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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين
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  . جعلت اموع حيضاً، عن العشرةإذا رأت قبل العادة وفيها ومل يتجاوز اموع): ١٧ـ مسألة (

  

جعلت اموع ، تجاوز اموع عن العشرةيها ومل يذا رأت قبل العادة وفإ{: )١٧ ـ مسألة(

ويف . )٢()ضيع عندنا حياجلم( :شف اللثامكوعن . )١()تفاقاإض يع حياجلم(: ى عند املنته}حيضاً

 عليهدل يو، )٤() الظاهرعلىه يبال خالف ف(: هيويف مصباح الفق. )٣()بال خالف معتد به أجده(: اجلواهر

، ن بالصفاتكيما إذا مل ي فكتأمل يف ذليان رمبا كوإن ، وص املتقدمة يف املسألة اخلامسة عشرةصالن

فرأت تسعة ، ل شهركام أول يون عادا ثالثة أكمثل أن ت، الًي يف العرف تعجىسمي ثر من ماكان أكو

ما لو رأت ك، ضها بالصفات يف وقته السابقيخصوصاً إذا رأت ح، شهروماً من أول اليام قبل الشهر ويأ

 ـ العادة ـ كام أول الشهريمث رأت ثالثة أ، ام قبل الشهر أصفر بارد بصفات االستحاضةيسبعة أ

  . ضيبصفات احل

ه شمله قولينما يب، ةرأن األدلة املتقدمة يف املسألة اخلامسة عشرة ال تشمل مثل هذه الصو: وجه التأمل

  وإن «: عليه السالم

                                                

. ١٥ س١٠٦ ص١ج: منتهی املطلب) ١(

. ٢٩ س٩٠ ص١ج: كشف اللثام) ٢(

. ٢٩٨ ص٣ج: اجلواهر) ٣(

.٢٥ س٩٥ ص٢اجلزء  ،الد األول: مصباح الفقيه) ٤(
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  ،وكذا إذا رأت يف العادة وبعدها ومل يتجاوز عن العشرة

  

 ك ترونياط باجلمع بحتي االكنبغي تري ال عليهو. )١(»توضأت وصلّت: امهاي أريرأت الصفرة يف غ

  . امهاي أريغ إىل وأعمال املستحاضة بالنسبة، احلائض

ان يف زمن العادة فبال خالف ك أما ما } العشرةتجاوز عنيرأت يف العادة وبعدها ومل إذا ذا كو{

ان بعد العادة قبل العشرة فهو كوأما ما ، ان بالصفات أم الك سواء ،مجاع النص واإلعليهو، الكوال إش

  : ألمور، ضيح

 الثالثة نية ما تراه بيضي حعلى، ةي والنهاىي اخلالف واملعترب واملنتهك يف حمىمجاع املدعاإل: األول

  . اعليهذا انقطع الدم إ، والعشرة

  . انكقاعدة اإلم: الثاين

  . ضة األوىلي أن ما تراه قبل العشرة فهو من احلعلىما دل : الثالث

  .االستصحاب: الرابع

 أن ما علىومبا دل ، ضيست من احليض لي أن الصفرة بعد احلعلى مبا دل كل يف ذلكستشيرمبا  نكل

  .العشرةهاء مدة االستظهار قبل  انتعلىبناًء ، ام االستظهار استحاضةيبعد أ

                                                

. ١ من أبواب احليض ح٤ الباب٥٤٠ ص٢ج: الوسائل) ١(
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م كح واحلدائق يف احلي واملفاتكال املداركشمجاع خمدوش إلبأن اإل:  ما تقدم من االستداللعلىرد يو

 أن ما تراه قبل العشرة فهو من على وال إطالق ملا دل ،ان ال جمال هلا مع النصكموقاعدة اإل، وركاملذ

، الثاينأو ، ض األوليباحلحيضيته ان إحلاق الدم املفروغ عن يبونه وارداً لكإذ الظاهر  ،األوىلضة ياحل

  . واالستصحاب ال جمال له مع النص، ك يف املستمسك بذلعليهل كما أشك

ظهر يوصاحب احلدائق ،  النقاشعلىمجاع سابق أن اإل: ورةكاالت املذكش اإلعلى ردين كول ،هذا

ال كوإش، مةكان حمكمفقاعدة اإل،  تامريور غكن النص املذإث يوح، د املشهورييالمه تأكمن 

نه أراد به يواالستدالل باالستصحاب ، طالقل يف اإليملا تقدم من ظهور الدل،  واردري غكاملستمس

  . لياملرجع عند فقد الدل

، ون بعد العشرةك ما تعلىفالالزم محله ، ضيست من احليض لي أن الصفرة بعد احلعلىأما ما دل 

وإذا رأت الدم قبل ، ض ثالثةيون احلكيأقل ما «: عليه السالمعبد اهللا  أيب عن :بن مسلمانة موثقة يبقر

والبناء ، )١(» مستقبلةىضة أخريام فهو من حيوإذا رأته بعد عشرة أ ،األوىلضة يام فهو من احليعشرة أ

   .)نكمي(: ولذا قال احلدائق، في انتهاء مدة االستظهار قبل العشرة ضععلى

                                                

. ١١ من أبواب احليض ح١٠ الباب٥٥٢ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  . وبعدهاأو رأت قبلها وفيها

  .ة فاحليض أيام العادة فقط والبقية استحاض،وإن جتاوز العشرة يف الصور املذكورة

  

بن اواالستظهار مبوثقة ، ة ما بعد العادةيحاضت اسعلىالدالة  ـ ص عموم األخباريبتخص: اجلمع

 كت تلمطلقام ذات العادة عن ك حستثىنيبأن  ـ ما عن الفقه الرضوي: وحنومها، حتهيصح ومسلم

ض أم يون الدم الذي تراه قبل انتهاء العشرة بصفات احلكي أن نيعلم أنه ال فرق بي: ومنه، )١()األخبار

  . دلة املستثىنأإلطالق ، ال

 على ملا دل كوذل، مجاع اإلعليه يادعبل ، ال وال خالفكبال إش} ها وبعدهايأو رأت قبلها وف{

  . ني السابقنيالفرع

ون كأما عدم } ستحاضةاة يام العادة فقط والبقيض أيفاحل، ورةكذوإن جتاوز العشرة يف الصور امل{

من (: فلما يف اجلواهر، ام العادة فقطيض أيون احلكوأما ، ثره عشرةكملا حتقق من أن أ حيضاًالزائد 

  . )٣()ال يف شيء من هذه الفروعكبال إش(: هي ويف مصباح الفق،)٢()العادة إىل إطالق األدلة يف الرجوع

  . تعاىل إن شاء اهللا )م جتاوز الدم عن العشرةكح(ل ص يف فكالم يف ذلكأيت اليس: أقول

  

                                                

  ). نقل باملضون (٢٣٠ ص٣ج: احلدائق الناضرة) ١(

. ٢٩٨ ص٣ج: اجلواهر) ٢(

.٢٨ س٩٥ ص٢اجلزء ، الد األول:مصباح الفقيه) ٣(
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  ديأز أو اميمث رأت ثالثة أ، ات وانقطعيام متواليإذا رأت ثالثة أ): ١٨ ـ مسألة(

  

 فأصول األقسام }ديأز أو اميمث رأت ثالثة أ، ات وانقطعيام متواليإذا رأت ثالثة أ{): ١٨ ـ مسألة(

فإما  ام العادةيأ إىل  الثاين فبالنسبةعلىو، ديزي أو ،د عن العشرةيزيموع مع النقاء إما أن ال ألن ا، ستة

ويف صوريت  أو ال شيء منهما يف أيام العادة، ،أو كالمها يف أيام العادةأن يكون أحدمها يف أيام العادة، 

  . ببعضه أو ام العادةيعه أيجبمالدمان  أو صادف الدميفإما أن ، ام العادةيأحدمها يف أ أو همايلكون ك

  . ام أخريثالثة أ اميبعد ثالثة أ مث، اميما إذا رأت ثالثة أك: فاألول

ثالثة  اميبعد عشرة أ مث، ام يف وسط الشهريفرأت ثالثة أ، انت عادا أول الشهركما إذا ك: والثاين

  . ام أخريأ

ورأت اآلخر بعد عشرة ، امالًكالعادة فرأت أحدمها يف ، انت عادا أول الشهركما إذا ك: والثالث

  . اميأ

 أول نيوميوماً قبل الشهر ويما إذا رأت ك، ن رأت بعض أحدمها يف العادةكل، هو الثالث: والرابع

  . الشهر حسب عادا

مث ،  من العادةنيوميوماً قبل الشهر ويفرأت ، اميانت عادا أول الشهر عشرة أكما إذا ك: واخلامس

  . شرةعماً بعد انتهاء الويو، انتهاء العشرة قبل نيوميرأت 
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  .حيضاً فإن كان جمموع الدمني والنقاء املتخلل ال يزيد عن عشرة كان الطرفان

  

ون كي كام العادة ومع ذليهما يف أيلكون متام كيأن : وهي،  معقولةريفهي غ: أما الصورة السادسة

  : فنقول، رح املنتر األقسام يف ضمن شكوحنن نذ، مها خارجاً عن العشرةالك

 إمجاعاً ادعاه }حيضاًان الطرفان كد عن عشرة يزي والنقاء املتخلل ال نيان جمموع الدمكفإن {

، انت املرأة ذات عادة أم الكوسواء ، ض أم اليأحدمها بصفات احل أو ان الدمانكسواء ، اجلواهر

والدم األول ، ن الدم الثاين أصفراكما إذا يف، ةيلك من التوقف يف هذه الك عن املدارىكحي خالفاً ملا

انت كما إذا ك، ام العادةي بعد أان الدم الثاينكما إذا يال فكعن بعض آخر من اإلش حيكى وملا، أمحر

  .  من الدمنيوميرأت   من النقاءنيوميمث بعد ، ام عادايعادا أول الشهر فرأت ثالثة أ

ضة يإذا رأت املرأة الدم قبل عشرة فهو من احل«: عليه السالم لقول الباقر كوذل، هو األول: األقوىو

 يف أثناء العشرة ترى ل ماكأن : فإن ظاهره، )١(»ضة املستقبلةي احلنان بعد العشرة فهو مكوإن ، األوىل

  . ضيفهو ح ـ قبل مرور عشرة نقاءـ 

  ستيض ليام احليمن أن الصفرة بعد أ:  مبا وردكستدل املدارأ

                                                

. ١ح... لاملرأة ترى الدم قب:  باب٧٧ ص٣ج: الكايف) ١(
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ض فهو من يان قبل احلكما «: عليه السالم فقال ؟الصفرة ترى عن املرأة: محزة أيب خربك: حيضاً

، امهاي أريوإن رأت الصفرة يف غ«: بن مسلماحة يوصح ،)١(»س منهيض فليان بعد احلكوما ، ضياحل

  . )٢(»توضأت وصلّت

ض يام احليبعد أبـ  وضيبعد احلبـ فاملراد ، طالق باخلرب املتقدمد هذا اإلييأنه ال بد من تق: هيوف

 ام يلما رأت املرأة يف أك«: ونسيون هذا هو املراد من مرسلة كيما أنه ال بد وأن ك، بعد العشرة

  . )٣(»ضيس من احليضها فليام حيلما رأته بعد أكو، ضيمحرة فهو من احل أو ضها من صفرةيح

ل العمدة يف املسألة ث جعيح، عليه السالم يف داللة اخلرب املروي عن الباقر )٤(كال املستمسكأما إش

ان يف كإذا ، ض األولي باحلاًته ملحقيضيون الدم املفروغ حك علىدل يألن اخلرب إمنا ، انكمقاعدة اإل

  : عليهد ريف، ضيان من الدم الثاين يف العشرة فهو حكلّما كه بأن يوال داللة ف، أثناء العشرة

  . تهيضي حعلىل يض األول دليباحلفإن إحلاقه ، ةيضيم باحلكإطالق احل: إن ظاهره: أوالً

                                                

