكم حبيضي

ن إ العشرة، على قطعناوأزيد، مث رأت  أو لو رأت ثالثة مثالً، مث انقطع يوماً: حيضية الدم الالحق مطلقاً، ولذا قالوا

  .لزم كون الطهر أقل من عشرةإال الطهر املتوسط أيضاً حيض، و

  

كما } ع آخر مل يكن مانإذا{مكان لقاعدة اإل} فيحكم حبضيته{لدم يف يوم الرابع عشر من الشهر ا

  . كان بني الدمني فصل عشرة أياموإن ، لقاعدة اإلمكانفعه رافإن أيام اليأس،  صادفإذا

، يف حيضية الدم احليض السابق{نتهاء ا}  أي مضي عشرة من،اعتبار هذا الشرط على :واملشهور{

 أو حيضتني، إىل  سواء بالنسبة،ال يكون الطهر أقل من عشرة: املشهور قالوان إ أي} حق مطلقاًالال

 مث رأت دماً ثانياً بعد نقاء ثالثة أيام، مل يكن ، ثالثة أيامول رأت الدم األإذاواحدة، ف حيضة  إىل بالنسبة

 على قطعناوأزيد، مث رأت  أو قطع يوماً، مث انمثالًلو رأت ثالثة : ولذا قالوا{النقاء فيما بينهما طهراً، 

يكن الطهر املتوسط حيضاً } حيض، وإالّ{كالدمني الذين يف طرفيه } الطهر املتوسط أيضاًن إ العشرة،

النقاء (:  وتبعهم صاحب احلدائق، فقالوا،خالفاً للفخر والشهيد الثاين} ةلزم كون الطهر أقل من عشر{

  .)١()الواقع بني جزئي الدم أيضاً طهر

                                                

. نقل باملضمون١٦٧ و١٦١ و١٦٠ ص٣ ح:احلدائق) ١(
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 أما أنه طهر،: النقاء الواقع بني جزئي دم واحد حيض، واحلدائق يقول: املشهور يقولونن إ :واحلاصل

  .أنه طهر على  واقعمجاعفاإل:  الواقع بني الدمني املستقلنيءالنقا

لو رأت الدم مخسة، مث رأت النقاء :  وهو أنه،وهناك خالف ثان بني املشهور وصاحب احلدائق

الدم الثاين طهر، ألنه لو كان حيضاً لكان الطهر الواقع ن إ :لدم مخسة، فاملشهور يقولونمخسة، مث رأت ا

الدم الثاين حيض، فمجموع حيضها عشره، ومخسة النقاء ن إ :بني الدمني أقل من عشرة، واحلدائق يقول

  .أنه طهر على  واقعمجاعالنقاء الواقع بني اخلمستني، فاإل أما طهر،

  : مطلق النقاء طهراً ـ يقول بأمرينىحلدائق ـ حيث يرصاحب ان إ :واحلاصل

  .ه حيضبأن: يف العشرة ـ نقاًء فهو طهر، واملشهور يقولونـ  رأت بني جزئي الدم إذانه إ: ولاأل

ـ   نقاءة من عشرة ـ كخمستني من الدم بينهما مخسأكثر كان الدمان وما بينها إذانه إ: الثاين

  .فالدمان حيض واحد، والنقاء طهر

  .الدم الثاين طهرن إ :واملشهور يقولون

 فإنأن الطهر ال يكون أقل من عشرة،  على ات ما دلإطالق ب: ـ املشهورـولاستدل للقول األ

  : أنه  مبعىنه شامل ملا يكون بني احليضتني، وملا يكون بني أجزاء احليضة الواحدة،إطالق
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واحد طهر أصالً، فهو نقاء حبكم احليض، ينحصر الطهر مبا بني احليضتني، وال يكون بني احليض ال

الدم باق يف حمله مستعد للخروج، فما دام مل ينقطع من املادة ـ الكاشف ن إ :ولعل السر يف ذلك

 وإنه مريض، بأنب حيكم  الِغى حبمىاملبتل أن ه حيض، كمابأنانقطاعه بعدم عوده يف العشرة ـ حيكم 

ىكان يف يوم خلوه عن احلم.  

ال يكون القرء يف أقل من عشرة أيام، فما زاد أقل «: صحيحة حممد فمن تلك املطلقاتوكيف كان 

  .»الدمترى  أن إىل  من حني تطهرةما يكون عشر

  .» الطهر عشرة أيامأدىن«:  يونسةومرسل

  .»وال يكون الطهر أقل من عشرة أيام«: وفيها أيضاً

  .»أقل الطهر عشر ليال«: ورواية الدعائم

 كان بني أجزاء احليضة الواحدة ـ جبملة إذاـ وهو كون الطهر أقل من عشرة  :لثاينأستدل للقول ا

  :من الروايات

   األمر أولفذلك الذي رأته يف «:  وفيه،مثل مرسل يونس
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 احلكم )عليه السالم( حيث قصر اإلمام» مع هذا الذي رأته بعد ذلك يف العشرة، فهو من احليض

  .النقاء بينهما ليس حيضاً أن لظاهر يفخصوص أيام الدم، ا على باحليضية

 حاضت املرأة وكان حيضها مخسة إذاوال يكون الطهر أقل من عشرة أيام، ف«: ويف موضع آخر منه

 يوم طهرت عشرة أيام، ن رأت بعد ذلك الدم ومل يتم هلا مفإن ،غتسلت وصلتاأيام مث انقطع الدم 

  .ديد من احليض، ال النقاء بينهماالدم اجل أن  ظاهرهفإن» فذلك من احليض تدع الصالة

 رأت الدم قبل عشرة أيام إذاأقل ما يكون احليض ثالثة، و«: )عليه السالم( وموثق حممد، عن الصادق

  . )١(» مستقبلةى أخرة رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضإذاو ،وىل األةفهو من احليض

، فمجموع الدمني حيض ولمن الدم األ مل متض عشرة أيام إذاأنه  هإطالق أن :وجه االستدالل بذلك

رأت ثالثة أيام، مث :  من عشرة أيام، مثالًأكثريكون احليض  أن  كان النقاء بينهما حيضاً لزمإذاواحد، ف

 النقاء طهر، إذ بأن:  قلناإذا حيضها حينئذ مخسة عشر يوماً، خبالف ما فإن أيام نقاء، مث ثالثة أيام،  تسعة

  .امة أيتيكون حيضها حينئذ س

   سألت الصادق: ، قالعبد اهللا  أيببنورواية عبد الرمحن 

                                                

.١١ ح احليض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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 رأت الدم من إذا«:  تكون هي أملك بنفسها؟ فقال طلقها زوجها مىتإذا، عن املرأة )عليه السالم(

 كان الدم قبل إذا«:  عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقالفإن: ، قلت»احليضة الثالثة فهي أملك بنفسها

 كان الدم بعد العشرة أيام فهو من وإن اليت طهرت منها، ةن احليضو أملك ا، وهو معشرة أيام فه

  .شرةع ظاهرها إمكان كون الطهر أقل من الفإن. )١(»احليضة الثالثة، وهي أملك بنفسها

تدع «: أربعة؟ قال أو الدم ثالثة أيام ترى املرأة: )عليه السالم( قلت للصادق: ورواية يونس

 أو  ثالثة أيامالطهر ترى افإ: ، قلت»تصلي«:  قالأربعة؟ أو ثالثةطهر ال ترى افإ :، قلت»الصالة

 :)عليه السالم( أربعة؟ قال أو الدم ثالثة أيام ترى افإ: ، قلت»ةتدع الصال«: )عليه السالم( أربعة؟ قال

صالة تصنع ما بينها تدع ال« :)عليه السالم( ربعة؟ قالأ أو يامأا ترى الدم ثالثة فإ: ، قلت»تصلي«

كل نقاء يف البني  أن  ظاهرهافإن. )٢(»فهي مبرتلة املستحاضةإال  انقطع الدم عنها، وإذاوبني شهر، ف

  . كان أقل من عشرةوإنطهر، 

    أيبورواية داود، عمن أخربه، عن  بصري، أيبوحنوها رواية

                                                

.١ ح العدد أبواب من١٧ الباب ٤٣٣ ص١٥ جالوسائل) ١(

.٢ ح ما حتيض املرأةأول باب ٧٩ ص٣ ج:الكايف) ٢(



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٢

مثانية أيام، حيضها دائم مستقيم، مث و  أفاملرأة يكون حيضها سبعة أيام:  قلت له)عليه السالم( هللاعبد 

تغتسل «: )عليه السالم(  وال دماً؟ قالبياض ال صفرةًل ارىحتيض ثالثة أيام، مث ينقطع عنها الدم، فت

 رأت الدم أمسكت عن إذا«: )عليه السالم(  قال،وتصوم مث يعود الدم يصلتغتسل وت: ، قلت»وتصلي

 رأت الدم إذا«: )عليه السالم( فقال: تطهر يوماً؟ قال ووماًالدم ي ترى افإ: ، قلت»الصالة والصيام

 رأت الدم فهي إذا مضت أيام حيضها واستمر ا الطهر صلت، فإذا رأت الطهر صلّت، فإذاأمسكت، و

  . كون الطهر أقل واضحةى وداللتها عل،)١(»تحاضةسم

 )عليه السالم(  أيب فسألتامرأة من أهلنا استحاضت،ن إ :يف ذيلهان إ  حيث،ورواية يونس الطويلة

 رأيت الطهر ولو ساعة من ار فاغتسلي إذا رأيت الدم البحراين فدعي الصالة، وإذا«: عن ذلك؟ فقال

  .)٢(»وصلي

عدم حيضية أيام النقاء بني  على ـ املذكورة ـ وىلة للجملة األلال دال أن :مرسل يونس على ويرد

 وال يكون«: )عليه السالم( بعد هذه اجلملة، قولهن إ وحيثجة، حبمبفهوم اللقب الذي ليس إال الدمني، 

  ن إ :يقال أن ، فال بد»يف أقل من عشرة إالّالطهر 

                                                

.٧ ح باب جامع يف احلائض واملستحاضة٩٠ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٤ ح احليض أبواب من٣ الباب ٥٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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 ه، ولعل وجه ختصيص الدمني بكونةريضاً، ألنه أقل من عشكون النقاء أيضاً ح: )عليه السالم(مراده 

: )عليه السالم( ولهقيؤيده  و حيضاً،املتوهم عدم كون الدم الثاين أن نيبحيضاً مع عدم ذكر النقاء يف ال

  .النقاء بينهما أيضاً حيض أن  علىيض، مما يدلكال الدمني بعض احمل أن الظاهر يف» من احليض«

  :فريد عليها: أما اجلملة الثانية

 فالنسخة مضطربة، فتكون» من يوم طهرت«ال » من يوم طمثت «:يف بعض النسخ املعتربةن إ :أوالً

  .وىل األةة، كداللة اجلملداللة هذه اجلمل

 الدم الثاين  أي»فذلك«ظاهرها أنه مل تكن أيام الطهر املتوسط بني الدمني عشرة أيام، ن إ :وثانياً

  وفائدة،ن حيض آخرمنه إ كان بعد عشرة أيام الطهر، حيث إذا، يف مقابل ما ولأي األ» من احليض«