. ٤ح...  باب املرأة ترى الصفرة قبل٧٨ ص٣ج: الكايف) ١(

. ١ من أبواب احليض ح٤ الباب٥٤٠ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ٥ح...  احليض وأقصاه باب أدىن٧٦ ص٣ج: الكايف) ٣(

. ٢٤٥ ص٣ج: املستمسك) ٤(
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 وإن جتاوز اموع عن ، حتتاط باجلمع بني تروك احلائض وأعمال املستحاضة:ويف النقاء املتخلل

  . جعلت ما يف العادة حيضاً، فإن كان أحدمها يف أيام العادة دون اآلخر،العشرة

  

مكان اإلإذ قاعدة ، انكة اإلم بقاعدكن وجه للتمسكيل خاص يف املقام مل ين دلكيأنه لو مل : اًيوثان

  . محزة أيب خربكل اخلاص يد عن الدليفال تصلح لرفع ال، ةيلكقاعدة 

، ةيضيوم باحلكام العادة حمي أن أعلىمبفهوم ما دل : فقد استدل له، ي عن بعض آخركوأما ما ح

ت الشيء إن إثبا: هيفف، ض أم اليون بصفات احلكي أن نيته بيضيم بعدم حك فال فرق يف احلعليهو

  .أيضاًض ي أن ما قبل العشرة حعلىل يوقد عرفت وجود الدل، نفي ما عداهيال

،  ما اختاره املصنفعلى}  احلائض وأعمال املستحاضةك ترونيويف النقاء املتخلل حتتاط باجلمع ب{

 هو )أعمال املستحاضة(بـ ن مراد املصنف إمث ، ةيضيوم باحلك قد عرفت يف املسألة السابقة أنه حمكنكل

ست مستحاضة يلوضوح أا ل، ل صالة وحنومهاكع أعماهلا من الغسل والوضوء ليان بالعبادات ال مجياإلت

  . يف حال النقاء

ام يان أحدمها يف أكفإن ، عن العشرة{ ني والنقاء املتخلل يف البنيمن الدم} ن جتاوز اموعإو{

  . حاضةستاواآلخر } حيضاًجعلت ما يف العادة ، العادة دون اآلخر
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ان الدم كض سواء يفاليت يف العادة منهما ح، ام نقاءينهما مخسة أي من الدم بنيإذا رأت مخست: مثالً

 بأن كان كالمها بدون  ـض أم اليأحدمها بصفات احل أو نيال الدمكان كوسواء ، الدم الثاين أو األول

، ن ما يف العادة بدون الصفةوكي أن نيال فرق ب ون أحدمها بدون الصفةكويف صورة  ، صفة احليض ـ

 واحد من ريطالق هو الذي اختاره غره يف املنت من اإلكوهذا الذي ذ، أم الدم اآلخر بدون الصفة

ما يف العادة أو ، المها بدون الصفة أو كالمها بالصفةكان ك ما إذا على مجاعاإل يادعبل ، الفقهاء

  .  العادة بدون الصفةريبالصفة وما يف غ

 علىه يفقد اختلفوا ف،  للصفات العادة واجداًري وما يف غ، للصفات ما يف العادة فاقداًانكأما إذا 

  : أقوال

  . ه املشهوريلإما ذهب كمطلقاً،  حيضاًجعل ما يف العادة : األول

بل عن ، ة واملبسوطيخ يف النهايي عن الشكوهو احملمطلقاً،  حيضاًجعل ما له الصفات : الثاين

  . )١() العادةعلى أن اعتبار صفة الدم مقدم علىقة إمجاع الفر(: اخلالف

  . لةيي عن الوسكوهو احمل، حيضاًز ييما له التم أو  جعل ما يف العادةني بيريالتخ: الثالث

  ز فالالزمييانت حاصلة بالتمكل بأن العادة إن يالتفص: الرابع

                                                

.  من كتاب احليض١٧ املسألة٤٢ ص١ج: اخلالف) ١(
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 ل شهركيف أول ترى  انتكما لو  ـ كانت حاصلة باألخذ واالنقطاعكن إو، األخذ بذي الصفات

  . فالالزم األخذ بالعادةـ 

  .احلكم حبيضية األول واستحاضية الثاين مطلقاً ـ ولو كان الثاين يف العادة وبالصفة ـ: اخلامس

ومبا ورد من أن الصفرة ، عادا إىل بعموم رجوع املستحاضة: وهو املشهور ،استدل للقول األول

امها يانت تعرف أكولو «: عليه السالمث قال يح: ونسيرسلة ميف ومبا ، ضيض حيام احليدرة يف أكوال

ام يدرة فما فوقها من أكون الصفرة والكأن ت ضية يف احلألن السن، معرفة لون الدم إىل ما احتاجت

ام ي أهريثكل الدم وي أن قلك لنيبيفهذا ، ك ذلريان الدم أسودا وغكن إله ك حيضاًذا عرفت إض ياحل

 إىل نئذيالنظر ح إىل حتاجتا، ام وعددهايفإذا جهلت األ، ام معلومةيانت األكإذا ، لهكض يض حياحل

  . ون منظورة مع وجود العادةكأن الصفة ال ت: فإن ظاهر هذه األدلة، )١(» لونهريإقبال الدم وإدباره وتغ

 ،ن والثالثةيستمر ا الشهر والشهريفإن الدم : قالت، عليه السالمعن الصادق : ويف موثق إسحاق

ام يقالت له إن أ، »نيل صالتكضها مث تغتسل ليام حيجتلس أ«: عليه السالم قال ؟ف تصنع بالصالةيك

   قال؟فما علمها به، كتأخر مثل ذلي والثالثة ونيوميوم واليض اليتقدم احليان كو، اعليهضها ختتلف يح

                                                

. ٤ح من أبواب احليض ٣ الباب٥٣٨ ص٢ج: الوسائل) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

١٧

ة دم فاسد ودم االستحاض، له حرقة س به خفاء هو دم حار جتديض ليدم احل«: عليه السالم

عارض ي ألدلة الصفات عموم ىبقيفال ،  الصفاتعلى العادة مي تقدعلىتدل : فهذه األخبار. )١(»بارد

  . أدلة العادة

 أدلة الصفات جعل ىبأن مقتض،  بالصفاتنيون الدمكال يف صورة كعلم أنه ال وقع لإلشي: ومنه

، ستحاضة من جهة عدم فصل أقل الطهراة ومها يف العاد، حيضاً العادة الذي له الصفات علىالدم املقدم 

أو كالمها المها بصفة كان كسواء مطلقاً، قدم العادة يون مرتبة الصفات بعد مرتبة العادة كإذ بعد 

  . متأخرة أو انت العادة متقدمةكوسواء ، سكالع أو ،دون الثاينبدون صفة، أو األول بصفة 

 ميتقدان الالزم ك،  العادةمي تقدعلىلصفات والدالة  امي تقدعلىنه لو فرض تعارض األدلة الدالة إ مث

فلو :  هذاعلىو، )٢()الياملشهور نقال وحتص(  أنه:بل يف اجلواهر، مةي العادة للشهرة العظعلىالدالة 

مث رأت يف ، ضها قد تقدميض بظن أن حيام احلك أحعليهفجرت ، وجدت الدم ذا الصفات قبل العادة

  فتقضي، امكته من األح عدم صحة ما أجرنيتب، العادة

                                                

  . ٣ح من أبواب احليض ٣ الباب٥٣٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٢٩٥ ص٣ج: اجلواهر) ٢(
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١٨

  .ك ذلريغ إىل ، احلالكام وصح طالقها الواقع يف تليالصالة والص

مجاع موهون أن اإل:  األولعلىرد يو،  وبأخبار الصفات،اخلالفبإمجاع : استدل للقول الثاين

 ،)١()ايوان قك لمطلقاً العادة ميل بتقدينه لو قإ(: ألنه قال يف املبسوط واخلالف، خ لهيمبخالفة نفس الش

  . ةية واخلارجيللشواهد الداخل،  أخبار الصفاتعلى أخبار العادة ميمبا عرفت من تقد:  الثاينعلىو

، حيث ال ترجي أخبار الصفات حني أخبار العادة وبنياجلمع بمقتضى بأنه : استدل للقول الثالث

  . ح ألخبار العادةيما عرفت من وجود الترج: هيوف

ألن ،  األصلعلىادة الفرع ي لزم زعليهز لو قدمت يالعادة احلاصلة من التمبأن : استدل للقول الرابع

أنه لذا توقف شارح كو،  تعارضهماىا لدعليهبلغ مرتبة تقدم ياد حصل من الصفة فال يأصل االعت

 بعد عليهعول يبأنه جمرد اعتبار ال «:  يف اجلواهرعليهوأورد ، اشف اللثام يف هذه الصورةكالروضة و

قن يبأن القدر املت:  بعض الفقهاءعليهل كوإن أش، الم اجلواهر يف حملهكو، »بوت العادة به شرعاًالقول بث

  عارضها يز هو ما إذا مل ييمن العادة الثابتة بالتم

                                                

  ).نقل باملضمون( من كتاب احليض ١٧ املسألة ٤٢ ص١ج: اخلالف). نقل باملضمون (٤٩ ص١ج: املبسوط) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩

  ،للصفات  فتجعل احليض ما كان منهما واجداً،وإن مل يكن واحد منهما يف العادة

  

ام ي األكز صارت تليي ألنه اذا اعتادت بالتمكوذل، زييلتمان املرجع أدلة اكز ييذا عارضها متإف، زييمت

ز مث ي ولذا لو اعتادت بالتم،زي التمعلىم العادة  أن الشارع قدوقد عرفت سابقاً. امها الوارد يف النصيأ

  . علىز فيس متيامها مع أنه ليام أيانت نفس األك، زين يف شهر متكيمل 

ثت كإذا م :عليه السالماظم كعن ال ،ىيحيرب صفوان بن خك ،تطلقاببعض امل: استدل للقول اخلامس

 عن كأمتس، كمث رأت الدم بعد ذل، ام طاهرةيثت ثالثة أكفم، مث طهرت، الدم ترى امياملرأة عشرة أ

ال ؤون السكيالحتمال أن ، إن اخلرب جممل: هيوف. )١(»هذه مستحاضة، ال«: عليه السالمالصالة؟ قال 

  . نيض من الدمي احلينيال عن تعؤال يف مقام الس،  أقل الطهر بدون فصلاًيض ثانيعن التح

  . األقوىفقول املشهور هو :  هذاعلىو

ان ك سواء } للصفاتان منهما واجداًكض ما يفتجعل احل، ن واحد منهما يف العادةكيمل وإن {

، ان زمن العادة نقاًءكان أحدمها قبل العادة وأو ك، انا بعد العادةأو ك، نهما قبل العادةيالدمان والنقاء ب

  . ان اآلخر بعد العادةكو

                                                

. ٦ باب جامع يف احليض واملستحاضة ح٩٠ ص٣ج: الكايف) ١(
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٢٠

، ضي أن الواجد للصفات حعلى ـ ولو باملناط ـ فإا تدل، الصفة إىل  أخبار الرجوععليهدل يو

ان كوإن ، نيومي الكني فال تصلّ ذطاًي عبان دماًكإن «: ح إسحاقيصحك ، عن الفاقدان متأخراًكولو 

: عليه السالمصفرة؟ قال  أو مث رأت دماً: بن احلجاجاح يصحو. )١(»نيل صالتكسل عند تصفرة فلتغ

ة والقواعد ي ملا عن النهاخالفاً، مهاريغ إىل .)٢(»إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ وال متسك عن الصالة«

 للصفات والثاين ان األول فاقداًك وإن ،ستحاضةاوالثاين ، حيضاًمن جعلهم األول : واجلواهر وجناة العباد

: ك ذلعلىوتبعه ، عليه ىبل إمجاعهم املدع،  من إطالق األصحابظاهراً: بل جعله اجلواهر، هلا واجداً

  . د ما يف املنت يف اجلملةي الذي أك للمستمسخالفاً، ىمصباح اهلد

ثت املرأة كإذا م: حة صفوانيوبصح، انكموبقاعدة اإل، وركمجاع املذباإل: ستدل هلذا القوليو

 عن الصالة؟ كأمتس، كمث رأت الدم بعد ذل، ام طاهرةيثت ثالثة أكفم،  طهرتمث، الدم ترى اميعشرة أ

مبنع إطالق أخبار : ل القول األولي دلعلىرد يما أنه ك، »هذه مستحاضة، ال: عليه السالمقال 

   قن منها صورة استمرار الدميألن املت، الصفات

                                                

. ٦ من أبواب احليض ح٣٠ الباب٥٧٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٢ح..  . باب النفساء تطهر مث١٠٠ ص٣ج: الكايف) ٢(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١

  .ن كان األقوى التخيري وإ،وإن كانا متساويني يف الصفات فاألحوط جعل أوهلما حيضاً

  

وذهاب ، لندرة تعرض األصحاب هلذه املسألة، إذ ال إمجاع يف املسألة قطعاً، خيفىما ال : لكويف ال

 ـ حة جمملةيوالصح، ل األخص منهايان ال جمال هلا مع الدلكموقاعدة اإل، القول األول إىل  واحدريغ

ال يف ، ة األوليضياين يف ظرف التفرغ عن حة الثيضيه عن حيون السؤال فكيحتمال أن ال ـ ما تقدمك

  . نيض من الدمي ما هو احلينيمقام السؤال عن تع

إبن العم واجلمال : ولذا اختار السادة، أنه ال وجه ملنع إطالق أخبار الصفات: وقد تقدم

  . ره املنتكواالصطهبانايت ما ذ

: ونسيوخلرب ، انكمدة اإللقاع} حيضاً يف الصفات فاألحوط جعل أوهلما ينيانا متساوكوإن {

ا عليهن إ«: ونسي ومرسل ،)١(»هي مستحاضةمث ام يعدت من أول ما رأت الدم األول والثاين عشرة أ«

ل يفالالزم ترت، اجلبلةمقتضى ون األول ك ول،)٢(»ض بهي أن تتححيضاًونه كوز جيو، الدم ترى أول ما

واخلربان إمنا ، نيال الدمكان يف كاعدة اإلم لتعارض قكوذل} يريالتخ: األقوىان كوإن {، عليهاألدلة 

  . هاي فة شرعاًيواجلبلة ال حج، وردا يف مستمرة الدم فال ربط هلما باملقام

                                                

. ٥ح...  احليض و باب أدىن٧٦ ص٣ج: الكايف) ١(

. ٤٧٢ ص٤ ج:ىكما يف مصباح اهلد) ٢(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢

فإنه ال مانع من ، ولو علمت من األول، نيتعارض القاعدة يف الدمإذ ال نسلّم ، ن األقرب األولكل

ان ينه ال وجود له اآلن فال مانع عن جرإث يوح ،إالّ وجود الدم الثاين، ان يف األولكان قاعدة اإلميجر

ون كمانع عن ، هريغ أو انكة الدم األول بقاعدة اإلميضيم حبكفإن احل، وهذا خبالف الدم الثاين، القاعدة

ق له عدم صوم حيالثاين فإنه ال  أو وم األولي صوم العلىما لو قدر : ليفاملسألة من قب، حيضاًالثاين 

خبالف ، فال عذر لعدم صومه، وم األوليالجتماع الشرائط يف ال،  الصوم الثاينلىعحلفظ القدرة ، األول

واخلربان وإن وردا يف مستمرة ، ون له قدرة فهو معذوركول ال توم األيفإنه بعد أن صام ال، وم الثاينيال

: رسلة يف املعليه السالم بعد قوله خصوصاً، ةيالدم إال أن الظاهر منهما ولو باملناط عدم اخلصوص

  . حيضاًعلة جلعله  حيضاًون األول كأن جواز  نه ظاهر يفإث يح» حيضاًونه كوز جيو«

يف وجود الصفات أو ، هماي يف عدم الصفات فني تساوي الدمنيعرف أنه ال فرق بي: رناكومما ذ

خر ويف اآل، ان يف أحدمها بعض الصفاتكما : نيومثل الصورت،  حمل منعني الصورتنيل بيفالتفص، همايف

إلطالق ما عرفت من ،  بالدفع بالسواد والثاين متصفاًان الدم األول متصفاًكما لو ك، ىصفة أخر

 ـ ن عادةكن مل تإ ـ الصفات: اًيوثان: العادة: ن أوالًيورك املذنيفتحصل أن املرجع يف الدم، األدلة

  . حانه العاملواهللا سب ـ نين عادة وال صفات يف البكإن مل ت ـ حيضاًجعل أوهلما : وثالثاً
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٢٣

  . جعلت ما بعضه يف العادة حيضاً،وإن كان بعض أحدمها يف العادة دون اآلخر

  

ام أول يل شهر مخسة أكيف  ترى انتكما إذا ك }يف العادة دون اآلخران بعض أحدمها كوإن {

الدم فإن ، اميمث رأت مخسة أ،  من الشهرني األولنيوميونقت يف الفرأت مخسة أيام قبل الشهر ، الشهر

ال فرق و، بأن وقع الدم األول يف العادة دون الثاين: سكومثله ما لو ع، الثاين وقع يف العادة دون األول

إذا  ماك، الثالثة أم الكض يون ما وقع يف العادة مبقدار أقل احلكي أن نيب يف البعض الواقع يف العادة

 كذلكو، بالصفات أم الصادف للعادة ون املكي أن نيما ال فرق بك،  العادةنيوم من أحد الدميصادف 

مقدمة  ـ ما تقدم ـ كألن العادة: ك وذل}حيضاًجعلت ما بعضه يف العادة {صادف العادة يالذي مل 

. )١(»امهاي أكفتل«: عليه السالملقوله ، ضياحل إىل قيإذ هي طر، انك قاعدة اإلمعلىو،  الصفاتعلى

 أو  الثالثةعلىزائدة ، مؤخرة عنها أو  العادةعلىانت كة مقدم ـ  عن العادة املتصلة اام اخلارجةيفاأل

وأما يف ، ان مورد النصكل الذي يفلصدق التعج: أما يف املقدمأيضاً، ة يضيومة باحلكحم  ـمن الثالثة

  . ضيسب من احلحيز العشرة جيألن الدم ما مل : املؤخر

 نين أحد الدمكير أنه ملحق مبا إذا مل فالظاه، ساعةك  جداًالًي قلان املصادف للعادة مقداراًكلو  نعم

   ان بعض أحدكم ما إذا كتعرف ح: ومما تقدم، عليه لعدم صدق أدلة العادة ،يف العادة

                                                

. ١ من أبواب احليض ح١٤ الباب٥٥٩ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 فإن كان ما يف الطرف األول من العادة ثالثة أيام أو أزيد ،وإن كان بعض كل واحد منهما يف العادة

  ،ملتخلل وحتتاط يف النقاء ا،جعلت الطرفني من العادة حيضاً

  

ملا سبق ، حيضاًعل ما له الصفات جيفإنه ، منهما العادة أي صادفي بالصفات دون اآلخر ومل نيالدم

ان يف كمأما إذا جرت قاعدة اإل،  ذي الصفاتريان يف غكم قاعدة اإلعلى ذي الصفات ميمن تقد

ان اآلخر يف كو، أسييف ال أو ان أحدمها يف الصغركما إذا ك ،ضيأنه هو احل أحدمها دون اآلخر فواضح

  . أسيحال البلوغ مع عدم ال

  :  فله صورتان}ل واحد منهما يف العادةكان بعض كوإن {

ام من يما إذا رأت أربعة أك، ديأز أو ون ما يف الطرف األول من العادة ثالثةكيأن : األوىلالصورة 

ل شهر عشرة ك ترى عادا أنانت كوقد ، ام أخريمث رأت أربعة أ، اميمث نقت أربعة أ، أول الشهر أوالً

ان بعض األول يف املثال كو، د من العشرةيألا أز، حيضاًس يفإن اموع ل، ام من ثاين الشهريأ

جعلت  ،ديأز أو اميان ما يف الطرف األول من العادة ثالثة أكفإن {: ولذا قال، املصادف للعادة ثالثة

 ة العادةيقي لطركوذل،  من الدم الثاينني األولنيوميوال، األوىلام ي األربعة األ}حيضاً من العادة نيالطرف

  . حيضاًونه كإىل 

:  طريف العادةنياط يف النقاء املتخلل بحتيمن اال ملا سبق من املصنف }وحتتاط يف النقاء املتخلل{

   ك ترونيباجلمع ب
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  .األول وما بعد الطرف الثاين استحاضة وما قبل الطرف

  

  .ما سبق ك،ةيضيوم باحلكأنه حماألقوى ان كوإن  ،وأعمال الطاهرة، احلائض

 ألن هذه املرأة ممن جتاوز حيضاًعله جيوإمنا مل ، وم األول من أول الشهريالك }وما قبل الطرف األول{

 فرق ريغمن ، حيضاًهو جعل ما يف عادا فقط : ضها عن العشرةيم من جتاوز حكوح، ضها عشرةيح

ل كيف  ترى انتكإذا : مثالً، ري األخرييف أخأو ، ئد يف أول األولون الزاكيأن   عدم جعل الزائدنيب

ومة كحل، وم األول إستحاضةيان الك، احلادي عشرإىل الشهر  فرأت من أول، شهر عشرة من ثاين الشهر

وم يفال، الثاين عشر إىل من ثاين الشهر ـ يف املثال ـ  إذا رأتكذلكو، لي أدلة التعجعلىأدلة العادة 

له وجه عدم جعل ما قبل الطرف كهذا ،  العادةري العشرة يف غعلىنه زائد أل، ستحاضةار الثاين عش

  . حيضاًاألول 

 حيضاًوم األول يان الك فإذا ، أدلة العادةعلىل يومة أدلة التعجكفالحتمال ح: هياط فحتي وجه االأما

 احلائض ك ترونيمع ب جتني االحتمالني اجلمع بة فلمراعا، احلائضكا تروعليهوجب ، ليم التعجكحب

  . ستحبايبااط حتيأن اال: ن األقربكل، وأعمال املستحاضة

 العشرة علىل ما زاد كلوضوح أن  }ستحاضةا{ العشرة على الزائد }وما بعد الطرف الثاين{

   أن األوىل: هين فكل، ستحاضةا
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 باجلمع بني ،مني والنقاء حتتاط يف مجيع أيام الد:وإن كان ما يف العادة يف الطرف األول أقل من ثالثة

  .الوظيفتني

  

احلادي  إىل فالدم املستمر، ضها من ثاين الشهريون حكيألن احملتمل أن ، اط يف اجلملةحتيان االك

، ون طهراًكيوأن ، حيضاًون كيتمل أن حيوم الثالث من الدم الثاين ي فالعليهو، ضيله حكعشر 

  .أيضاًاط باجلمع حتيفاال

ام من يأأربعة ما إذا رأت ك، امين ما يف الطرف األول من العادة أقل من ثالثة أوكيأن : ةيالصوة الثان

ام من ي أةل شهر عشرك ترى انت عادا أنكوقد ، ام أخريمث رأت أربعة أ، مث نقت أربعة، أول الشهر

 يف ان ما يف العادةكوإن {: ولذا قال، ومان فقطيفإن املصادف للعادة من الدم األول هو ، ثالث الشهر

  .}نيفتي الوظنيباجلمع ب،  والنقاءنيام الدميع أيحتتاط يف مج ،الطرف األول أقل من ثالثة

ون كو، ستحاضةاونه كه يتمل فحيو، ة املتعجلةيضيه احليحتمل فيف: ومان األوالن قبل العادةيالأما 

حلدائق من عدم الم صاحب اكملا سبق من  ـ ةيضيوم باحلكمة النقاء احمليوم الثالث بضميض من الياحل