فيكفي يف احلكم بتحيضها رؤية الدم  مستقالً،  إنه ليس حيضاًولاأل» من احليض«: )عليه السالم( قوله

  .، ولو مل يسلم ظهورها فيما ذكرناه فالرواية جمملة ولو ساعة

من رواية يونس، ومنه يظهر اجلواب عن روايته  وىلفقرة األلا على ما ورد: املوثقة على ويرد

  أيام فهو من احليضة  رأت املرأة الدم قبل عشرة إذا«:  قال)عليه السالم(  جعفر أيب، عنىاألخر
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  .)١(» كان بعد العشرة فهو من احليضة املستقبلةوإن، وىلاأل

ما  على  الطهر عشرة، حبملهاأدىن أن  علىالالزم تقييدها مبا دل أن :الرمحن رواية عبد على ويرد

  .العشرة على كان جمموع الدمني والنقاء ال يزيد

 يكون كلأن ما إ احلكم الواقعي، ويلزم منه بيانعلى  حتملأن ما إ الرواية أن :رواية يونس على ويرد

أن  أو أقل الطهر بني احليضني عشرة أيام، أن ، منمجاعواحد حيضاً مستقالً، وهذا خالف النص واإل

حتمل  أن احليض عشرة أيام، وإما أكثر أن  منمجاعحيضاً واحداً، وهذا خالف النص واإلكلها يكون 

يكون ذلك وظيفة املرأة املذكورة من حيث حتريها واحتماهلا احليض عند  بأنان احلكم الظاهري، ي بىعل

كل ما تراه من الدم هو حيض يف الواقع  أن ينكشف أمرها، ال أن إىل ،كل دم، والطهر عند كل نقاء

  .وكل ما تراه من نقاء فهو طهر يف الواقع

الطهر بني  أن  علىلرواية ذكرناه، من أنه حكم ظاهري للمتحرية، فال داللة يف اي الذا هذىوعل

  . كما ادعاه صاحب احلدائق،احليضة الواحدة يكون أقل من عشرة

  ما تقدم يف رواية يونس، بكون الالزم : رواية داود على ويرد

                                                

.٣ ح احليض أبواب من١١ الباب ٥٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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، بل املسلّم أنه ال يكون بني احليضني أقل من عشرة، وأما بني أيام احليض الواحد فال، إشكالوما ذكروه حمل 

  .الحتياط باجلمع يف الطهر بني أيام احليض الواحد، كما يف الفرض املذكور مراعاة احوطفاأل

  

  .احململ لرواية يونس الطويلة احلكم الظاهري، وهذا هو على محلها

 ضعف السند يف بعض الروايات املذكورة، وإعراض املشهور عنها قدمياً إىل هذا كله باإلضافة

  .حديثاً، مما ال ميكن األخذ او

، بل املسلَّم إشكالوما ذكروه حمل { : تبني وجه قول املصنف،اه يف وجه قول غري املشهورومما ذكرن

يكون الطهر بني  أن فيمكن} أما بني أيام احليض الواحد فال وأنه ال يكون بني احليضني أقل من عشرة،

بني } الواحديام احليض بني أ{الذي } اط باجلمع يف الطهر مراعاة االحتيحوطفاأل{أيام احليض الواحد 

  . واهللا العامل،}كما يف الفرض املذكور{تروك احلائض، وأعمال الطاهرة 
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  .عددية فقط أو وقتية فقط، أو وقتية وعددية،ما إوىل غريها، واأل أو ذات العادةما إ احلائض): ٨مسألة ـ (

   ما رأت،أولوهي اليت مل تر الدم سابقاً وهذا الدم : مبتدئة أما :والثانية

  

  .}غريها أو ذات العادةما إ احلائض{): ٨  ـمسألة(

 كل شهر واستمر ا الدم مخسة أيام أولكما لو رأت } إما وقتية وعددية{: ثالثة أقسام} وىلواأل{

 ألن الدم ،األشهر املوضوعة فال اعتبار ا أما الشمسية، أو  يف ذلك بني األشهر اهلالليةقمثالً، وال فر

  .االصطالح فال دخل له يف املزاجأما  القمر، أو دائر مدار الشمس

أقل الدم وهو ترى  أن  كل شهر لكن خيتلف الدم عدداً، بشرطأول ترى كأن} أو وقتية فقط{

  .ثالثة

تهاًء، مثل كل ناوعتبار بالزمان شروعاً  وال فرق يف الوقت والعدد بني البالد، فاال،}أو عددية فقط{

مركبة  أو مفقودة أو اعة، سواء كانت الشمس موجودة اثنتني وسبعني سم ويدو،مخسمائة ساعة مرة

  .خمتلف أقسام التركيب على منهما

  : ثالثة أقسام أيضاً على وهي ـ غري ذات العادة ـ: }والثانية{

 واملراد بالدم دم احليض، فال ينايف ،} ما رأتأول وهي اليت مل تر الدم سابقاً وهذا الدم ،إما مبتدئة{

   أو رؤيتها دم القروح



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٧

وهي اليت نسيت عادا، ويطلق : وهي اليت رأت الدم مكرراً، لكن مل تستقر هلا عادة، وإما ناسية: وإما مضطربة

 هلا راألعم ممن مل تر الدم سابقاً ومن مل تستق على تدئةبعليها املتحيرة أيضاً، وقد يطلق عليها املضطربة، ويطلق امل

  .ولاأل عىنعادة، أي املضطربة بامل

  

  .ابقاًالعذرة س

  .ال وقتاً وال عدداً}  وهي اليت رأت الدم مكرراً لكن مل تستقر هلا عادة،وإما مضطربة{

باعتبار } عليها املتحرية أيضاً نسيت عادا، ويطلق{ وكانت هلا عادة}  وهي اليت،وإما ناسية{

م ممن مل عاأل على ةويطلق املبتدئ{باعتبار دمها  أو باعتبارها نفسها} وقد يطلق عليها املضطربة{حتريها 

هما يف أحكامفهذه أقسام ستة يأيت } ولاأل عىن أي املضطربة بامل، ومن مل تستقر هلا عادة،تر الدم سابقاً

  .تعاىلشاء اهللا ن إ املسائل اآلتية،



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٨

  ق العادة برؤية الدم مرتني متماثلتني،قتتح): ٩مسألة ـ (

  

 وال إشكالبال } متماثلتني برؤية الدم مرتني{يف أقسامها الثالثة } تتحقق العادة{): ٩مسألة ـ (

عدم حصول  على  قائممجاعاإل أن  عليه، كمامجاع اإلىدعو: من نادر، بل عن غري واحدإال خالف 

  .ملرة الواحدةاالعادة ب

 تصريح ...، واألصل يوافقه، ويف ذيل املرسلة الطويلةإليهواشتقاقها من العود يرشد (: قال يف املستند

  .ىته، ان)١()به

  : مطلقات العادة، ومجلة من النصوص اخلاصة:ويدل عليه

 أو  عليها حيضتانىلاتو  حىت سواء،ول انقطع الدم لوقته يف الشهر األفإن«: مثل مرسلة يونس الطويلة

سنتها  تكون وتدع ما سواه ومعروفاً، تعمل عليه ثالث، فقد علم اآلن أن ذلك قد صار هلا وقتاً وخلقاً

 أو  عليها حيضتانىلاتون إ ا جعل الوقتوإمن«: )عليه السالم( قال أن إىل »استحاضت نإ فيما تستقبل

دعي الصالة أيام أقرائك، : ـ ـ لليت تعرف أيامها)  عليه وآله وسلماهللاصلى (ثالث، لقول رسول اهللا 

قراء وأدناه  ولكن سن هلا األ،دعي الصالة أيام قرئك:  فيقول،ة هلانا أنه مل جيعل القرء الواحد سنفعلم

  .، احلديث)٢(»حيضتان فصاعداً

                                                

.ر ما قبل األخري السط١٤٥ ص١ ج:املستند) ١(

. ١ ح باب جامع يف احلائض واملستحاضة ذيل٨٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(
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 أيام، ويف   شهر مخسةأول فهي ذات العادة الوقتية والعددية، كأن رأت يف ، كانتا متماثلتني يف الوقت والعددفإن

  . الشهر اآلخر أيضاً مخسة أيامأول

 أول شهر مخسة، ويف أوليف  رأت إذاا  فهي ذات العادة الوقتية، كم، كانتا متماثلتني يف الوقت دون العددوإن

  . مثالً سبعة أو الشهر اآلخر ستة

  

 ـ قال: قال أن إىل  ما حتيض ـأول عن اجلارية البكر )عليه السالم( سألته:  قال،وموثقة مساعة

  .)١(» اتفق الشهران عدة أيام سواء، فتلك أيامهاإذاف«: )عليه السالم(

 أن  على، احلديث، بناًء)٢(»ثانية تركت الصالة دخلت املستحاضة يف حد حيضها الإذاف«: والرضوي

 كانتا متماثلتني يف فإن{املراد أا دخلت يف حيضها الثالث يف حده الثاين، فيكون قد سبقها الدم مرتني 

كأن {ان يف ذلك ريوال يضر الزيادة والنقصان اليس} الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية

ة ل هذا القسم مرسىعل وقد دل}  أيام اآلخر أيضاً مخسة  الشهرأول ويف ،ام شهر مخسة أيأولرأت يف 

  .يونس املتقدمة

 شهر أول رأت يف إذا فهي ذات العادة الوقتية، كما ، كانتا متماثلتني يف الوقت دون العددوإن{

  ع املقاصد عن جام ، بل فيهشكالوهذا مما ال ينبغي اإل} شهر اآلخر ستة أوسبعة مثالًل اأولمخسة، ويف 

                                                

.١ ح احليض أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣٢ سطر ٢١ ص:فقه الرضا) ٢(
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  شهر مخسة، وبعد عشرة أيامأول رأت يف إذا فهي ذات العادة العددية، كما ، كانتا متماثلتني يف العدد فقطوإن

  .ىأزيد رأت مخسة أخرأو 

  

 لى ما دل عإطالق عليه، ويدل عليه مجاع اإلىكلمات األصحاب، ويف املستند دعو إىل  نسبته

صدق بتكرر الدم يف وقت معني مرتني، ويؤيده عدم القول بالفصل ه يفإنالتحيض برؤية الدم يف أيامها، 

  .مبرسلة يونس وبالرضوي بني املرتني والزائد عليهما، ويستأنس لذلك

 تساوي الطهرين الواقعني بعد الدمني، وذلك لصدق أيامها بدون التساوي، ةمث إنه ال يشترط يف الوقتي

ذلك، وما  على الدم وال ثخانته وال سائركيفياته، لعدم الدليل وال يشترط يف االعتياد بأقسامه الثالثة لون

  . الغالبىيف مجلة من األدلة من ذكر األوصاف ال يوجب التقييد ألا جارية جمر

 ويؤيده ،كما يف املوثق املتقدم}  كانتا متماثلتني يف العدد فقط، فهي ذات العادة العدديةوإن{

هر ثان ويف ش}  شهر مخسةأول رأت يف إذاكما  {،ذه اجلهة وال خالف فيه من هإشكالالرضوي، وال 