 احلائض وأعمال ك تروني باجلمع بني األولنيوميتاط يف الحيولذا ،  ـاعتبار اتصال الثالثة بعضها ببعض

  . املستحاضة

 نيومي المةيبضمأو ،  النقاءمةي بضمحيضاًوما كحتمل يف: ان الواقعان يف العادةيومان الثانيوأما ال

  فهما،  خارج العادةني األولنيوميألن ال، ما استحاضةوكتمل حي و)ال حتمال تعجل الدم( نيولاأل
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ان استحاضة يومان الثانيفال، يف املقامايل وال تو، ة الدمييف الثالثة برؤايل شترط التويو، استحاضة

  . أيضاًهما يتاط فحيولذا أيضاً، 

ألن يضاً، ح ونهكتمل عدم حيو، ضيألن ما قبله وما بعده ح، ضيحتمل أنه حيف: نيوأما النقاء يف الب

ولذا ، ضيس حبين ما بعده لكل، ضيألن ما قبله حأو ، ضيض وإمنا ما بعده فقط حيس حبيما قبله ل

  . ه باجلمعيحتتاط ف

بأقسامها ، األوىلجعل العشرة : ن األقربكل، ام الدم الثاينيع أياط يف مجحتيظهر وجه اال: ومما تقدم

، حيضاًلها  ـ ك بعد النقاءنيوميوال، والنقاء،  للعادةنيادف املصنيوميوال،  قبل العادةنيوميال:  ـاألربعة

  . ستحاضةان يري األخنيوميوجعل ال، ل الدميألدلة تعج
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 كما إذا رأت ،إذا تعارض الوقت والعدد يف ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت): ١٩ـ مسألة (

 أيام العادة بعددها فتجعل ما يف أيام العادة  آخر يف غري ودماً،يف أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة

   ـف ، ورمبا يرجح األسبق وإن كان متأخراًحيضاً

  

انت عادا كما إذا ك }ةية العدديإذا تعارض الوقت والعدد يف ذات العادة الوقت{): ١٩ ـ مسألة(

فإن ، اميت مخسة أام رأية أيمث بعد مثان، اميفرأت يف هذا الشهر أربعة أ، اميل شهر مخسة أكيف أول 

 ألن أدلة العادة ك وذل}قدم الوقتي{وإن أخذت العدد فاا الوقت ، أخذت الوقت فاا العدد

، ضيهو احل ـ صةينق أو ادةيزكدرة أو  أو ان صفرةكولو  ـ هايم بأن ما فكاملنصرف منها الوقت حت

ألن ، ضي فهو ححيضاًون كين أن كل ما أمكبأن : ةيالقاض» انكمقاعدة اإل«ل يوال تقاوم هذا الدل

  . ما سبقك ،زييالقاعدة يف رتبة متأخرة عن العادة وعن التم

له العدد بالصفات أم ال  وال ما، ون ما يف الوقت بالصفات أم الكي أن نيرناه بكما ذيوال فرق ف

فتجعل ، هاام العادة بعددي أري آخر يف غودماً، ثر من عدد العادةكأ أو العادة أقلأيام ما إذا رأت يف ك{

 إن } فرجح األسبقيورمبا {ما إذا رأت العدد قبل الوقت  ك}ان متأخراًك وإن حيضاًام العادة يما يف أ

» اجلواهر وجناة العباد«واملرجح هو ، ان الوقت أسبق أخذت بهكوإن ، خذت اأانت العادة أسبق ك

  ح يطالق صح إلكوذل
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  .م العادة االحتياط يف الدمني باجلمع بني الوظيفتنياألوىل فيما إذا كان األسبق العدد يف غري أيا

  

ام يأثالثة ثت كمث طهرت فم، الدم ترى اميثت عشرة أكمن ميف: عليه السالماظم كعن ال ،صفوان

فإنه ، )١(» هذه مستحاضة،ال «:عليه السالم عن الصالة؟ قال كأمتس، كمث رأت الدم بعد ذل، طاهرة

  . ا تقدم من إمجال داللتهم: هين فكل، شمل املقاميبإطالقه 

 نيباجلمع ب: نياط يف الدمحتياال، ام العادةي أريان األسبق العدد يف غكما إذا يفاألوىل {ن كل

 إىل مرة يف أول الشهر، نيل شهر مرتكيف  ترى انتكما إذا ك،  ولو تعارضت عادتان}نيفتيالوظ

فال ،  قبل املوعدوماًيه املرة الدم الثاين فرأت يف هذ، السادس عشر إىل ومرة يف رابع عشر الشهر، الثالث

  . ستحاضةاوالثاين ، ضيال يف أن األول حك اإلشىنبغي

  . وم الثاين من الشهريبأن رأت األول من ال ، متأخراًوماًيإذا رأت األول : كذلكنه إما ك

، امياملرة أربعة أرأت هذه  أو ،ة هلايانت األربعة عادة شهركسواء ، اميإذا رأت الدم الثاين أربعة أ نعم

 الظاهر ؟ضيوالثالثة األخر ح، وم األول من األربعةية اليباستحاضأو ، عية اجلميم باستحاضكحيفهل 

ام األربعة يل األكان الدم يف كوإن ، تهايم باستحاضكوال وجه للح،  الثالثةعلىلصدق العادة ، الثاين

  . ضيبصفة احل

                                                

  . ٦ باب جامع يف احلائض واملستحاضة ح٩٠ ص٣ج: الكايف) ١(
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فرأت يف هذا الشهر مخسة ومخسة ، اميشهر مخسة أل كيف  ترى انتكما لو ك، ولو تعارض وقتان

  . نهماي بيريالتخ أو ةيضي أوهلما للحينيمن تع: الم السابقكه الي فأيتي، نهما أقل الطهريب
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 ، فاموع حيض،ومل يتجاوز العشرة ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد): ٢٠ـ مسألة (

  .وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت

  

 سواء بدون }تجاوز العشرةيد من العدد ومل يإذا رأت أز: ةيذات العادة العدد{: )٢٠ ـ مسألة(

وم ك حمنيبوملا تقدم من أن النقاء يف ال، انكم لقاعدة اإل}ضيفاموع ح{ه يمع نقاء ف أو نيبنقاء يف ال

  . ضيم احلكحب

فرأت يف هذا الشهر ، اميثالثة أ ل شهر أولهكيف  ترى انتكما إذا ك،  والعدد}ذا ذات الوقتكو{

  . اميأربعة أ

وم ي نيا بعليهتلف العدد خيان كما إذا ك }د من الوقتيأزرأت إذا { بدون العدد ،أو ذات الوقت

  . ادة مثالًيام زي فرأت يف هذه املرة ستة أ،اميومخسة أ
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ل الطهر وكانا  فرأت يف شهر مرتني مع فصل أق،إذا كانت عادا يف كل شهر مرة): ٢١ـ مسألة (

 أو ال وسواء كانا موافقني للعدد  أو عدداً سواء كانت ذات عادة وقتاً، فكالمها حيض،بصفة احليض

  . أو يكون أحدمها خمالفاً،والوقت

  

 مع فصل أقل الطهر نيفرأت يف شهر مرت، ل شهر مرةكانت عادا يف كإذا {): ٢١ ـ مسألة(

: ة حممد بن مسلميولروا، وألخبار الصفات، انكماإل لقاعدة }ضيالمها حكف، ضيانا بصفة احلكو

انت ذات عادة كسواء {. )١(»ضة املستقبلةيان بعد العشرة فهو من احلكن إو«: عليه السالمث قال يح

 إلطالق كل ذلك }ون أحدمها خمالفاًكي أو  للعدد والوقتنيانا موافقكوسواء ، ال  أوعدداً أو وقتاً

  . ورةكاألدلة املذ

  . ةي للقاعدة والرواكذلكم كان احلك، المها بالصفات أو كن أحدمهاكيوإذا مل 

                                                

  . ١ح..  . باب املرأة ترى الدم٧٧ ص٣ج: الكايف) ١(
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فإن كانت ،  فرأت يف شهر مرتني مع فصل أقل الطهر،إذا كانت عادا يف كل شهر مرة): ٢٢ـ مسألة (

وإن مل يكن ـ  جتعل ما يف الوقت ،إحدامها يف العادة واألخرى يف غري وقت العادة ومل تكن الثانية بصفة احليض

  . وحتتاط يف األخرى،حيضاًـ بصفة احليض 

  ، ومع كون إحدامها واجدة جتعلها حيضاً، كلتامها حيض،وإن كانتا معا يف غري الوقت فمع كوما واجدتني

  

فإن ،  مع فصل أقل الطهرنيل شهر مرة فرأت يف شهر مرتكانت عادا يف كإذا {: )٢٢ ـ مسألة(

 جتعل ما يف الوقت، ضية بصفة احلين الثانك وقت العادة ومل ترييف غخرى انت إحدامها يف العادة واألك

 حيضاً ملا سبق من أن ذات العادة جتعل ما تراه يف العادة }حيضاً ـ ضين بصفة احلكيوإن مل ـ 

ملا دل ، ليصدق معه التعجيقبل الوقت مبا  أو ون من أول الوقتكي أن ني بكوال فرق يف ذلمطلقاً، 

  . حيضاًتم الثالثة فتجعله يأن  إىل }ىوحتتاط يف األخر{ ـ ما سبق ـ كة الدم املعجليضي حعلى

ة ية مبجرد رؤيضيم باحلك عدم احلعلىفألخبار الصفات الدالة ، ة يف األوليضيم باحلكأما عدم احل

  . الم حولهكما سبق ال ك،انكمة بعد الثالثة فلقاعدة اإليضيم باحلكوأما احل، الفاقد

 لقاعدة }ضيلتامها حك، نيواجدتكوما فمع { بعضاً أو الّك } الوقتري يف غانتا معاًكوإن {

  . ان وألخبار الصفاتكاإلم

   للقاعدة وأخبار }حيضاًجتعلها ، ون إحدامها واجدةكومع {
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وحتتاط ـ  واألحوط كوا األوىل  ـ ومع كوما فاقدتني جتعل إحدامها حيضاً،وحتتاط يف األخرى

  .يف األخرى

  

ما أو، ةيض بالرؤي التحعلىل ية فلعدم الدليما يف أول الرؤأ،  الفاقدة}ىط يف األخروحتتا{الصفات 

ة يض مبجرد الرؤيالتح: ن الظاهركل، هايل فكستشيو، انكمله منحصر يف قاعدة اإليبعد الثالثة فألن دل

  . هايال فكة اإلشيأيت عدم متاميوس، انكم لقاعدة اإلأيضاً

 ض واجداًين مبقدار أقل احلكيث مل يحب، امهييف بعض أ أو امهيل أك يف  فقداً}نيوما فاقدتكمع و{

  . ريخي ينيث ال تعيوح، ضيبأن أحدمها حايل للعلم اإلمج} حيضاًجتعل إحدامها {للصفات 

، حيضاًان الالزم جعلها معا  ـ كما هو األقرب ـ كانكمان قاعدة اإليإن قلنا جبر: عليهرد ين كل

 احلائض وأعمال ك ترونيب هما باجلمعياط فحتيان الالزم االك انكمإلان قاعدة ايوإن مل نقل جبر

وإن مل تعلم بأن ، ان األصل يف السابق منهمايومل نقل جبر، ضيإن علمت بأن أحدمها ح، املستحاضة

ان ين قلنا جبركض ليوإن علمت بأن أحدمها ح، اب الطهارة وحنوهح الستصىان جمرك، ضيأحدمها ح

 ،واحتاطت يف الثاين،  أجرت أصل الطهارة يف األول،يجيدم املعارضة يف التدرلع، األصل يف السابق

ة يان وجهه ما تقدم من عدم صالحكو،  حمل تأمل}ىوحتتاط يف األخراألوىل وا كواألحوط {: فقوله