  .ى مخسة أخريف وسطه

ففي حتقق ذات العادة } ىأزيد رأت مخسة أخر أو وبعد عشرة أيام{ شهر مخسة أول رأت يف إذاأما 

   وخالف ينشاءان من أنه هل يشترط الشهر اهلاليل يف حتقق العادة العددية ـ كما هو إشكالبذلك 
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ألقرب الثاين، لرتول ا املذكورة يف النص؟ وأيامها ال يشترط، لصدق أو ثقة واملرسلة ـظاهر املو

 العرف كون االعتبار بصدق العادة، ى الغالب حسب ما يفهم منهما العرف، إذ ير املوثقة واملرسلة مرتلة

ألصحاب سم العادة وتصريح كثري من اا ضعيف، لصدق ... اشتراط الشهرين(: ولذا قال يف اجلواهر

  .)١()به

 أهل العلم كافة، واملراد إمجاع   عرفت املرأة شهرها صارت ذات عادة، وهوإذا(:  إنه قالىوعن املنته

، وقد اختار ذلك الشيخ نتهىا )٢()بشهر املرأة املدة اليت فيها حيض وطهر، وأقله ثالثة عشر يوماً عندنا

 بعض املعاصرين إشكالشهر الشمسية أيضاً، ف وغريه من األعاظم، وقد تقدم صدق العادة باألىاملرتض

  .يف ذلك حمل منع

                                                

.١٧٣ ص٣ ج:اجلواهر) ١(

. السطر األخري١٠٢ ص١ ج: املطلبىمنته) ٢(
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الثانية،  إىل تنقلب عادا ،وىلخالف العادة األ على  رأت الدم مرتني متماثلتنيإذاصاحبة العادة ): ١٠مسألة ـ (

  .وىل حكم األىلكن غري متماثلتني، يبق وىلخالف األ على  رأت مرتنيوإن

  

، تنقلب وىلخالف العادة األ على  رأت الدم مرتني متماثلتنيإذاة صاحبة العاد{): ١٠مسألة ـ (

 على يف انطباقه أوىلحتقق العادة بالشهرين  على ، وألن ما دل)١(»أيامها«لصدق } الثانية إىل عادا

املخاطب، وهذا هو املراد مبا عبر به بعض  هو العرف الذينظر ، يف وىلالعادة الثانية من العادة األ

بعدم :  االتفاق، فالقولى عليه املنتهى، ولذا ادعوىلء من اعتبار الفعلية اليت تتحقق بالثانية دون األالفقها

 اآلخر، فالالزم سقوطهما والتماس دليل لىتقدمي أحدمها ععلى  العادتني وعدم الدليل رضااالنقالب لتع

  .دة السابقة، ال وجه لهالعا إىل سبةنالباستصحاب العادة  إىل آخر، ولو شك كان الالزم الرجوع

بطال  فالظاهر عدم إجيابه بطالن العادة، ولو شك يف اإل،خالف العادة مرة واحدة على أما رؤية الدم

} وىل حكم األىلكن غري متماثلتني يبق وىلخالف األ على مرتني  رأتوإن {،فاالستصحاب هو احملكم

ما يزيلها من  أو ، ثانيةة ما يبطلها من عادمل يأت أن  هذا الفرض بعدلى عأيامها على  ما دلطالقإل

  اضطراب يف الرؤية، ورمبا 

                                                

.١ حض احلي أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  .مرات عديدة خمتلفة، تبطل عادا وتلحق باملضطربة وىلخالف العادة األ على لو رأت: نعم

  

  . أشكل فيه بعضوإن وال بأس به، ،يتمسك لذلك باالستصحاب

مرتني غري متماثلتني يف ذلك،  لعادة، وبني رؤيةأي فرق بني رؤية مرتني متماثلتني يف تغيري ا: ال يقال

  ؟؟؟ول يف األيرياً مل تغريتغ ولو مل توجب ،املضطربة إىل وجب تغيري الغري يف الثاينأ املرتني لو فإن

ذلك يف غري ى  وال ير، التماثل موجباً لتغيري العادة السابقةىه يرفإنالفارق العرف، : ألنه يقال

  .التماثل

} مرات عديدة خمتلفة، تبطل عادا وتلحق باملضطربة وىلخالف العادة األ  علىرأت نعم لو{

يكون بعضها  أن ، وال فرق يف ذلك بنيهلشمول دليل املضطربة له، بعد انصراف دليل ذات العادة عن

  . رأت مخس مرات مضطربات وكانت مرة منها مطابقة للعادةإذاال، كما  أو مطابقاً للعادة
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 ويف الثالث ،ويف الثاين أربعة  ، ثالثةول رأت يف الشهر األإذايبعد حتقق العادة املركبة، كما ال ): ١١مسألة ـ (

  . ويف الرابع أربعة،ثالثة

  أو رأت شهرين متواليني ثالثة، وشهرين متواليني أربعة، مث

  

هم كما عن احملقق والعالمة والشهيد يف بعض كتب} ال يبعد حتقق العادة املركبة{): ١١مسألة ـ (

، ومرسلة )١( موثقة مساعةفإن، »أيامها«: )عليه السالم(  مثل قوله، األدلةطالقوغريهم، وذلك إل

 ى، وتبعه اجلواهر بدعوى يشمل املفروض، خالفاً للمحكي عن الشهيد يف الذكر)٣(والرضوي ،)٢(يونس

اً متعددة حبيث يثبت ر ذلك مرار تكرإذا إالّة عنه ـ وال عرفاً، عدم الصدق ال شرعاً ـ النصراف األدل

 بدوي كاملنع عن عدم وف لو كان فهاصرناإلو ،املنع عن عدم مشول النص: ا االعتياد العريف، وفيه

  .صدق االعتياد عرفاً

رأت  أو ،}ويف الثاين أربعة، ويف الثالث ثالثة، ويف الرابع أربعة ، ثالثةول رأت يف الشهر األإذاكما {

ع الثاين آخر الشهر، وهكذا يب الشهر، ويف الرأول   ويف الربيعخر الشهر، الشهر، ويف صفر آأوليف حمرم 

  .العادة الوقتية إىل بالنسبة

  ، مث ةأو رأت شهرين متواليني ثالثة، وشهرين متواليني أربع{

                                                

.١ ح احليض أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١ة ح باب جامع يف احلائض واملستحاض٨٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٣٢ س ٢١ ص:فقه الرضا) ٣(
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  . النحو املزبورىعل ، فتكون ذات عادة شهرين متوالني ثالثة، وشهرين متواليني أربعة

خالف  على الشهرين املتوالينين إ :يقال أن ، حيث ميكنصوصاً يف مثل الفرض الثاين، خإشكاللكن ال خيلو عن 

  .أوىلفالعمل باالحتياط  ،وىلخني للعادة األسالسابقني يكونان نا

  

 أول يف حال املرض ى فتر،أا كانت ممراضة أو }متواليني أربعة متواليني ثالثة، وشهرين شهرين

يف ترى  أو  الشهر، ويف الربد آخر الشهر،أوليف احلر ترى  أو ، حال الصحة آخر الشهريفالشهر، و

غريها من  إىل  الشهر، ويف موطنها الثاين ذي املناخ البارد آخر الشهر،أولذي املناخ احلار  ولموطنها األ

 إذا فيما ، الشهر، ويف حال خلوها آخر الشهرأوليف حال زواجها  ترى  كانتإذاكما .. الفروض

، كل ذلك لصدق العادة املعبر عنها يف }النحو املزبور على فتكون ذات عادة {،متع ايست أن اعتادت

 ، ويف الشهر الثاين من ثانيه،هأول من وليف الشهر األ ترى لو كانت: وحنو ذلك، ومثله" بأيامها"النص 

  .. وهكذا ،ويف الشهر الثالث من ثالثه

 الشهرين املتوالينين إ :يقال أن ثاين، حيث ميكن خصوصاً يف مثل الفرض الإشكاللكن ال خيلو عن {

 وإن} أوىلفالعمل باالحتياط {وال عادة عرفية } وىلخالف السابقني، يكونان ناسخني للعادة األعلى 

  .مل يكن الزماً، ملا عرفت من الصدق شرعاً وعرفاً



١٠اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨٦

 إشكال ال ،الكيفية عادا وأيامهاهذه  أن  حبيث يصدق يف العرف، تكررت الكيفية املذكورة مراراً عديدةإذانعم 

  . إمنا هو يف ثبوت العادة الشرعية بذلك، وهي الرؤية كذلك مرتنيشكاليف اعتبارها، فاإل

  

هذه الكيفية عادا  أن  تكررت الكيفية املذكورة مراراً عديدة، حبيث يصدق يف العرفإذانعم {

 إمنا هو يف شكالفاإل{فيه املستمسك أيضاً  أشكل وإنللصدق قطعاً، }  يف اعتبارهاإشكالوأيامها، ال 

التركيب يأيت يف كل أقسام العادة، بل ن إ مث} ثبوت العادة الشرعية بذلك، وهي الرؤية كذلك مرتني

 شهرين متماثلني، مالدترى  أن  اعتادتإذاالظاهر أنه يأيت يف املركبة من ذات العادة وغريها، كما 

العادة واالضطراب،  ه مركب منفإن شهرين متماثلني وهكذا، الدم ترى وتضطرب يف أربعة أشهر، مث

  .كلتيهما أو ةيالعدد أو ة الوقتيةوال فرق يف املركبة بني العاد
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يام مثالً بصفات احليض يف أ رأت مخسة إذاقد حتصل العادة بالتميز، كما يف املرأة املستمرة الدم ): ١٢مسألة ـ (

 الشهر الثاين مخسة أيام بصفات احليض، مث أولحاضة، وكذلك رأت يف ، مث رأت بصفات االستول الشهر األأول

 مخسة بصفات ول الشهر األأول رأت يف إذاة وقتية، ويرأت بصفات االستحاضة، فحينئذ تصري ذات عادة عدد

   مثالً فتصري حينئذ ذات عادة وقتية،ةسبع أو  الشهر الثاين ستةأولاحليض، ويف 

  

  :أقوالادة يف ثبوت الع): ١٢مسألة ـ (

} رة الدممقد حتصل العادة بالتميز، كما يف املرأة املست{:  املصنف بقولهإليهما ذهب : ولالقول األ

رأت ستة أشهر مستمرة،  أو  رأت يف كل شهر مخسة عشر يوماً،إذايف بعض األوقات، كما  أو قاً،لمط

شهر ل اأولم مثالً بصفات احليض يف  رأت مخسة أياإذا { مثالً رأت متقطعة أو صالً،أوستة أشهر مل تر 

رأت مخسة أيام أسود، والبقية أمحر مثالً، ولو كان بصفات  أو }ات االستحاضةف مث رأت بصولاأل

، االستحاضةشهر الثاين مخسة أيام بصفات احليض، مث رأت بصفات ل اأولوكذلك رأت يف {احليض 

 أول رأت يف إذاو {،العدد والوقت معاً إىل نسبةلوجود التمييز بال} ة وقتيةيفحينئٍذ تصري ذات عادة عدد

 الشهر الثاين ستة أوسبعة مثالً، فتصري حينئٍذ ذات عادة أول مخسة بصفات احليض ويف ولالشهر األ

  فقط } وقتية
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 مثالً، ويف العاشر من الشهر الثاين مثالً مخسة بصفات احليض فتصري ذات ة مخسول الشهر األأول رأت يف إذاو

  .يةعادة عدد

  

 مخسة مثال، ويف العاشر من الشهر الثاين مثالً مخسة بصفات احليض، ول الشهر األأول رأت يف إذاو{

عدم (: ى الشيخ املرتضى يف املسألة، وقد ادعولفقط، وهذا هو القول األ} فتصري ذات عادة عددية

واعترف يف . )٢() خالفاًال نعرف فيه(:  أنه قالىوحكي عن املنته. )١()اخلالف يف ثبوت العادة بالصفات

  .)٣()فللنظر فيه جمالإال اً وإمجاع مت فإن(:  قالىنتهملأنه بعد نقله عن اإال اجلواهر بنفي اخلالف يف املسألة 

  .عدم ثبوت العادة بالصفات: ول الثاينقال

 إذا، فة وبني غريها فال تثبت ا العاد، اةلصفات فتثبت العادليل بني اجلامع التفص: القول الثالث

 كان أحدمها أسود واآلخر أمحر فال، وحكي هذا إال بأنأسود، ثبتت العادة، و أو كان الدمان أمحر

  .ولالتردد يف الثبوت بذلك، واألقرب هو القول األ: ىالتفصيل عن التحرير، وعن الذكر

                                                

. نقل باملضمون٨ سطر ١٩٩ ص:كتاب الطهارة للشيخ األنصاري) ١(

.١١ سطر ١٠٣ ص١ ج:منتهى املطلب) ٢(

.١٧٨ ص٣ ج:اجلواهر) ٣(
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لوجداين ثبوت العادة بذلك، فكما تثبت العادة باحليض ا على  الدليل دلبأن :ولاستدل للقول األ

، بل وبقاعدة اإلمكان ـ كما سيأيت ت تكرره، كذلك تثبت العادة بتكرر ما ثبت حيضيته بالصفادىل

احليض يثبت بالصفات،  أن  علىدل تكرر احليض يوجب العادة، ودليل آخر أن  على الدليل دلفإنـ 

  .واجلمع بينهما يقتضي حصول العادة بالتكرر باألوصاف

 )١(حتقق العادة بتكرر الدم مرتني متساويتني ـ مثل املوثقة على ة الدال األدلةبأن :استدل للقول الثاين

الدم بالصفات، وعليه فالالزم اتباع الصفات ما دامت  ـ منصرفة عما ثبت حيضية )٢(واملرسلة 

،   أدلة الصفات فيحكم بعدم احليضيةإطالق كان املرجع ، فقدت الصفات يف الدور الثالثإذاموجودة، ف

  .احليضيةبحيكم   حىتدلة العادةال أ

ثالث  أو  عليها حيضتانىلا توحىت«: )عليه السالم(  قولهفإنإنه ال وجه لالنصراف املذكور، : وفيه

 أو شرعاً بالصفات، أو ما وجداناًليها يشمل تو)٣(»ذلك صار هلا وقتاً وخلقاً معروفاً أن فقد علم اآلن

   ادة ثبتت العإذاحبسب الشهود العدول مثالً، و

                                                

. ١ ح احليض أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:ئلالوسا) ١(

. ١ ح باب جامع يف احلائض واملستحاضة٨٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.نفس املصدر) ٣(
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  .أدلة الصفات، ألن الصفات حمكمة يف غري ذات العادة على تقدمت

  .وىل ثبتت الصفات لدم آخر يف شهر متتاليني صارت عادة ناسخة للعادة األإذانعم 

  .تتحقق العادة  حىتولمع اختالف الصفات ال يكون الثاين كاأل هبأن :استدل للقول الثالث

  .احليضية شرعاً، ال وجه لعدم ثبوت العادة بذلكنه بعد كون الثاين حمكوماً بإ: وفيه

 وال بالصفات، وال بقاعدة االمكان، وقد ،ال فرق يف إثبات العادة بالوجدان:  حتقق ذلك نقولإذا

 على  املوثقة واملرسلة دلإطالق أن :ذكر غري واحد من األصحاب ذلك، وذلك بالتقريب املتقدم وهو

  . آخرهإىل ... عليها حيضتان أوثالثىلا توحىت: )عليه السالم( لهاحليضية بقاعدة اإلمكان، فيشمله قو

 ،عادة األهل واألقران  أو إىلالروايات، إىل  يف عدم ثبوت العادة بالرجوعشكالنعم ال ينبغي اإل

  .ماإليه حكم الرجوع ىم املتحرية، فما دام التحري باق يبقكألما ح
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 أو  فهل العادة أيام الدم فقط،،النقاء يف البني على تماثلني مشتملني رأت حيضني متواليني مإذا): ١٣ مسألة ـ(

 رأت أربعة أيام، مث طهرت يف اليوم اخلامس، مث إذا: ، مثالًولخصوص ما قبل النقاء؟ األظهر األ أو مع أيام النقاء،

  .يام ال ستة وال أربعةة أدا مخس والثاين، فعاولذلك يف الشهر األرأت يف السادس ك

   جتعل اليومبأنمخسة متوالية وجتعلها حيضاً، ال ستة، وال  إىل  جتاور دمها، رجعتاإذف

  

النقاء يف البني، فهل العادة أيام  على ني متماثلني مشتملنيي رأت حيضني متوالإذا{): ١٣ مسألة ـ(

  صاحب اجلواهر وتبعهولاأل إىل ذهب} خصوص ما قبل النقاء؟ أو مع أيام النقاء، أو الدم فقط،

 ظاهر عبارم إىل كثري من األصحاب ـ كما نسب الثاين إىل  وذهب،}ولاألظهر األ{: املصنف فقال

ليوم اخلامس، مث رأت ا رأت أربعة أيام، مث طهرت يف إذا: مثالً {،الثالث شارح البغية إىلذهب  و، ـ

ال {أيام الدمني، } مخسة أيام {ولالقول األ على } والثاين، فعاداولالشهر األ يف السادس كذلك يف

  .كما هو القول الثالث} وال أربعة{ضافة النقاء يف البني كما هو القول الثاين، إب} ستة

مخسة متوالية وجتعلها حيضاً، ال ستة،  إىل رجعت{شهر الثالث عن العشرة ليف ا}  جتاوز دمهاإذاف{

   جتعل اليوم بأنوال
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  .أربعة ىلإ قاء، والسادس أيضاً حيضاً، والناخلامس يوم ال

  

 واقعها إذاتقضي الصالة والصيام عن اليوم اخلامس، و  حىت} حيضاًاخلامس يوم النقاء والسادس أيضاً

عليها الصالة يوم  جبتو دمها يتجاوز بأن علمت إذا أو زوجها يف اخلامس مل جتب عليه الكفارة،

 بأنوال : "وبني قوله" اليةمخسة متو إىل رجعت: " الثالثة هي الفارق بني قولهموراخلامس، وهذه األ

 مل إذاتصوم اليوم اخلامس  أن  كانت نذرتإذا ف،"جتعل اليوم اخلامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً

 كون اخلامس يوم النقاء وجب القضاء، ىمل جيب القضاء، وعل  اخلمسة املتواليةىتكن حائضاً، فعل

 كان إذا واقعها يف اخلامس، دون ما إذاج الزو على اخلمسة املتوالية وجبت الكفارة على وكذلك

  .ء اخلامس يوم النقا

 ومل حترم عليها احملرمات يف اخلامس ، علمت بتجاوز دمها، وجبت عليها الصالة والصيامإذاوهكذا 

  . غري ذلك إىل ..اخلمسة املتوالية  على  بينإذااخلامس يوم النقاء، خبالف ما  أن  علىبناًء

  .أيام}  أربعةإىل{ترجع } وال{

  :ول فقد استدل للقول األ،وكيف كان

 انقطع فإن«: )عليه السالم( وقوله.  أيامها)١(»نقصت«يف السن » كلّما كربت«: )عليه السالم( بقوله

   ولالدم لوقته يف الشهر األ

                                                

.٤ حواب احليضب من أ١٠ الباب ٥٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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ذلك قد صار هلا وقتاً وخلقاً  أن ثالث، فقد علم اآلن أو  عليها حيضتانىلاتو  حىتسواء،

  .)١(»معروفاً

حبكم احليضية من أيام   ال ما كان حمكوماً،املنصرف من هذه الروايات خصوص أيام الدم أن ببتقري

  .النقاء

 جبعل اخلامس بعد يوم من ، اخلمسة متوالية ال متفرقةة فالالزم مراعا،مث إنه حيث كان أيام الدم مخسة

 بقي إذاث والشهرين السابقني، مثالً لاثلة بني الشهر الثامالنصراف ذلك من امل ،املثالاألربعة أيام يف 

، وىلإنه يف املرة الثانية بقي ضيفاً مبقدار املرة األ: يفاً عند إنسان أربعة أيام، مث يوماً آخر، مث قيلضإنسان 

 جتعل اليوم اخلامس يوم بأنوال : "فاملنصرف بقاؤه مخسة أيام متوالية ال متفرقة، ولذا قال املصنف

  ".النقاء

عليه (  وقوله،)٢(»تدع الصالة قدر حيضها«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بقوله:  الثاينواستدل للقول

ظاهر يف املدة احملكوم " قراءأيام األ" و"قدر احليض" أن  بتقريب،)٣(»دعي الصالة أيام أقرائك«: )السالم

  .ال أوالدم  ترى عليها باحليضية، سواء

    النقاء صار ذلكىعل أنه لو حكم باحليضية إىل هذا باإلضافة

                                                

.١ ح باب جامع يف احليض واملستحاضة٨٨ ص٣ ج:الكايف) ١(

. صدر احلديث٨٤ ص:نفس املصدر) ٢(

. ذيل احلديث٨٨ ص:درنفس املص) ٣(
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احليض  أن  علىما دل على الصفرة حيض، أن  علىأدلة رؤية الدم كحكومة ما دل على حاكماً

  .)١(أسود، وهذا القول هو األقرب، واختاره السيد الربوجردي يف تعليقته

ا  أماألربعة املتوالية حيض، أن ، وكان وجههىتفاد من النص والفتوسه املبأن: واستدل للقول الثالث

نه يف أالنقاء يف البني فهو حمكوم باحليضية، ال أنه حيض، واليوم السادس حكم الشارع حبيضيته من باب 

 مل ينقطع الدم عليها، إذاالدم يف أثناء العشرة  إىل أثناء العشرة املنقطع عليها الدم، فال ينسحب حكمه

  .وفيه نظر واضح

                                                

.٢٥ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة) ١(
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، ولو بنصف ىاألخر على ادة إحدامهاي، وعدم زنياوي احليضتيعترب يف حتقق العادة العددية تس): ١٤مسألة ـ (

  أقل، أو يوم

  

على تساوي احليضتني وعدم زيادة إحدامها : يعترب يف حتقق العادة العددية{هل ): ١٤ ـمسألة (

: املتيقن من مورد نصوص العادة، أو  بساعة، كما ادعي أنه هووحىت} أقل أو وملو بنصف يو ىاألخر