  . نهمايعند الدوران ب، ض باملتأخرية املتقدم للمنع عن التحيوصالح، ض باملتقدمياملتأخر للمنع عن التح
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غتسلت افإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم يف الباطن ، إذا انقطع الدم قبل العشرة): ٢٣ـ مسألة (

  ، وإن احتملت بقاءه يف الباطن،سترباء وال حاجة إىل اال،توصلّ

  

 فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم يف الباطن، إذا انقطع الدم قبل العشرة{: )٢٣ ـ مسألة(

، عليهمجاع إلا يادعبل ، ال وال خالفكبال إش، ام الطاهرةكومة بأحكت حمان أي ك}غتسلت وصلّتا

وال يف ، هاري املعتادة وغني بكوال فرق يف ذل، باطناً و انتفاء الدم ظاهراًمعة يضيم باحلكإذ ال وجه للح

ت بالعود ن علمك لظهر أنه لو انقطع الدم ظاهراًيومنه ، هارييف غ أو ام عادايان يف أك ما نياملعتادة ب

  .  ـما تقدم ـ كةيضيومة باحلكانت حمك،  العشرةعلىنقطع ييف أثناء العشرة مبا 

 أا ألجل نقاء علىث دلت يح،  عدم وجوب االسترباء يف صورة العلم نصوص االسترباءعلىدل يو

 اميثالثة أ ترى من«ونس الوارد يف يما أن خرب ك، ن لالسترباء موضوعكي مل كفاذا علمت بذل، الباطن

 ال حاجة{ ـ فلك على }و {كد لذليمؤ أو ليدل، ه من األخبارري وغكذلك» الطهر ترى أربعة مثأو 

  . }االسترباءإىل 

ما إذا ك: قوم مقامهيومثل العلم ما ، امي قضي الصباًك مران جهالًك أن علمها ك بعد ذلنيلو تب نعم

  . بار الثقةخإما أشبه ك أو انت عاجزة عن االسترباء وأخربها الثقة بذلك

  أعم » االحتمال« املراد من }وإن احتملت بقاءه يف الباطن{



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٦

  وجب عليها االسترباء واستعالم احلال

  

ما ك، ة الظن باالنقطاعي حجعلىل يوعدم الدل، طالق النصوص إلكوذل،  والظن والوهمكمن الش

جوب الفحص يف الشبهات  لو}ا االسترباء واستعالم احلالعليهوجب {ة الظن بالبقاء ي حجعلىل يال دل

بـ  ث عبريتصار حن االري عن غىمجاع املدعولإل ـ ما سبقاألقوى ـ ك ما هو علىة ياملوضوع

  : اتيولبعض الروا، يف االستحباب:  ـليما ق ـ كالظاهر» نبغيي«

دخل تفلتس، إذا أرادت احلائض أن تغتسل«: عليه السالمجعفر  أيب عن ،بن مسلماح يصح: مثل

 صفرة كوأن رأت بعد ذل،  فلتغتسلئاًيوإن مل تر ش، ها شيء من الدم فال تغتسليرج فخفإن ، قطنة

  . )١(»ولتصلّ فلتتوضأ

سأل عن إمرأة انقطع منها الدم فال تدري طهرت أم : قال، عليه السالمعن الصادق  ،ونسيومرسلة 

 علىفإن خرج ، مىنيلضاء وترفع رجلها ايتقوم قائمة وتلزق بطنها حبائط وتستدخل قطنة ب«:  قال؟ال

  . )٢(»تغتسل وتصلي، رج فقد طهرتخيوإن مل ، طهرتط مل ية مثل رأس الذباب دم عبنرأس القط

 قال ؟ف تعرف الطامث طهرهايك: قلت: قال، عليه السالمعن الصادق : نديكل الية شرحبيوروا

  :عليه السالم

                                                

. ٢سترباء احلائض حا باب ٨٠ ص٣ج: الكايف) ١(

  . ٢ من أبواب احليض ح١٧ الباب٥٦٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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ان مثل رأس الذباب كفإن ، مىنيدها اليرسف بك احلائط وتستدخل العلى ىسريتعتمد برجلها ال«

  . )١(»رسفك العلىخرج 

الشيء فال  أو الصفرة وترى الطهر ترى املرأة: لهقلت : قال، عليه السالمعن الصادق  ، مساعةوموثقة

وترفع رجلها ، حائط إىل اهصق بطنلفلتقم فلت، كذلكان كفإذا «: عليه السالم قال ؟تدري أطهرت أم ال

ان مثة من الدم مثل كفإذا ، رسفكمث تستدخل ال، بوليصنع إذا أراد أن يلب كت اليما رأك حائط على

  . )٢(»رج فقد طهرتخيوإن مل ، فإن خرج دم فلم تطهر، رأس الذباب خرج

ا أن تلصق بطنها باحلائط وترفع رجلها عليهف،  من الدمئاًيش أو وإذا رأت الصفرة«: والرضوي

رج خيوإن مل ، ها دم فهي حائضيفإن خرج ف، ةوتدخل قطن  ـلب إذا بالكال ترى ما ـ كىسريال

  . )٣(»ست حبائضيفل

أن : واالسترباء، ئا أن تستربعليهض فيوإذا رأت احلائض بعد الغسل من احل«: ان آخر منهكويف م

  انكتدخل قطنة فإن 

                                                

.٣٣ح...  يف حكم احليض و٧ الباب١٦١ ص١ج: التهذيب) ١(

  . ٣٤ح...  يف حكم احليض و٧ الباب١٦١ ص١ج: التهذيب) ٢(

  . ٧ س٢٢ص: لرضافقه ا) ٣(
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  . )١(»غتسلتارج خيوإن مل ،  دم خرج ولو مثل رأس الذباب مل تغتسلكهنا

ان كفإذا ، علق ا شيءيأن تستدخل قطنة فال : وعالمة الطهر«: السالمعليه قال  ،ة الدعائميوروا

  . )٢(» فقد طهرتكذل

انت إحداهن ك أن نساًء أنه بلغه :عليه السالمجعفر  أيب عن ،محزة أيب ةيات رواينايف هذه الروايوال 

عن نصيساء انت النكمتی «: قولي وكب ذليعيان كف، الطهر إىل ل تنظريتدعو باملصباح يف جوف الل

  . ة عن الوسوسةيون النهي يف هذه الرواك لظهور )٣(»هذا

؟ بعد ذهاب اًيإرشاد أو ،اًيشرط أو ،اًي تعبدواجباً »االسترباء«ون كفقد اختلفوا يف  ،انكف يكو

، ة االسترباءيفيكان يبأا يف ب ،داللة أو ات سنداًيل يف الرواك ملن أشخالفاً، أصل الوجوب إىل املشهور

ات وإن يفإن بعض الروا: هيما فخيفى ن ال كل . االستحبابعلى حىت  الوجوب بلعلىها ياللة فوال د

 ، أن يف بعضها اآلخرإالّ، ةيفيكم الك ال يف حةيفيكان اليوا يف بك لداللةً أو فة سنداًيانت ضعك

  . ةيافكداللة  ،ح واملوثقة والرضوييالصحك

نة يبأن قر: والقائل بالوجوب الشرطي قال،  األمرعتمد ظاهرا إن القائل بالوجوب التعبدي مث

  الوجوب الشرطي صارفة 

                                                

  . ٥ س٢٢ص: فقه الرضا) ١(

.  يف ذكر احليض١٢٨ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(

. ٤ باب استرباء احلائض ح٨٠ ص٣ج: الكايف) ٣(
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  ،غتسلت وصلتا فإن خرجت نقية ،بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصرب هنيئة

  

، مثل اشتراط النافلة بالوضوء، ان شرط الغسليا يف صدد بإث ي ظاهره حعلىعن محل األمر 

 علىلغو االغتسال يظهر الدم فياالسترباء لئال  إىل  أرشدسالمعليه الإن اإلمام : رشاد قالوالقائل باإل

  عرض األدلةىهو الظاهر لد وهذا،  الغسل مواضعريهمر بتطل األيفهو من قب، ر عدم نقاء الباطنيتقد

  . صح الغسل ومل تفعل حراماً، انت يف الواقع طاهرة عن الدمكفلو مل تفعل واغتسلت و، العرفإىل 

ر بقاء ي تقدعلى )احلرام(و ،ر طهارة الباطني تقدعلى )التجري(لزم يبأنه : كال يف ذلكأما اإلش

إذ ، ف تنوي القربةيك، اناًيعصأو  اًيجتر ومع احلرمة، والغسل عبادة، الدمحالة مة العبادة يف رحل، ضياحل

 )ه اهللارمح( یخ املرتضيالشكوقد أطال املتأخرون ، خيفىما ال  ك مواضع للتأمل:هي فف؟ال قربة باحلرام

  . هميرجع إلي الراغب أن علىف، ر هذا املبحثييف حتر، مهاري وغ)رمحه اهللا(ه اهلمداين يوالفق

غتسلت ا، ةييفإن خرجت نق، ئةيبإدخال قطنة وإخراجها بعد الصرب هن{: ن استعالم احلال إمنا هوإ مث

ما  ـ كة خاصةيفيكسائر األخبار مقتضى ن كل، حيه إطالق الصحيقتضيو،  وهذا هو املشهور}وصلّت

 ولعله هو املتبادر عرفاً ،ة هلايصور االسترباء بدون خصوص:  املشهور فهموا منهاأنّكو،  ـعرفت

   بعدخصوصاً
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حة يف ي الصحظهورمن جهة أن  أو ،یمني رفع العلى وبعضها یسري رفع العلىاشتمال بعضها 

  . ة اخلاصةيفيكبار اليف اعت هاري من ظهور غیأقو، انيوا يف مقام البكاإلطالق مع 

وإمنا مها من جهة التعارف وظهور ، هاضاية لبيما ال خصوصك، ة للقطنيالظاهر أنه ال خصوص مث

 ال ؟ان يف الداخل دمكإن  ،هيظهر آثار الصفرة فيل ليفي اجللوس يف ماء قلكيوهل ، ا أسرععليهالدم 

  . لهة يأن االسترباء إرشاد ال خصوص  بعد أن عرفتخصوصاً، كبعد ذلي

ه يوإل، ألنه املتعارف عند النساء، عليهل منصب ين الدلكل» الصرب«ر يف النصوص كذيإنه مل  مث

  . لينصرف الدلي

سواء ، الكسقط بال إش، علمت بعدم الدم لتجاوز العشرة وحنوه حىت ئفإذا مل تسترب انكف يكو

وإذا استربأت وخرجت ، عم بفوات املوضوكلفوات احل، إرشادأو ، شرطي أو بأنه واجب تعبدي: قلنا

، ال وال خالفكبال إش، هاريام والطواف وغي الطاهر من الصالة والصعلىب جية عملت مبا يالقطنة نق

 ئاًيوإن مل تر ش: بن مسلماح ي يف صحعليه السالم قوله عليهدل يو، )عليهمجاع اإل(: كبل عن املدار

  .. مهاري غكذلوك، »ل وتصلّيرج فقد طهرت تغتسخيوإن مل «: ونسيويف مرسل  ،فلتغتسل

   جرح وحنوه كن هناكيد إذا مل يفيإن هذا االسترباء إمنا : مث
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  وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة

  

  .نفعي مل وإالَّـ الفتوی ما هو منصرف النص وك

ان املرجع ك ؟من رطوبات الفرج أو درتهكهل هو صفرة الدم و ت يف أنهكما أنه لو خرج شيء شك

ادة الدم يال عدم ز، أن املستصحب هو الدم:  ـيف بعض املسائل السابقة ـ رفت وقد ع؛االستصحاب

  . م الطاهركون حبكلت

جوز له يف، فهيلكعمل بتيل أن كرطوبة الفرج؟ جاز ل أو ولو اختلف الزوج والزوجة يف أن اخلارج دم

رنا يف كوقد ذ، نه دمأ د إذا اعتقدتيوز هلا الزواج من جدجينما ال ي ب،س بدميبأنه ل: طالقها إذا قال