 يضر ال: وأ .ى واملنتهىاحملكي عن الذكر  كما هو،ف بالزيادة والنقصان بيوم كاملختالال يضر اال

 ،ختالف اليسري كالساعة دون ما عداهاال يضر اال: أو . كما عن كاشف الغطاء،ختالف ببعض يوماال

  :أقوالكما هو ظاهر املشهور، إحتماالت و

  كالكر وغريه، فالالزم احلمل،ة حقيقية التحديدات الشرعيبأنه القدر املتيقن، وبأن: ولاستدل لأل

  .التحقيقعلى 

  .يف أحدمها أو الوقت،واألقل املتكرر يف العدد  على بصدق أيام األقراء: استدل للثاين

  .التفاوت ببعض يوم على بالصدق العريف، مع منع القول الرابع الصدق: واستدل للثالث والرابع

املفهوم والتطبيق مرجعهما  أن  ذكرنا غري مرة، منما: ولاأل على  يردإذواألقرب هو الثالث، 

ا غالباً فإشهادة أحوال النساء،  إىل ساوي الدقي العقلي، باإلضافةت وجوب الىالعرف، والعرف ال ير

   أن أحكامـ ال تكون حمددة بدقة، مع وضوح مل تكن دائماًن إ ـ
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هر الثاين ال تتحق العادة من حيث العدد، نعم لو ربع يوم يف الش أو  ومخسة وثلثولفلو رأت مخسة يف الشهر األ

  .كانت الزيادة يسرية ال تضر

  ربع يوم يضر، أو تفاوت الوقت ولو بثلث: وكذا يف العاده الوقتية

  

لنادر امللحق باملعدومل، ال ذات العادة قد وردت هلن.  

ف بيوم، ولذا رده جامع ما اختل على بعدم صدق االستواء واالستقامة الواردة يف النص:  الثاينىوعل

  .. وغريهم )رمحه اهللا( ىاملقاصد والروض واجلواهر والشيخ املرتض

 أنه لوترى ال ألصدق العريف أعم من ذلك، ا إذ التحديد بالساعة وحنوها غري تام، بأن:  الرابعىوعل

ل ثالثة أيام ونصف  ال يف مقاب،جاز إنساناً بالبقاء يف داره ثالثة أيام، كان ظاهره يف مقابل أربعة أيام

  وحنوه؟

} م يف الشهر الثاين، الوربع ي أو  ومخسة وثلثولفلو رأت مخسة يف الشهر األ{ ما اخترناه ىوعل

  .ىاألقو على }ق العادة من حيث العددقتتح{ بل ،النقصان وكذا مثلها من جهة ، تضر الزيادة املذكورة

 أو تفاوت الوقت ولو بثلث:  العادة الوقتيةوكذا يف {،قطعاً} ت الزيادة يسرية ال تضرنعم لو كان{

  } رضي{ال } ربع يوم
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  . االحتياطةمراعا وىل، فاألإشكالوأما التفاوت اليسري فال يضر، لكن املسألة ال ختلو عن 

  

لكن املسألة ال  {،قطعاً}  فال يضرريوأما التفاوت اليس{، ىاألقو على النقيصة أو كان بالزيادةء سوا

  .واهللا العامل}  االحتياطةمراعا وىلفاأل{اعرفت مل} إشكالختلو عن 
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  صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً أم ال، تترك العبادة مبجرد رؤية الدم يف العادة): ١٥ مسألة ـ(

  

 كما تقدم ،قد تقدم يف بعض املسائل السابقة أقسام احلائض من ذات العادة وغريها): ١٥مسألة ـ (

  سواء كانت ذات عادة،ضئق العادة، والكالم اآلن يف هذه املسألة يف وقت حتيض احلاقبيان ما به تتح

 }تترك العبادة: الأم كانت عددية أيضاً  صاحبة العادة الوقتية سواء{: غري ذات عادة، فنقولأو 

 بال ،سواء كان الدم بصفة احليض أم ال} جرد رؤية الدم يف العادةمب{ر وظائف احليض ئوتتوظف بسا

 تواتر النصوص ىدعو:  عليه مستفيضة، وعن جامع املقاصدمجاع اإلى وال خالف، بل دعوشكالإ

  .عليه

محرة فهو من  أو كلّما رأت املرأة يف أيام حيضها من صفرة«: وفيها ،كمرسلة يونس القصرية

  .)١(»احليض، وكلّما رأته بعد أيام حيضها فليس من احليض

معرفة لون  إىل لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت «:أا ضطربةيف حكم امل  وفيها،ومرسلته الطولية

 عرفت حيضاً إذايكون الصفرة والكدرة فما فوقها يف أيام احليض  أن ة يف احليض، ألن السنالدم

  .)٢(»كله

  أن الصفرة يف «: ) السالممعليه(  عنهمىرو: ومرسل املبسوط

                                                

  .٢٤ ح... يف حكم احليض و٧ الباب ١٥٧ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٦ ح... يف احليض و١٩ الباب ٣٨١ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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  .)١(»أيام احليض حيض، ويف أيام الطهر طهر

عليه ( الصفرة يف أيامها؟ قال ترى  عن املرأة،)عليه السالم( عن الصادق: حممد بن مسلموصحيح 

  .)٢(»أت الصفرة يف غري أيامها توضأت وصلّتر وإنتنقضي أيامها،  حىت يصلال ت«: )السالم

: الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال ترى ، عن املرأة)عليه السالم(  عن أخيه،بن جعفراويف خرب 

  ..غريها من الروايات إىل ،)٣(» لذلك الصالة بعدد أيامها اليت كانت تقعد يف طمثهاتترك«

 ، مثل قوله)٤()ة بالقعود عن الصالة أيام احليضمراآلبالعمومات  االستدالل لذلك(: ويف طهارة الشيخ

كم لظهورها يف احل( : وأورد عليه املستمسك وغريه،)٥(»أقرائك دعي الصالة أيام«: )عليه السالم(

قراء، ما صدق عليه أيام األ أن ، وفيه تأمل، إذ الظاهر منها)٦()الواقعي للحيض ال يف التحيض بالرؤية

 عليه غري شكال أيام العادة، فاإلىعل قراءيكون حكمه ترك الصالة فيها، وال شك يف صدق أيام األ

  .وارد

                                                

.٤٤ ص١ ج:املبسوط) ١(

.١ ح احليض أبواب من٤ الباب ٥٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠١ ص:سنادقرب اإل) ٣(

.٣٠ سطر١٩٩ ص:كتاب الطهارة لألنصاري) ٤(

.١ ح باب جامع يف احليض واملستحاضة ذيل٨٨ ص٣ ج:الكايف) ٥(

.٢٢٠ ص٣ ج:املستمسك) ٦(
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  أو مع تقدمه

  

 عليه تقدم العادة وتعجيلها، وهذا أحد وجه يصدق على أزيد أو يومني أو بيوم} مع تقدمه أو{

  .ه حيض من دون تقييد بالتقدمي قليالًبأن احلكم إطالق:  يف املسألة، وعن مجاعةقوالاأل

  .يكون بصفة احليض أن إنه إمنا حيكم حبيضيته بشرط:  الثاينلالقو

  .ةالثالث إىل  فتستظهر بالصالة،تلحق باملبتدئة إا: القول الثالث

  .جميء عادا إىل ا تستظهر بالصالةإ: القول الرابع

 مجاعستظهار دخول هذه الصورة يف اإلا:  ذهب املشهور، بل عن اجلواهرإليه، وول هو األىواألقو

  :، ويدل عليه مجلة من النصوص)١()ىتفاقاً يف اجلملة، كما عن املنتها(: احملكي، ويف املستمسك

: الصفرة؟ فقال ترى يف املرأة: )عليه السالم( هللاعبد ا  أيب عن، بصري أيب عن،صحيح إسحاق: مثل

  .)٢(»احليض  كان بعد احليض بيومني فليس منوإنإن كان قبل احليض بيومني فهو من احليض، «

                                                

.٢٢٠ ص٣ ج:املستمسك) ١(

. ٢ ح... باب املرأة ترى الصفرة قبل٧٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(
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  رأت احلامل الدم قبل الوقت الذي كانتإذاو«: )عليه السالم(  عبد اهللا أيب عن،وصحيح الصحاف

  .)١(»ه من احليضةفإن الشهر، يف الوقت من ذلك أو ،فيه الدم بقليلترى 

تعجل ا  ه رمبافإنفلتدع الصالة، «: الدم قبل وقت حيضها؟ فقال ترى عن املرأة: وموثق مساعة

  .)٢(»الوقت

ماكان قبل «:  عن املرأة ترى الصفرة؟ فقال:)عليه السالم(  عن الصادق، محزة أيبوخرب علي بن

  .)٤( مثلهالرضوي، و)٣(»منهماكان بعد احليض فليس  واحليض فهو من احليض،

الصفرة قبل احليض بيومني فهو من احليض، وبعد أيام احليض «: قال: معاوية بن حكيم قال وخرب

  .)٥(»ليس من احليض، وهي يف أيام احليض حيض

إن كان ذلك قبل احليض بيومني فهو من احليض، «الصفرة أنه  ترى روي يف املرأة: ومرسل الفقيه

  .)٦(»احليض  فليس مننيبيوم كان بعد احليض وإن

                                                

.١ ح ترى الدمى باب احلبل٩٥ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢ ح...باب املرأة ترى الدم ٧٧ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٤ح... فرة قبل باب املرأة ترى الص٧٨ ص٣ ج:الكايف )٣(

  .٤ سطر ٢٢ ص:فقه الرضا )٤(

  .٥ ح... باب املرأة ترى الصفرة قبل٧٨ ص٣ ج:الكايف) ٥(

.٥ حيف غسل احليض والنفاس ٢٠ الباب ٥١ ص١ ج:من الحيضرة الفقية) ٦(
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  .)١(رمبا عجل الدم من احليضة الثانية: والرضوي

 طالقوظاهر هذه الروايات التقدم قليالً حبيث يصدق التعجيل ويصدق تقدم العادة، فال وجه إل

  . يقيد مبقيدهانأونقله عن مجاعة، إذ املطلق من الروايات ال بد  احلكم كما تقدم

 الصفات الظاهرة يف تفاءناباء احليضية فانت على مبا دل: املدارك ـ إىل املنسوباستدل للقول الثاين ـ 

  .خبار هذه األإطالقاحليض دائر مدار الصفات وجوداً وعدماً خرج منه أيام العادة، وبقي غريه حتت أن 

 ارأخب، ألن ة العادأخبار كما ختصص ب، تعجيل الدمأخبار بخبارنه ال بد من ختصيص تلك األإ: وفيه

 أخبارتنصيص  إىل ضافةال اعتبار بالصفات، هذا باال:  العادة تقولأخبارالتقدمي عادة، ون إ :املقام تقول

  . كان فاقد الصفات، كخرب معاوية وغريهوإنما تعجل  ه حيكم حبيضيةبأناملقام 

ة امتداد صور على  املقامأخبارحبمل :  احملقق والشهيد الثاين ـواستدل للقول الثالث ـ احملكي عن 