  . ن يف أمثال املقاميصورة اختالف نفر: تابكبعض مباحث هذا ال

ما إذا مل تعلم بالعود للدم قبل يإمنا هو ف، ئاًيم بالطهارة إذا مل جتد شكة االسترباء يف احليفاكإن : مث

مه يف املسألة كحأيت يفس، أما لو احتملت، ةيضيومة باحلك فهي حموإالّ،  العشرةعلىوانقطاعه ، العشرة

  . تعاىلن إن شاء اهللا ياخلامسة والعشر

ـ : ام العادةيان يف أكأما إذا ، ض يف اجلملةيدرة فهو ح أو ك}وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة{

ام ين يف أكيوأما إذا مل ، ضيام العادة حيدرة يف أكمن أن الصفرة والـ الفتوی فلما تقدم من النص و

: مثل، اتيان واالستصحاب وبعض الرواكمدرة قاعدة اإلكالصفرة والة يفاك علىل يفالدل: العادة

  ،ساريد بن يح سعيصح
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ق بعد ي الشيء من الدم الرقكورمبا رأت بعد ذل، ض مث تطهريعن املرأة حت: عليه السالمعن الصادق 

ها ريمثلها غو، )١(»ثالثة مث تصليأو  نيوميامها بيتستظهر بعد أ«: عليه السالماغتساهلا من طهرها؟ فقال 

وإن «: عليه السالمث قال يح، ح ابن مسلمي إال صحكعارض ذليوال  ،..أيت يف أخبار االستظهاريمما س

 علىفإن خرج «: عليه السالمث قال يح ،ونسيومرسل  ،)٢(»ولتصل  صفرة فلتتوضأكرأت بعد ذل

 علىواألخبار الدالة ، طيعب الدم الريعدم اعتبار غ الظاهر يف، )٣(»طيرأس القطنة مثل رأس الذباب دم عب

  . ضيس حبيض ليأن الصفرة بعد احل

 مجعاً بينه ة أو بعد العشر،أما الصحيح فالالزم محله علی ما بعد االستظهار: ويف الکل ما ال خيفی

  . ومثله يف احلمل ما دل علی أن الصفرة بعد احليض ليس حبيض،وبني صحيح سعيد

 ی إلطالق األخبار األخر الذي هو أقوكوذل،  الغالبعلى» طيالعب«فالالزم محل لفظة : وأما املرسل

  . ل ومساعة والرضويي شرحب)٤(اتيروا: مثل، د هذا اخلربييمن تق

                                                

. ٨ من أبواب احليض ح١٣ الباب٥٥٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٢ باب استرباء احلائض ح٨٠ ص٣ ج:الكايف) ٢(

. ٢يض ح من أبواب احل١٧ الباب٥٦٢ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  . ٣٧ و٣٦تقدمت يف ص) ٤(
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 وإن كانت ، أو كانت عادا عشرة، إن مل تكن ذات عادة، أو تنقضي عشرة أيام،صربت حىت تنقى

  ،ةذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشر

  

هذا مع ، تهايفي يف حجكين عمل املشهور ا إ: هيفف، ف املرسلةي من تضعكره املستمسكأما ما ذ

  . داايالغض عن سائر مؤ

يف ذات العادة األقل من العشرة إذا احتملت   أدلة االستظهارعلىة أدلة االقتصار يأيت أقوائيسن كل

الم يف كل اليوتفص، أن تعمل أعمال الطاهرلزم يف، ستحاضةاون الدم كم بكوجب احليمما ، التجاوز

  :  أن األقسام أربعةكذل

إما : انت عادا أقلكومن ، أقل أو اميإما عادا عشرة أ: وذات العادة، ال أو إما ذات العادة: ألا

 ال يف جعلها الصفرةكل ال إشوففي األقسام الثالثة اُأل، كال تعلم بذل أو ،تعلم بعدم جتاوز دمها العشرة

أو ، ن ذات عادةكام إن مل تيتنقضي عشرة أ أو یتنق حىت صربت{: ولذا قال املصنف، حيضاًوحنوها 

 مع علمها بعدم التجاوز عن كذلكانت ذات عادة أقل من عشرة فكوإن ، انت عادا عشرةك

  . }العشرة

  . خرألدلة اُألان وبعض اكفلما تقدم من قاعدة اإلم ،ن ذات عادةكوهو ما إذا مل ت: أما القسم األول

   فلوضوح أن ،انت عادا عشرةكوهو ما إذا : وأما القسم الثاين
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  ،ستحباباًاوأما إذا احتملت التجاوز فعليها االستظهار بترك العبادة 

  

  .  وإمجاعاًنصاً، ضيل دم يف حال العادة حك

 ،العشرةن علمت بعدم التجاوز عن كل، انت ذات عادة أقلكوهو ما إذا : وأما القسم الثالث

وإطالق ما ورد يف املبتدئة بعد وضوح ، ات السابقةيوبعض الروا، یاع املدعان واإلمجكفلقاعدة اإلم

ت الصالة كتر، فاستمر الدم، ضهاياملرأة إذا رأت الدم يف أول ح«: ريكبن باموثق كة يعدم اخلصوص

، )٢(»ما مل جتز العشرة، دمال ترى فلها أن جتلس وتدع الصالة ما دامت«:  ومضمر مساعة،)١(»اميعشرة أ

  . مهاريومثلهما غ

 كا االستظهار بترعليهف: وأما إذا احتملت التجاوز{: ه بقولهيوهو ما أشار إل: وأما القسم الرابع

  :  أقوالعلى ك وقد اختلفوا يف ذل،}العبادة إستحباباً

 ا يف املستندم ـ كنيعامة املتأخر إىل ونسب، صنفره املكما ذك، استحباب االستظهار: األول

  . ثركاأل إىل نسبته : بل عن اللوامع)٣(ـ

  ظاهر( إىل ونسبة املستند، وجوب االستظهار: الثاين

                                                

  . ٥ح....  ستحاضة يف احليض واال١٩ الباب٣٨١ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ١ح.... ستحاضة يف احليض واال١٩ الباب٣٨٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  . ٢٠ س١٤٧ ص١ ج:املستند) ٣(
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لة يد والوسية واجلمل ومصباح السيي عن االستبصار والسرائر وظاهر النهاكوقد ح، )١()ثركاأل

  . هاريوغ، ر واملختلف واإلرشاديوالشرائع والتحر

  . ةريائدة والذخفما عن املعترب وجممع الك ،إباحة االستظهار: الثالث

   .كما عن املدارك،  فاقد الصفة فعدمهنيوب،  الدم الواجد للصفة فاالستظهارنيل بيالتفص: الرابع

 ، فاالستظهاراناًيها ممن تتخلف عادا أحري غنيوب، مة العادة فال تستظهري مستقنيل بيالتفص: اخلامس

  . )٢(ما عن احلدائقك

خ يه الشيذهب إل، ها فعدم االستظهارري غنيوب، ة االنقطاع فاالستظهاري راجنيل بيتفصال: السادس

  . )رمحه اهللا( یاملرتض

د يما عن الوحك، فعدم االستظهار:  الدور الثايننيوب، فاالستظهار:  الدور األولنيل بيالتفص: السابع

  . )رمحه اهللا(

: ني طائفتعلىختالف األخبار ا: هذه األقوالوالسبب يف  ،...خرإحتماالت أُ أو  بعض أقوالكوهنا

  ما تدل: ةيوالطائفة الثان،  العبادةكاط بترحتي االستظهار واالعلىما تدل : األوىلالطائفة 

                                                

  . ١٩ س١٤٧ ص١ ج:املستند) ١(

  . ٢٢١ ص٣ج: احلدائق) ٢(
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  . ستحاضة وتعمل عملهاا أنه علىبل تبين ،  املنع عن االستظهارعلى

وم يونه بك علىوما تدل ، ملدة ايني مطلق االستظهار بدون تععلىما تدل  نيفهو ب: األوىلأما الطائفة 

، نيومي أو ومي ني بيري التخعلىوما تدل ، امي أنه بثالثة أعلىوما تدل ، نيومي أنه بعلىوما تدل ، واحد

، اميثالثة أ أو نيوميال أو ومي الني بيري التخعلىوما تدل ، اميثالثة أ أو نيومي ني بيري التخعلىوما تدل 

 هذه نيفاجلمع ب، امهاي أي االستظهار بقدر ثلثعلىوما تدل ، رةالعش إىل  االستظهارعلىوما تدل 

 مع، األوىلالطائفة من أخبار  مجلة كيوإل،  السبعةعلى األقوال الزائدة كالطوائف من األخبار أوجبت تل

  : من هذه الطائفة، ل فئةكة واحدة من ير رواك ذعلىاالقتصار 

فإذا ، ام مل تستظهريام املرأة عشرة أيانت أكإذا «: معليه السالعن الصادق ، ةريبن املغامرسلة : مثل

  . )١(»ستظهرتاانت أقل ك

 ترى ضي وقت طهرها وهيميض مث يسألته عن املرأة حت:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ة داوديوروا

  . )٢(»ضها دون العشرةيان حكوم إن يتستظهر ب«: فقال: الدم؟ قال

                                                

  . ٥ن أبواب احليض ح م١٠ الباب٥٥١ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٤ من أبواب احليض ح١٣ الباب٥٥٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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 فإن نيوميضها وتستظهر بيتقعد بقدر ح«: )عليه السالم(فقال تصلي؟ متی  النفساء :وموثقة زرارة

 كمثل ذل«: )عليه السالم(واحلائض؟ قال : قلت  ـ:أن قال إىل  ـ»انقطع الدم وإال اغتسلت

  . )١(»سواء

ضها فلتدع يإذا رأت الدم قبل وقت ح«: ضها؟ فقاليالدم قبل وقت ح ترى عن املرأة :وموثقة مساعة

ام يهن فلتربص ثالثة أيض فيانت حتكامها اليت يثر من أكان أكفإن ، عجل ا الوقتفإنه رمبا ت، الصالة

  . ثي احلد)٢(»امهاي أيما متض بعد

 أو وميتستظهر ب«: )عليه السالم(ف تصنع؟ قال يك، امهايعن الطامث تقعد بعدد أ :وموثقة زرارة

  . )٣(»نيومي

فإن هي ، ام قرئهايهن أيانت تطمث فكليت امها ايتقعد أ«: عن حد النفساء؟ قال: ة محرانيوروا

  . )٤(»ثالثة أو نيوميطهرت وإال استظهرت ب

  عن احلائض: )عليه السالم(عن الرضا ، حة البزنطييوصح

                                                

. ٥ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١ من أبواب احليض ح١٣ الباب٥٥٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ١٣ من أبواب احليض ح١٣ الباب٥٥٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  . ٢٣٥ ص١ج:  اجلمانى منتق.١١النفاس ح من أبواب ٣ الباب٦١٤ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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  . )١(»ثالثة أو نيومي أو وميتستظهر ب«: )عليه السالم(م تستظهر؟ قال ك

، نتظرت العشرةا، ان قرؤها دون العشرةكإن «: فقال، الدم ترى يف املرأة :ةريبن املغاومرسلة عبد اهللا 

  . )٢(»امها عشرة مل تستظهريانت أكوإن 

، كانت جتلس قبل ذلكامها اليت يثت مثل أكم، ةريثكام يت بأيالنفساء إذا ابتل« :ريبص أيب ةيوروا

   . االستظهارعلىالدالة األوىل هذه مجلة من أخبار الطائفة .. ثياحلد )٣(»امهايواستظهرت مبثل ثلثي أ

عليهم (ما رواه املبسوط عنهم : فهي،  عدم االستظهارعلىالدالة : ةيوأما بعض أخبار الطائفة الثان

  . )٤(»ام الطهر طهريويف أ، ضيض حيام احليإن الصفرة يف أ«: )السالم

  . »ضيس من احمليض ليإن الصفرة بعد احل«: )٥(اتيوما ورد يف مجلة من الروا

                                                