  .ت رأت الصفرة يف غري أيامها توضأت وصلّوإن: الدم، بقرينة ذيل صحيح حممد بن مسلم

   املقام احلكم باحليضية مبجرد الرؤية من أخبارظاهر ن إ :وفيه

                                                

.٣٣ سطر ٢١ ص:فقه الرضا) ١(
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تأخرها، ولو مل يكن الدم بالصفات،  أو وجه يصدق عليه تقدم العادة على أزيد، أو يومني أو أو تأخره يوماً

  . احليضأحكاميه مجيع وترتب عل

  

 لزم تقييده إطالقكان للصحيح آخر، كما هو كذلك يف الوقتية، ولو شيء  إىل دون االحتياج

  .ما ذكرناه بالنص، مثل خرب معاوية على  داللةخبارخصوصاً ويف هذه األ

ما ف ،ني من يومأكثر كان يصدق التعجيل ولو إذااحلكم باحليضية :  املذكورةخبار األىمقتضن  إمث

  .فيه العدد إمنا هو من باب املثالذكر 

تأخرها، ولو مل يكن الدم  أو وجه يصدق عليه تقدم العادة على أزيد، أو يومني أو أو تأخره يوماً{

  :، وقد فسروا التأخر بتفسريين} احليضأحكامبالصفات وترتب عليه مجيع 

اخلامس منه،  إىل شهرل اأول عادا ا مل تر يف أيام العادة أصالً بل بعدها، كما لو كانتإ: ولاأل

 كلمام، بل صرح به غري إطالقالثامن مثالً، وهذا هو الظاهر من  أو فرأت يف هذا الشهر يف السادس

  .واحد منهم

  الشهرأوليف ترى  أن  كانت عاداإذايومني منها، ف أو  العادة بل بعد يومأولا مل تر يف إ: الثاين

الثالث، وهذا هو الذي ذكره شارح النجاة، وقد  أو   الشهر من يومه الثاينيف هذا  اخلامس، رأت إىل

    عندهم،شكال اإلملعدفتوى ه خالف ظاهر النص والبأنأورد عليه 
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كلما رأت املرأة يف أيام حيضها فهو من : )عليه السالم( ما يري يف أيام العادة حيض كقوله أن يف

  ".إشكال من غري: "، وكذلك عبر الفقهاءاحمليض

  :حتماالتااحلكم حبيضية املتأخر وعدمها، فيه ن  إمث

  .احليضية مطلقاً: ولاأل

  .عدم احليضية مطلقاً: الثاين

  . وبني ما مل يكن بصفة احليض فليس حبيض،التفصيل بني ما كان بصفة احليض فهو حيض: الثالث

  :أمور بولاستدل لأل

  .جلّةاالتفاق الذي نقله املستند عن بعض األ: ولاأل

  .مكانقاعدة اإل: الثاين

  . الشرائع، وغريهد كما عن فوائ،تأخر الدم يزيده انبعاثاًن إ :الثالث

 أو هذه أيام الربيع: املتأخر، كقوهلم على املتقدم، كذلك يصدق على كما يصدق »أيامها«ن إ :الرابع

 أو تأخر يوم  أو،يومني أو وم بل التقريب الذي ال ينايف مع تقدم ي،أيام الفاكهة، وال يراد بذلك الدقة

  .يومني

رمبا : )عليه السالم( يستفاد من تعليل احلكيم بالتعجيل يف املوثق حيث قال أن قوة احتمال: اخلامس

  ، ويف تعجل ا الوقت
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، ويؤيده بل يدل )رمحه اهللا( ىالرضوي، إناطة احلكم مبطلق التخلف كما يف طهارة الشيخ املرتض

أيام حيضها ختتلف عليها، ن إ : لقوهلا، قالت)عليه السالم(  والتهذيب من تقرير اإلمام ما يف الكايف:عليه

دم «: )عليه السالم( ثة، ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قالالوكان يتقدم احليض اليوم واليومني والث

  .، احلديث)١(» هو دم حار جتد له حرقة،احليض ليس به خفاء

ال ا حيضاً، وهي ال تدع جمعدم كون املتأخر على تقدمة الدالة بالصراحة بالروايات امل:استدل للثاين

 للمناقشة يف ،، واالتفاق املنقول غري حجةوليف القول األ لقاعدة اإلمكان، وال لسائر األدلة املذكورة

  .كرباه وصغراه

 عاه غري واحد الذي ادمجاعات أدلة التميز، وباإلإطالقواجد للصفات داخل يف  البأن :استدل للثالث

  . مل حيكم به يف املتقدموإنيضية، بل جزم بعض بالتحيض هنا يف الواجد، الواجد حمكوم باحل أن على

أعم من  وىل عموم من وجه، ألن األ،يف املتأخر بني أدلة الصفات وبني أدلة نفي احليضية:  قلتإن

ل االجتماع يكون املرجع أصالة  التساقط يف حمىاملتأخر وغريه، والثانية أعم من الواجد وغريه، ولد

  .الطهارة وحنوها

                                                

  .٣ ح... يف حكم احليض و٧ الباب ١٥١ ص١ ج:التهذيب .٣ ح... باب معرفة دم احليض من٩١ ص٣ ج:يفالكا) ١(
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  . ما تركته من العباداتيضق علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً النقطاعه قبل متام ثالثة أيام، تفإن

ا تترك العبادة وترتب فإ: املبتدئة واملضطربة والناسيةو كذات العادة العددية فقط ،وأما غري ذات العادة املذكورة

  . كان بالصفاتإذامبجرد رؤيته يض  احلأحكام

  

 أحد، يوجب تقوية جانب احليضية، فال تصل ن املقطوع به من غري نقل خالف ممجاعاإل: قلت

الفاقد، املؤيدة باألدلة على   حىت احليضيةإطالقبفتوى األصل، وهذا هو األقرب، لكن شهرة ال إىل النوبة

 توجب االحتياط باجلمع بني تروك احلائض ...أشبه وما أيامهاكقاعدة اإلمكان وصدق : خراُأل

  .وأعمال الطاهرة

 النقطاعه قبل متام ثالثة أيام، تقضي ما تركته من ، علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاًفإن{

بعد أيامها، لوضوح اشتراط الثالثة يف  أو ت باحليضية قبل أيامهامان ذلك فيما حكك ءسوا} العبادات

  . كما تقدم،كل حيض

وذات } لعادة العددية فقط واملبتدئة واملضطربة والناسيةا كذات ،ات العادة املذكورةوأما غري ذ{

 ما رأت ةبعد أيامها ومل حيكم حبيضي أو ، رأت الدم قبل أيامها بكثري كعشرين يوماًالعادة الوقتية الىت

 إذاجرد رؤيته  احليض مبأحكاما تترك العبادة وترتب فإ{حكماً ناشئاً عن أدلة خاصة، كأدلة التعجيل 

  ذات العادة تترك الصالة والصوم (: يظهر من الشرائع حيث قال خالفاً ملا} كان بالصفات
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  .ثالثة أيام إىل فتحتاط باجلمع بني تروك احلائض وأعمال املستحاضة،: وأما مع عدمها

  

دية مثل ذات العادة ذات العادة العد أن ه حيث مل يقيدها بالوقتية يظهر منهفإن، )١()اًإمجاعبرؤية الدم 

مراد الشرائع  أن  من املؤيدات، لكن األظهرةالوقتية، ولذا استأنس اجلواهر للحكم املذكور جبمل

خالف كون ذات العدد كذات الوقت، فكيف يدعي مثل  على  ألن مجاعة من الفقهاء،خصوص الوقتية

  .خالف ما عليه مجاعة؛ فتأمل على مجاعالشرائع اإل

  :أقوليف املسألة } ـف: وأما مع عدمها{

فال حيكم } ثالثة أيام إىل تاط باجلمع بني تروك احلائض وأعمال املستحاضةحت{ن إ :ولالقول األ

 وتبعهما الشيخ ، املدارك واجلواهرإليهبالتحيض مبا كان فاقداً للصفات، وهذا القول هو الذي ذهب 

  .اعة آخرون ومجىاملرتض

 كان صفرة، وهو احملكي عن املبسوط والوسيلة واملهذب وإنقاً  هو التحيض بالرؤية مطل:القول الثاين

األشهر، ويف  إىل  حمكي كشف االلتباس، ونسبه يف ى والروضةمة والذكرالواجلامع ومجلة من كتب الع

  .الشهرة إىل حمكي الرياض

   الدم بصفة احليض،  ولو كان، هو االنتظار مطلقاً:القول الثالث

                                                

.٢٢ ص:سالمشرائع اإل) ١(
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  .ر، والسرائر واملعترب والتذكرة وجامع املقاصدالّ وسى وعلم اهلددن اجلنيوهو احملكي عن الكايف واب

  :خبار كان مع الصفات، فبجملة من األإذاالتحيض برؤية الدم على  أما :ولاستدل للقول األ

 أو  عن امرأة نفست فمكثت ثالثني يوماً:)عليه السالم(  عن الكاظم،بن احلجاجاكمفهوم صحيحة 

إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل «: )عليه السالم( صفرة؟ قال أو ت، مث رأت دماً، مث طهرت وصلّأكثر

املروي يف  أن كان دماً متسك عن الصالة، معن إ ا تدل مبفهومها أنهفإ، )١(»وال متسك عن الصالة

ة أيام  كان دماً ليس بصفرة، فلتمسك عن الصالوإن«: التصريح باملفهوم، حيث زاد يف آخره: التهذيب

وجود أيام  على  لكن هذا الذيل خيرج احلديث عن حمل الكالم، حث يدل،)٢(»ئها، مث لتغتسل ولتصلّقر

  .قراءاأل

 يف امرأة نفست، فتركت الصالة ثالثني )عليه السالم( عن الكاظم: بن املغريةا صحيح إطالقوك

  أيامها تدع الصالة، ألن «: )عليه السالم( يوماً، مث طهرت، مث رأت الدم بعد ذلك؟ قال

                                                

.٢ ح... باب النفساء تطهر مث١٠٠ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٧٥ ح يف حكم احليض واالستحاضة والنفاس٧باب ل ا١٧٦ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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ه يشمل إطالق فإنصفرة، " دماً"رأته  ، وظاهر كون ما)١(»أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس

  .دئة واملضطربة والناسية وغريهاتاملب

ها وعدم اختصاصها بصورة إطالق على التحيض بالرؤية يف واجد الصفات، بناًء على  الدالةخباروكاأل

هذا املقدار كاف يف  أن  خيفىدم املتصل بأيام احليض، والتحاضة ـ أي السالتردد بني احليض واال

  : املؤيدات اليت منهاإىل  ضافةاحلكم املذكور، باإل

فَاعتِزلُوا النساَء ِفي ﴿ :تعاىلالدم الواجد للصفات حيض، فيشمله قوله  أن  علىفبناء العر

  .خاصة للحائض  احلكم بأعمال وتروكىمن األدلة الدالة عل...  وحنوه)٢(﴾الْمحيِض

طاً فال يإن كان دماً عب«: اليومني؟ قال أو الدم اليوم ترى ىخرب إسحاق بن عمار، يف احلبل: ومنها