. ٩ من أبواب احليض ح١٣ الباب٥٥٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٦ االستظهار للمستحاضة ح٩٠ الباب١٥٠ ص١ج: االستبصار) ٢(

  . ٢٠ من أبواب النفاس ح٣ الباب٦١٦ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .  يف ذكر احليض٤٤ ص١ج: املبسوط) ٤(

  . ٤ الباب٢ج: ، والوسائل٦ الباب٢ج: نظر جامع أحاديث الشيعةا) ٥(
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 أن قال إىل  ـ»تغتسل عند صالة الظهر«: ملستحاضة اليت ال تطهر؟ قاليف املرأة ا :وموثقة إبن سنان

  . )١(»ام قرئهايإالّ أ، شاءمتی ها زوجها يأتيال بأس بأن «: ـ

  . )٢(»ام أقرائها اغتسلت واحتشتياملستحاضة إذا مضت أ«: عفوري أيب بناة يوروا

انت كامها اليت يعن الصالة أ فكالنفساء ت«: قال )عليهما السالم(عن أحدمها ، حة زرارةيوصح

  . )٣(»ما تعمل املستحاضةكمث تغتسل وتعمل ، هايث فكمت

لما كو، ضيمحرة فهو من احل أو ضها من صفرةيام حيلما رأت املرأة يف أك«: ةريونس القصيومرسلة 

  . اتيها من الرواريغإىل  .)٤(»ضيس من احليضها فليام حيرأته بعد أ

  : نيلشاهد، ما اختاره املصنف هو :واألقرب من هذه األقوال

 واجبا مل ئاًيان شكفإنه لو ،  عدم الوجوبعلىدل يختالف أخبار االستظهار يف نفسها ان إ: لاألو

  فهم، »ناراًيوم اجلمعة دي داًيعط زأ«:  لو قال لعبدهیأن املول ترى أال، ن االختالفكي

                                                

. ٧٧ح.. . يف احليض و١٩ الباب٤٠١ ص١ج: التهذيب) ١(

  . ٨١ح... احليض ويف  ١٩ الباب٤٠٢ ص١ج: التهذيب) ٢(

. ١ من أبواب النفاس ح٣ الباب٦١١ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  . ٢٤ح...  يف حكم احليض و٧ الباب١٥٧ ص١ج: التهذيب) ٤(
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 أو ناراًيد«: ومرة رابعة، »رية دنانثالث«: ومرة ثالثة، »نيناريد«: ةيفإذا قال مرة ثان، الوجوب

األخبار اليت ورد يف  إىل  بالنسبةخصوصاً،  الوجوب؟علىالمه كسقطت داللة . ذاكوه، »نيناريد

 الوجوب ال علىوإذا سقطت الداللة  ،..ذاك وه، والثالثةنيوميوال، نيوميوم والي الني بيرينفسها التخ

 األقل وتتناقض يف علىا جتتمع إث يح، س بواجبير لثكواأل، إن األقل واجب: قالي جمال ألن یبقي

ما ك، األقل إىل بالنسبة حىت  الوجوبعلىختالف ال تبقي داللة  االثرةكأن : ك ذلعلىرد يإذ ، ثركاأل

  .  يف باب مرتوحات البئركروا مثل ذلكذ

 بأن كذل علىل كستشيوال ،  االستحبابعلىوجب محلها ين معارضتها بأخبار االقتصار إ: الثاين

وحتمل ، عليهمن محل أخبار االغتسال بعد العادة أولی س بي االستحباب لعلىمحل أخبار االستظهار 

ن أصالة وجوب العبادة جتعل أخبار االقتصار هو إ: عليهرد يإذ ، هيص في الترخعلىأخبار االستظهار 

تصرف العرف يف : لي قبفهو من،  االستحبابعلى لزم محله ك الترعلىل يفإذا دل دل، القاعدةمقتضى 

 على ، إنسانهولذا حتمل أخبار اإلفطار ملن انتظر، نة األسديرمي بقريرمي؛ ال التصرف يف ينة ياألسد بقر

ستحباب الصالة اة أصالة يني لقركوذل، سكعيوال »  أول الوقتصلِّ« أخبار على وتقدم ،االستحباب

  . ل االستحبابيب سعلى أن األخبار املضادة هلا وردت علىيف أول الوقت 
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، خبالف أخبار االستظهار، ستحباب الغسلا مي تقدعلىنة ين أخبار االقتصار ال تصلح قرإ: واحلاصل

ل ية ظهور الدليل آخر ألقوائي ألجل الدلنيليتصرف يف أحد الدليفهم العرف الذي  إىل رجع األمريو

ما سقط ك،  الذي عرفت عدمه يف املقامؤافكن ألنه فرع التي األمرني بيريسقط احتمال التخ ذاو ،الثاين

نعان عن ظهور ميإذ الشاهدان اللذان تقدما ،  بظاهر أدلتهاًك متس)وجوب االستظهار(وهو : القول الثاين

  . األخبار يف الوجوب

، باحة اإلعلىفال داللة هلا إالّ ، ة االستظهار بأا واردة مورد توهم احلظرحاالقائل بإب: والقول الثالث

 إىل یثرة األوامر ندب املولك من ىريفإن العرف ، ة متنع عن هذا احلملي األوامر االستظهارةرثكإذ 

  . االستظهار

 عليهو، ضيست من احليض لي أن الصفرة بعد احلعلىاألخبار الدالة  إىل فلعله استند: أما القول الرابع

ة عن يعض األخبار املتقدمة أبأن ب: هيوف، انت محرة فاالستظهارك اوإذ، انت صفرة فاالقتصاركفإذا 

ألن محل ك ـ ما يف املستمس ـ كبل تأباه عامة نصوص االقتصار، )١(ساريد بن يمثل خرب سع، كذل

 ضها من صفرةيام حيلما رأت املرأة يف أك«: بل ظاهر املرسل، د جداًي خصوص الصفرة بععلىعها يمج

  ضهايام حيلما رأته بعد أك و،ضيمحرة فهو من احلأو 

                                                

  . ٨ من أبواب احليض ح١٣ب البا٥٥٧ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  . نيورك املذنيمك الصفرة واحلمرة يف احلني عدم الفرق ب،»ضيس من احليفل

طأها زوجها وهل تطوف يأ، عن املستحاضة: فقد استدل له مبوثقة البصري: وأما القول اخلامس

ه يان فكوإن ،  فلتأخذ بهماًيان قرؤها مستقكفإن ، هيض فيانت حتكتقعد قرأها الذي «: ت؟ قاليبالب

أن : هيوف .ني الطائفتنيل اجلمع بيفقد جعل احلدائق هذه املوثقة دل، )١(»نيوميأو  وميخالف فلتحتط ب

أن نفس  إىل باإلضافة،  ذات العادةريه غريذات العادة وبغ» مياملستق«بـ راد يالحتمال أن ، املوثقة جمملة

  . )ة املستمرة الدميبأن املوثقة خارجة عن حمل البحث لظهورها يف الدام(:  صرح)٢(احلدائق

فإن رأت «: )عليه السالم(فقد استدل له مبا يف بعض أخبار االستظهار من قوله : وأما القول السادس

  . )٣(»نقطع فهي مستحاضةيوإن مل ، انقطع الدم اغتسلت أو طهراً

   أمحيضاًون الدم كطلب ظهور احلال يف : ستظهاروأن اال

                                                

  . ٨ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٢٢٥ ص٣ ج:نظر احلدائقا) ٢(

. ٥٠٨ ص٤ج: ىكما يف مصباح اهلد) ٣(
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 ظنها بعدم حصول علىغلب يث ية حبيلداموبأن أخبار االغتسال بعد العادة واردة يف مورد اال؟ 

: )عليه السالم(قوله ك، أباه بعض األخبارين هذا اجلمع إ: هيوف. نيومي أو ومايالطهر بالصرب 

  . )١(»صلّت...  وغتسلتا، ام أقرائهاياملستحاضة إذا مضت أ«

  . )٢(»نياثن أو ومي بحتتاطو، ام أقرائهايف عن الصالة أكاملستحاضة ت«: ويف بعض األخبار

حمل مطلق أخبار االقتصار يف، بأن بعض أخبار االستظهار مورده الدور األول: واستدل للقول السابع

: ل مرسل داوديذكأيضاً، وجد يف أخبار االقتصار ي األخبار كن مثل تلإ: هيوف،  هذه الصورةري غعلى

ح يومثله صح، )٣(»فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، ضها واستمر ا الطهر صلّتيام حيفإذا مضت أ«

مثل : ات االستظهاريبعض روا، ةيات االقتصار الظاهرة يف املستحاضة الداميما أن مثل رواك، )٤(زرارة

  . مهاري وغ)٦(بن مسلما و)٥(ة زرارةيروا

  وقد اختاره املصنف ، املشهور إىل فالقول املنسوب:  هذاعلىو

                                                

  . ١٣ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١٢ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب احليض ح٦ الباب٥٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ١ من أبواب النفاس ح٣ الباب٦١١ ص٢ج: الوسائل) ٤(

  . ١٤ من أبواب احليض ح١٣ الباب٥٥٨ ص٢ج: الوسائل) ٥(

. ١٥ من أبواب احليض ح١٣ الباب٥٥٨ ص٢ج: الوسائل) ٦(
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 وإن جتاوز ، الدم على العشرة أو أقل فاموع حيض يف اجلميع فإن انقطع،خمرية بينها بيوم أو يومني أو إىل العشرة

  .فسيجيء حكمه

  

 إىل أو{ثالثة  أو }نيومي أو وميب{ون كيفاالستظهار : عليهو،  هو األقربعليه ني من املعلقريثكو

ما ال وجه للقول باختصاص ك،  بعضعلىح لبعض يوال ترج، لورودها يف النصوص} نهاية بريالعشرة خم

 ـ ما عن بعضـ ك. ذاكوه، ة وبثالثة لذات السبعةي لذات الثماننيوميوم لذات التسعة وبيهار باالستظ

فاموع ، أقل أو  العشرةعلىفإذا انقطع الدم {بدون شاهد ، یألنه خالف إطالق النص والفتو

يف { به نيروه قاطعك إن األصحاب ذ:)١(رامةكبل عن مفتاح ال،  ـما تقدم ـ كالكبال إش} ضيح

 إن شاء )م جتاوز الدم عن العشرةكح( يف فصل }مهكجيء حيوإن جتاوز فس{ع الصور يمج أي }عيجلما

  . اهللا

 ني العشرة تبعلىمث انقطع الدم ، ل العبادةعمل تستظهر بفأو ،  العبادةكإن استظهرت بتر :إن املرأة مث

بال ، الة إن مل تصلّب قضاء الصجيوال ، ام إن صامتيفالالزم قضاء الص، حيضاًام ي األكون تلك

 رأت الدم  إذا أاعلىوما دل ، انك قاعدة اإلمعليهدل يو، مجاع اإلعليه يادعبل ، ال وال خالفكإش

 ـ ضي أن املرئي بعد العادة من احلعلىونس اليت تدل يومرسلة ، األوىلة يضيام فهو من احليقبل عشرة أ

  إذا مل

                                                

  .  السطران األخريان٣٤٥ ص١ج: مفتاح الكرامة) ١(
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  .هاريغ إىل ، ـتجاوز العشرةي

هو ، ألن املستفاد من أخبار االستظهار، حيال احلدائق واملفاتكواستش، كتوقف املدارظهر أن ي: ومنه

إذ ظاهر األدلة أا تعمل ،  العشرة ال وجه لهعلىولو انقطع مطلقاً،  م باستحاضة ما بعدها واقعاًكاحل

ماتت املرأة ولو ،  العشرةعلىشف اخلالف باالنقطاع كولو ان، ستحاضةا ال أا واقعاً، عمل املستحاضة

، ةيضي باحلعليهم ك ح؟ما بعد العشرة أم ال إىل ستمريان كهل أن الدم : نيتبيفلم ، قبل جتاوز العشرة