، وال يضر جعله احليض يوماً )٣(» كانت صفرة فلتغتسل عند كل صالتنيوإنتصلّ ذينك اليومني، 

 عن ثالثة، وإما ىيقل حيض احلبلأن   صار اموع ثالثة أيام، وإما إلمكانإذاألنه مقيد مبا ما إ ويومني،

  للتكليف يف احلجية يف خرب 

                                                

.٨٣ ح احليض واالستحاضة والنفاس يف١٩ الباب ٤٠٢ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٢٢٢اآلية : سورة البقرة) ٢(

.١٥ ح من احليض واالستحاضة والنفاس١٩ الباب ٣٨٧ ص١ ج:التهذيب) ٣(
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  .عليه الدليل، كما فصل يف األصول  دلإذاواحد 

  . كما سيأيت تفصيلها، هذا كله فيما كان دمها بالصفات،مكانقاعدة اإل: ومنها

  :أموراالحتياط  ذكروه من  ما على مل تكن بالصفات، فيدلإذاوأما 

الدم : "ذكورةيض بعد عدم مشول األدلة املتقدمة له، ألن ظاهر الروايات املأصالة عدم احل: ولاأل

ما يأيت تفصيله عند  على مكان ـ، وقاعدة اإلمكان ال جمال هلا، لعدم استقرار اإل"صفاتلاملتصف با

 أن الثالثة، ألن ظاهر أدلة االستصحاب إىل البحث عن القاعدة ـ، وال جمال الستصحاب بقاء الدم

يكون الشك يف احلال واملشكوك يف االستقبال، ورمبا  أن ال. لشك يف احلال واملشكوك يف املاضييكون ا

األصل بقاء  أن  األصل عدم حدوث الزائد عما حدث، البأن )رمحه اهللا( ىرد األصل الشيخ املرتض

 شك يف أنه هل  مل يكن أمراً واحداً ممتداً، مثل ما لوإذاأصل عدم الزائد يصح فيما ن إ :احلادث، وفيه

 كان أمراً واحداً ممتداً فاألصل االمتداد، ولذا أجروا أصالة بقاء النهار إذا أما عشرين؟ أو اقترض عشرة

  .والليل يف شهر رمضان وحنوه، ومل جيروا أصالة عدم الساعة الزائدة املشكوكة

 أسود له دفع إن دم احليض حار عبيط «:)عليه السالم(  عن الصادق،مفهوم صحيحة حفص: الثاين

   كان للدم حرارة ودفع وسواد إذاوحرارة، ودم االستحاضة أصفر بارد، ف
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٤١١

  .ما مل يكن فيه الصفات ليس حبيضن إ :مفهومهان إ ، حيث)١(»فلتدع الصالة

 كانت صفرة وإنذينك اليومني،  يصلإن كان دماً عبطياً فال ت: منطوق رواية إسحاق: ومثله

  .التعدي عنه باملناط على اًء، بنفلتغتسل عند كل صالتني

ظاهره يف بيان ن إ :ت، لكن فيه الصفرة يف غري أيامها توضأت وصلّرأتن إ أا على ما دل: الثالث

، إشكالالدم يف غري أيام عادا، كما أم استدلوا بروايات أخر، لكنها حمل  ترى حكم ذات العادة اليت

  .هذا كله من جهة لزوم العبادة

  : أمورائض عليها، فقد استدل له بوم تروك احلأما من جهة لز

  .قاعدة اإلمكان: ولاأل

  .الصائمة تفطر مبجرد رؤية الدم أن  علىما دل: الثاين

 كما عن ،د والفاقدجعدم الفصل بني الوا على  كون االعتبار بالصفات بناًءلىما دل ع: الثالث

  .الوحيد والرياض

 ما حتيض فتقعد يف الشهر أول البكر  سألته عن اجلارية:  كمضمرة مساعة،مجلة من الروايات: الرابع

عليه ( يومني، ويف الشهر ثالثة أيام وخيتلف عليها، ال يكون طمثها يف الشهر عدة أيام سواء؟ قال

  )٢(»الدم ما مل جتز العشرة ترى جتلس وتدع الصالة ما دامت أن فلها«: )السالم

                                                

... . باب حكم احليض و٧ الباب ١٥١ ص١ ج:التهذيب) ١(

. ١ ح ما حتيض املرأةأول باب ٧٩ ص٣ ج:الكايف) ٢(
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  .)١(» حيضها فاستمر الدم، تركت الصالة عشرة أيامأول  رأت الدم يفإذااملرأة «: بن بكرياوموثقة 

مرأة نفست، فتركت الصالة ثالثني يوماً، مث طهرت، مث رأت الدم بعد يف ا: بن املغريةاوصحيحة 

  . الطهر، قد جازت مع أيام النفاسأيام تدع الصالة، ألن أيامها : )عليه السالم( ذلك؟ قال

 وال العكس، ،أدلة حيضيته على ن، فال ترجيح ألدلة عدم حيضيتهاالدليلني متصادمن إ وحيث: قالوا

  .فالالزم االحتياط

  .هاإطالق يف شكالما سيأيت من اإل: ول األىعل يرد: أقول

  . ال مفطرية ما شك يف حيضيته،تهالروايات واردة يف مفطرية ما علم حيضين إ:  الثاينىعلو

ل صل؟ بل عدم الفصالف إىل  ذهاب غري واحدل معص عدم الفىه كيف ميكن دعوبأن: الثالثعلى و

  . وغريمهاىعدم الفصل اجلواهر والشيخ املرتض على خالف النص، ولذا أشكل

حاق املتقدمني، سبن احلجاج وإا يها فالالزم تقييدها بصحيحإطالقالروايات لو سلم ن إ : الرابعىعلو

 كان صفرة وإن:  ويف الثاين، وال متسك عن الصالةإن كان صفرة فلتغتسل ولتصلّ: ولففي األ

  .كل صالتني فلتغتسل عند

                                                

.٥ حض واالستحاضة والنفاس من احلي١٩ الباب ٣٨١ ص١ ج:التهذيب) ١(
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  .أزيد جتعلها حيضاً أو  رأت ثالثةفإن

  

 هذا فالقول بعدم االحتياط، بل احلكم بالطهارة أقرب، واختاره املستمسك والسيد اجلمال ىوعل

  .وغريمها

من يقول  أن تفصيل الكالم حوهلا، كما ظهر إىل  فال حاجةقوالومما تقدم ظهر وجه بقية األ

 كان بصفة احليض لقاعدة االشتغال وأصالة عدم احليض وأصالة بقاء التكليف وإنباالنتظار مطلقاً 

  .بالعبادة، ال وجه له بعد وجود األدلة االجتهادية

هذه األقسام من النساء املذكورة يف املنت والشرح ـ وهن غري ذات العادة الوقتية ـ  أن :فتحصل

ومة ك مبجرد رؤية الدم، بل هي حم فال حيكم عليها باحليضيةإال كان بالصفات، ون إ تتحيضن برؤية الدم

  .ثالثة أيام إىل  كان االحتياط ال ينبغي تركه، لكن عدم احلكم باحليضية إمنا هووإن ،ة الطاهرأحكامب

تكون أن  ألن األصل يف الثالثة املتوالية(: قال يف املستمسك} أزيد جتعلها حيضاً أو  رأت ثالثةفإن{

  رأت ثالثة أيام متواليات فهو حيض قطعاًإذا: ، كما يف اجلواهر، وعن التذكرةإشكالحيضاً بال 

 مث انقطع، مث رأته قبل العشرة، ويف   عليه صرحياً وظاهراً من غري واحد، فيما لو رأت الدم ثالثةمجاعواإل

هو ظاهر كل من   يف املبتدئة، بل االتفاق عليه صرحياًىدعو: ، وطهارة شيخنا األعظمىحمكي املنته

  .آخر كالمه إىل ...)١()ينقل أحد منهم القول بعدم التحيض فيها  حيث ملقوالتعرض لنقل األ

                                                

.٢٢٩ ص٣ ج:املستمسك) ١(
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٤١٤

  :أموردلوا لذلك بتاس: أقول

  . الذي ذكره املستمسك وغريهمجاعاإل: ولألا

  .مكانقاعدة اإل: الثاين

: )عليه السالم( أربعة؟ قال أو الدم ثالثة أيام ترى املرأة:  كصحيح يونس،مجلة من الروايات: الثالث

  .)١(»تدع الصالة«

 رمبا قذفت ىاحلبلن إ نعم،«: الدم، أتترك الصالة؟ فقالى  ترىعن احلبل: بن سناناوصحيح 

   .)٢(»بالدم

  .غريها إىل ،)٣(» استمر ا الدم ثالثة أيام، فهي حائضفإن «:ومرسلة يونس

  :الكل على لكن رمبا يورد

  : نه خمدوشإ:  ففيه، املدعيمجاعأما اإل

  . يف احلكم املستندلشكأعدم احليضية، و إىل بذهاب املقنع واملقنعة: ىصغر

  .، بل منعإشكالالثالثة حمل  ترى  لكل أقسام منمجاع اإلإطالقباحتمال اإلستناد، مث : ىوكرب

  . تعاىلشاء اهللان إ  فيها، كما سيأيت تفصيلهشكالفقد عرفت اإل: مكانوأما قاعدة اإل

                                                

. ٢ ح ما حتيض املرأةأول باب ٧٩ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٩٧ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٧٦ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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  .ضي ما تركتهق تبني اخلالف توإنثالثة أيام تركت العبادة مبجرد الرؤية،  إىل نعم لو علمت أنه يستمر

  

  .هاإطالق فال ميكن األخذ ب، الصفات حاكمة عليهاأخبار بأنف: وأما الروايات

: ه قوله عن االحتياط، ومن ذلك تعرف وجدال حمي:  هذا ففي اجلزم باحلكم تأمل واضح، نعمىوعل

 تبني اخلالف تقضي ما وإن ،ثالثة أيام تركت العبادة مبجرد الرؤية إىل نعم لو علمت أنه يستمر{

 بعدم الثالثة كانت يف حكم الطاهر ظاهراً، األمر أولعلمت من ن إ مما يكون له قضاء، كما أا} تركته

  .حكاملك من األغري ذ إىل ني بطالن طالقها،ب تبني اخلالف تقضي الصيام وحنوه، وتفإن
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٤١٦

 رأت العدد يف غري وقتها ومل تره يف الوقت، جتعله إذا ،تقرة يف الوقت والعددسصاحبة العادة امل): ١٦مسألة ـ (

  .بعد الوقت  سواء كان قبل الوقت أو،حيضاً

  

 كل شهر أوليف  ترى  كانتإذاكما }  املستقرة يف الوقت والعددصاحبة العادة{): ١٦مسألة ـ (

} ومل تره يف الوقت{ رأت اخلمسة يف وسط الشهر إذاكما }  رأت العدد يف غري وقتهاإذا{مخسة أيام 

 رأت يف الوقت ويف غري الوقت أيضاً، فقد يكون الكالم يف أا هل تتحيض مبجرد إذاوسيأيت حكم ما 

يضها يف غري  وقد يكون الكالم يف أصل حت، وقد تقدم يف املسألة السابقة،بعد مضي الثالثة أو ،ية الدمؤر

  :وقتها، والكالم فيه ذكره هنا بقوله

 فيه وال إشكال كان بصفة احليض فال إذا أما }بعد الوقت أو جتعله حيضاً، سواء كان قبل الوقت{

 مل يكن بصفة احليض إذا وأما . كما تقدم يف املسألة السابقة،مجاعخالف، بل يدل عليه النص واإل

مكان وببعض النصوص  وبقاعدة اإلمجاعباإل: ذلك على ستدلوافاملشهور عندهم احلكم حبيضيته، وا

  الصفرة؟ ترى  حيث سأله عن املرأة،)١(»ما كان قبل احليض فهو من احليض«: )عليه السالم( كقوله

  : الدم قبل وقت حيضها؟ فقال ترى عن املرأة: ويف خرب آخر

                                                

... باب املرأة ترى الصفرة٧٨ ص٣ ج:الكايف) ١(
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 من أكثرنه لو تأخر عن العادة بإ(: ، لكن عن املبسوط)١(»ه رمبا تعجل ا الوقتفإنفلتدع الصالة، «

 كان إذاإال  مل يكن بصفة احليض مطلقاً، إذا، وقد عرفت املناقشة فيما )٢()عشرة أيام مل حيكم حبيضيته

  .يف أيام العادة ـ واهللا العامل

  

                                                

... باب املرأة ترى الدم٧٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

.نقل باملضمون، ٤٣ ص١ ج:املبسوط) ٢(
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٤١٨
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٤١٩

  

  احملتويات

  ٧............................ ـ احتالم املرأة كالرجل٦مسألة 

  ١١  .... خارجإىلحتالم ومل خيرج  ـ ما لو حترك املين يف النوم عن حمله باال٧مسألة 

  ١٤.....................جناب الشخص نفسهإ ـ جواز ٨مسألة 

  ٢٠............... ـ مع الشك يف حصول الدخول أم ال٩مسألة 

  ٢١  ....احلشفة أو  ـ عدم الفرق يف كون ادخال متام الذكر١٠مسألة 

   ـ املوارد اليت يكون االحتياط يف اجلمع بني الغسل ١١مسألة 

  ٢٢.....................................................والوضوء

  

   فصل

  على الغسل من اجلنابةفيما يتوقف 

  ٢٨ ـ ٢٣

  فصل

  فيما حيرم على اجلنب

  ٧٨ ـ ٢٩

  ٥٤........... ـ حكم من نام يف أحد املسجدين واحتلم١مسألة 

  ٥٨   ـ عدم الفرق يف حرمة دخول اجلنب يف املساجد بني املعمور منها واخلراب٢مسألة 
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  ٦٠  املكان املخصوص للصالة يف املرتل ال جيري عليه حكم املسجد ـ ٣مسألة 

  ـ حكم ما شك يف أنه جزء من املسجد كالصحن ٤مسألة

  ٦٢................................................... واحلجرات

  ٦٣............ ـ ما جيب على اجلنب اجتنابه من اآليات٥مسألة 

  ٦٥...جمنونا أو  كان صبياوإن ـ عدم دخول اجلنب املسجد ٦مسألة 

  ٦٧......... ـ عدم جواز استئجار اجلنب لكنس املسجد٧مسألة 

  ٧٣............املسجد ـ ما لو كان جنبا وكان املاء يف ٨مسألة 

  جنابة أحد الشخصني ففي جوازال امجإ ـ لو علم ٩مسألة

  ٧٦...................................................استيجارمها

  ٧٨............................... ـ الشك يف اجلنابة١٠مسألة 

  فصل

  يف ما يكره على اجلنب

  ٩٧ ـ ٧٩

  فصل

  هأحكاميف كيفية الغسل و

  ٢٠١ ـ ٩٩

  ١٥١....................... ـ الغسل الترتييب واالرمتاسي١مسألة 

  ١٥٣.............ييبـ موارد تعني الغسل االرمتاسي والترت ٢مسألة 

  ١٥٤............................ ـ كيفية الغسل الترتييب٣مسألة 
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  ١٥٦.......................... ـ كيفية الغسل االرمتاسي٤مسألة 

  ١٥٩............... ـ اشتراط طهارة األعضاء قبل الغسل٥مسألة 

  ١٦٣.......... مجيع األعضاءإىل ـ التيقن من وصول املاء ٦مسألة 

  ١٦٤...........الباطن أو  ـ الشك يف شيء أنه من الظاهر٧مسألة 

  ١٦٦.....فيها املواالة يف الغسل الترتييب ـ املوارد اليت تعترب ٨مسألة 

  ١٦٧............ ـ جواز الغسل حتت املطر وحتت امليزاب٩مسألة 

  ١٧٠.......... االرمتاسإىل ـ جواز العدول عن الترتيب ١٠مسألة 

  ١٧٢....... ـ حكم االغتسال من احلوض الغري بالغ كرا١١مسألة 

  ١٧٦........................... ـ شرائط صحة الغسل١٢مسألة 

  ١٨٥....ام والغسل فيه ـ ما لو خرج من بيته بقصد احلم١٣مسألة 

  ١٨٧   احلمام ليغتسل وبعد ما خرج شك يف أنه اغتسل أم الإىل ـ ما لو ذهب ١٤مسألة 

  ١٨٨..... ـ ما لو اغتسل معتقدا سعة الوقت فتبني ضيقه١٥مسألة 

  ١٩٠......عطاء األجرة للحماميإ ـ لو كان قصده عدم ١٦مسألة 

  ١٩٣  غصوب ـ لو كان ماء احلمام مباحا ولكن سخن باحلطب امل١٧مسألة 

  ١٩٤.............. ـ الغسل يف حوض املدرسة لغري أهله١٨مسألة 

  ١٩٦............................. ـ املاء الذي يسيلونه١٩مسألة 

  ١٩٧.......................... ـ الغسل باملئرز الغصيب٢٠مسألة 

  ١٩٨   ذلكإىل ـ مثن ماء غسل املرأة من اجلنابة واحليض وما ٢١مسألة 

  ١٩٩...... ـ حكم من اغتسل ارمتاسا نسيانا وكان جمنبا٢٢مسألة 
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  فصل

  ات غسل اجلنابةيف مستحب

  ٢٨١ ـ ٢٠٣

  ٢٢١............... ـ االستعانة بالغري يف املقدمات القريبة١مسألة 

  ٢٢٢...................... ـ االسترباء بالبول قبل الغسل٢مسألة 

  ٢٢٤   ـ ما لو اغتسل بعد اجلنابة باالنزال مث خرج منه رطوبة٣مسألة 

  ٢٣٤   ـ لو خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك يف أنه استربأ أم ال٤مسألة 

يكون االشتباه بعد الفحص واالختبار أن  ـ عدم الفرق يف جريان حكم الرطوبة املشتبهة٥ألة مس

   ........٢٣٥  

  ٢٣٦.......... ـ حكم الرطوبة املشتبهة اخلارجة من املرأة٦مسألة 

  ٢٣٧   ـ عدم الفرق يف ناقضية الرطوبة املشتبهة اخلارجة قبل البول٧مسألة 

  ٢٣٨........ء غسل اجلنابة ـ ما لو أحدث باألصغر يف أثنا٨مسألة 

  ٢٤٤.............. ـ ما لو أحدث باألكرب يف أثناء الغسل٩مسألة 

  ٢٤٩....... ـ احلدث األصغر يف أثناء األغسال املستحبة١٠مسألة 

  ٢٥٢....   ـ ما لو شك يف غسل عضو من األعضاء قبل الدخول يف العضو اآلخر١١مسألة 

  ٢٥٦....... الغسل مث شكناورمتس يف املاء بعنا ـ ما لو ١٢مسألة 

 ـ لو انغمس يف املاء بقصد الغسل االرمتاسي مث تبني له بقاء جزء من بدنه غري منغسل١٣ مسألة

   .....٢٥٨  

  ٢٦٠...... ـ لو صلى مث شك يف أنه اغتسل للجنابة أم ال١٤مسألة 
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٤٢٣

  ٢٦٤...............غسال متعددةأه ي ـ ما لو اجتمع عل١٥مسألة 

  ٢٧٧......... ـ صحة غسل اجلمعة من اجلنب واحلائض١٦مسألة 

  ٢٧٨.... وال يعلم بعضها بعينهال اغسأعليه  أن و علم ـ ما ل١٧مسألة 

  فصل

  يف احليض

  ٤١٩ ـ ٢٨٣

  ٢٨٣..........................................صفات دم احليض

  ٢٨٧.............................................سنوات احليض

  ٢٩١..................................................حد اليأس

  ٢٩٥..............................................املراد بالقرشية

  ٢٩٨..................................الشك يف كون املرأة قرشية

  ٣٠٠............ ـ الدم ذو الصفات من مشكوكة البلوغ١مسألة 

  ٣٠٨.....اد واحلاالت ـ عدم الفرق يف حد اليأس بني األفر٢مسألة 

  ٣٠٩....................... ـ اجتماع احليض مع احلمل٣مسألة 

  ٣١٩....................... ـ اجتماع احليض مع احلمل٤مسألة 

  ٣٢٢................... احليضأحكام ـ املناط يف جريان ٥مسألة 

  ٣٢٤................................................الدم املشتبه

  ٣٣٥.............................وجوب االختبار عند اشتباه الدم

  ٣٣٨...............................تعذر االختبار عند اشتباه الدم

  ٣٤٠................................اشتباه دم احليض بدم القرحة

  ٣٤٦...................................احليض بدم آخراشتباه دم 

  ٣٤٨............................... احليضأكثر ـ أقل و٦مسألة 
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٤٢٤

  ٣٥٤..................................................أقل الطهر

  ٣٥٦...........................اعتبار التوايل يف أيام احليض الثالثة

  ٣٦٤..........الليايل املشمولة للحكم املذكور والليايل غري املشمولة

  ٣٦٨...................................... ـ أقل الطهر٧مسألة 

  ٢٧٨.............................. ـ تقسيمات احلائض٨مسألة 

  ٣٨٠................................ ـ تقسيمات العادة٩مسألة 

  ٣٨٤......................قالب تقسيمات احليض ـ ان١٠مسألة 

  ٣٨٦................................. ـ العادة املركبة١١مسألة 

  ٣٨٩......................... ـ حصول العادة بالتمييز١٢مسألة 

  ٣٩٣........................... ـ العادة أيام الدم فقط١٣مسألة 

  ٣٩٧..................... ـ شروط حتقق العادة العددية١٤مسألة 

  ٤٠٠...... احليض مبجرد رؤية الدمأحكام ـ ترتب مجيع ١٥مسألة 

  ٤٠٢..............بالصفاتتأخرها ولو مل يكن الدم  أو تقدم العادة

  ٤٠٩..... ثالثة أيام مبجرد رؤية الدمإىلغري ذات العادة الوقتية حتتاط 

  ٤١٥   ....أزيد أو رأت دما ثالثة أيامن إ  غري ذات العادة الوقتيةأحكاميف 

  ٤١٨ ....  رأت العدد يف غري وقتهاإذا احليض أحكام ـ صاحبة العادة املستقرة ترتب ١٦مسألة 

  

  