م كان احلك  ـمثالًـ  ة قلع الرحميا عملعليهت يما أنه لو أجرك، عليه ااوز ريالنطباق الدم غ

  . كذلك
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 تعمل عمل االستحاضة فيما ،نه يتجاوز عن العشرةوعلمت أ إذا جتاوز الدم عن مقدار العادة): ٢٤ـ مسألة (

  . وال حاجة إىل االستظهار،زاد

  

تجاوز عن العشرة تعمل عمل يإذا جتاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه {: )٢٤ ـ مسألة(

ته عند يستظهار هو مشروع ألن الظاهر من أخبار اال}االستظهار إىل وال حاجة، ما زاديستحاضة فاال

  . اط الواردة يف األخبارحتينتظار واالستظهار واال لفظ االعليهدل يما ك، نقطاعاحتمال اال

  . أنه ال جمال هلا مع وضوح حاهلا بالعلم بتجاوز الدم العشرة: ومن الواضح
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 بل ، بل وإن ظنت،وإن احتملت العود قبل العشرة، إذا انقطع الدم باملرة وجب الغسل والصالة): ٢٥ـ مسألة (

  ،عتادة بذلكوإن كانت م

  

 عليهبل ، ال وال خالفكبال إش} وجب الغسل والصالة، إذا انقطع الدم باملرة{: )٢٥ ـ مسألة(

وجود القائل باالستظهار هنا بل وجود خرب (: ي السرائركن عن حمكل، هري وغكاإلمجاع يف املدار

، )ن عبارة املختلفتوهم القول به م(: نيديوعن الشه، وإن ضعفه هو بأنه من أخبار اآلحاد، )كبذل

 عدم االستظهار علىدل يو، )الوهم إىل هي ونسبة القول إلعليهمنع داللة عبارته (: شف اللثامكن عن كل

رج منها شيء فقد خيإن مل : وأنه،  فلتغتسلئاًيإن مل تر ش: سترباء من أنهما تقدم يف أخبار اال

  . طهرت

انت معتادة كبل وإن ، بل وإن ظنت{دلة  األكإلطالق تل} وإن احتملت العود قبل العشرة{

 كوللمدار، م بثبوت االستظهار وإن ظنت بالعودكث حيح: دي للشهخالفاً، وركطالق املذلِإل} كبذل

ان كما إذا يه يف اجلواهر فيومال إل، اد العودياعت من استظهار ثبوت االستظهار مع: حية واملفاتريوالذخ

  .  لالطمئناناد موجباًياالعت

ل ما ال كويف ال، وباستلزام وجوب الغسل احلرج والضرر، وباطراد العادة، ستصحابباال:  لهواستدل

ولو فرض وجودمها يف مقام ، واحلرج والضرر ممنوعان، لهمعنی طراد العادة ال او، لتبدل املوضوع، خيفى

  .  العبادةكمم ال تريقتضي التي كخاص فذل
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  .على إشكال

  .مر من أن يف النقاء املتخلل جيب االحتياط  ملا،اعاة االحتياط يف أيام النقاءنعم لو علمت العود فاألحوط مر

  

 على{: وقول املصنف، األدلةمقتضى  عن  خارجاًكان ذلك، العمل العادي إىل لو وصل نعم

  . أقوال هؤالء إىل شارةإأنه ك} الكشإ

من {يف املسألة الثامنة عشرة } رملا م، ام النقاءياط يف أحتي االة فاألحوط مراعا؛لو علمت العود نعم{

  . فراجع، هيالم فكومر ال} اطحتيب االجيأن يف النقاء املتخلل 
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 إال إذا حصلت منها نية ،وإن تبني بعد ذلك كوا طاهرة، ت بطلتإذا تركت االسترباء وصلّ): ٢٦ـ مسألة (

  .القربة

  

 إذا إالَّ ،وا طاهرةك كذل بعد نيوإن تب، ت االسترباء وصلّت بطلتكإذا تر{: )٢٦ ـ مسألة(

  . ني يف املسألة الثالثة والعشری مستوفكالم يف ذلكوقد تقدم ال} ة القربةيحصلت منها ن

وجب ،  اشتباههانيفعملت أعمال الطاهر مث تب، شتباهاًامث قطعت بعدم الدم  أنه إذا استربأت: ماك

  . ما هو واضحك، هام دائر مدار الواقع ال مدار قطعكألن احل، اميا قضاء الصعليه
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  ،سل والصالة إىل زمان حصول العلم بالنقاءإذا مل ميكن االسترباء لظلمة أو عمى فاألحوط الغ): ٢٧ ـمسألة (

  

 سل والصالةفاألحوط الغ {كشبه ذل أو }یعم أو ن االسترباء لظلمةكميمل إذا {: )٢٧ ـ مسألة(

والبقاء ، سقوط االسترباء وصحة الغسل بدونه، حتمايلا لسقوط كوذل} زمان حصول العلم بالنقاءإىل 

  :  ألن احملتمالت يف املسألة ثالثةكوذل، اطحتيتقطع بالنقاء فال مناص من اال حىت ضي التحعلى

ن ك ألن املستفاد من أدلة االسترباء وجوبه عند التم،وصحة الغسل بدونه، سقوط االسترباء: األول

، ا علم حدوثه عمض زائداًيأصالة عدم احل إىل جعريف، جوبألصالة عدم الو، ن سقطكتميفإذا مل ، منه

ض ال أصالة يمث املرجع أصالة احل، سائر األدلةكأن أدلة االسترباء مطلقة : هيوف، صحة الغسل: ومقتضاه

ل وما يانه يف النهار والليمثل جر، ةيجيان االستصحاب يف األمور التدريملا حقق يف حمله من جر، عدمه

  . ق يف األصولما حقك، أشبه

: هيل فكوأش،  نفسهاعلىض يب آثار احليفالالزم ترت، تقطع بالنقاء حىت ضي التحعلىالبقاء : الثاين

أن جعل الشارع إمنا هو يف حال : هيوف،  إلغائه لالستصحابعلىل يبأن جعل الشارع لالسترباء دل

  . فتأمل، انكاالم

   فال ني السابقنيل االحتماليلسقوط دل، اطحتياال: الثالث
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  . واألوىل جتديد الغسل يف كل وقت حتتمل النقاء، وعليها قضاء ما صامت،فتعيد الغسل حينئذ

  

ن بعد سقوط أدلة ي احملذورني لدوران األمر ب،يري التخ:ورمبا احتمل يف املقام، اطحتي إالّ االیبقي

صل العلم بسبق االنقطاع  إذا ح}ـف{، ة االحتمال الثاينيهو متام: ن الظاهركل، ني األولنيحتمالاال

 علمت باالنقطاع نيح أي }نئذيد الغسل حيتع{ره املصنف ك ما ذعلىوأما ، اتهكتراليت ام يصقضت ال

 أو ا أداًءعليهإما بوجوب الصوم : إذ تعلم إمجاالً، اطحتياالمقتضى  ألنه }ا قضاء ما صامتعليهو{

  . }ل وقت حتتمل النقاءكغسل يف د اليجتد{:  املصنفی مبنعلىبل األحوط } یواألول{، قضاًء

الم يف كل اليومن أراد تفص، املعولة يف هذا الباب إمجاالً» انكمقاعدة اإل« إىل  هناريوال بأس أن نش

  : الم يف هذه القاعدة يف أموركال: فنقول، املفصالت إىل جعري فلكذل

 ه وجوهاًيفإن ف، يف موضوعها املأخوذ )انكماإل( لفظ یومعن، يف املراد من هذه القاعدة: األمر األول

  . وأقواالً

 یفمعن، ضيبعدم احل أو ضياالحتمال العقلي يف مقابل العلم باحل: )انكماإل(بـ إن املراد : األول

 أو ،ضي أنه حشرعاً أو يف مقابل ما علم عقالً، ضي فهو ححيضاًون كيلما احتمل أن كأن : القاعدة

 ض موضوعاًي يف احلكون الشكيو، كدة موضوعة حلالة الشفالقاع، ضيس حبي أنه لشرعاً أو علم عقالً

  ون هذه القاعدةكفت، هلا
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  . وما أشبههما، »قاعدة الطهارة« و»قاعدة احلل«: لية من قبيقاعدة ظاهر

أس يت يف أا هل بلغت سن الكما إذا شك، »ةيموضوع«ون الشبهة ك أن تنيب: وال فرق يف القاعدة

ما إذا ك، »ةيمكح«ون الشبهة كأن تأو ، الشارعك ـ ثل هذا الشيف م ـ س املرجعي إذ ل؟أم ال

  . ه استطراق باب الشارعيب فجيمما ، ض أم الية حي املتوالريت يف أن الثالثة غكش

ح يس تنقي والدم؟ ولمثل البول، ض شيء خارجييمع أن احل، اًيمك حكأن الشن كميف يك: قاليال 

  . الشرع إىل والًكقه مويمصاد

إما ، ةية ووجوديود عدميده بقي يف أن الشارع قكن ال شكل، كذلكان كض وإن ياحل :قاليألنه 

ل يون من قبكيف ـ  يف املوضوع العريفاًيقيي تضعاًيتوسأو ،  للعرفان جمهوالًك عن الواقع الذي شفاًك

  . ةيمكفالالزم استطراق باب الشرع يف الشبهات احل: عليهو  ـاملوضوعات املستنبطة

فتجري ، حيضاًون كي أن نع شرعاًميما ال أي ، ان الشرعيكماإل: )انكاالم(ـ ملراد بإن ا: الثاين

 مثالً،  ملا احتمل اعتبارهان فاقداًكوإن ، ضي يف احل ملا علم اعتباره شرعاًان جامعاًكل ما كالقاعدة يف 

 ان الدم جامعاًكفإذا ، ةيف الثالثايل تمل اعتبار التوحيو، ضيأس والثالثة يف احليعلم اعتبار البلوغ وعدم ال

  ان الدم يفكما لو  ـ كتمل اعتبارهحي ملا وإن فاقداً، حيضاًونه كم بكل الشرائط املعلومة حكل
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بأن ، حيضاًون كين أن كمي، فإن الدم يف الثالثة املتفرقة مع اجتماعه للشرائط املعلومة ـ ثالثة متفرقة

ويف مثل هذا الدم ، بأن اعترب الشارع التوايل، يضاًحون كين أن ال كميما ك، عترب الشارع التوايليمل 

 ة والشبهةَي املوضوع تشمل القاعدة الشبهةَأيضاًاملعنی  هذا علىو. انكمجتري قاعدة اإل، احملتمل

  . ةيمكاحل

 ما إذا مل على حىت صدقيإذا األول ، األولاملعنی  ب)انكماإل(أخص من املعنی  ذا )انكاإلم(إن : مث

ت يف أول كش أو ما إذا مل تعلم بالبلوغ:  مثل،اًي قطعه شرطاًيلدم للصفات املشروطة فعلم وجدان اي

خبالف ، ة الدميضي البلوغ والثالثة يف حمع وضوح اشتراط ،اميث ال تعلم باالستمرار ثالثة أيالدم ح

ام ي لقكذلو، ما إذا علم وجدان الدم للشرائط املعلومةيصدق إال فيفإنه ال ، الثايناملعنی ان بكماإل

ان كم اإلعلى بناًء ـ اميواحتمال استمراره ثالثة أ،  بواسطة احتمال بلوغهاحيضاًون كياحتمال أن 

ستمرار ته من البلوغ وااليضيعلم دخله يف حيرز ما حيإذ مل ، الثايناملعنی  علىخبالفه  ـ األولاملعنی ب

  . اميثالثة أ

ون املراد كيبأن ، الثايناملعنی أخص من عنی ن مبكان الشرعي؛ لكماإل: انكمإن املراد باإل: الثالث

 ت يف البلوغكفإذا ش: عليهو، تهيضي يف حاحتمل اعتباره شرعاً أو ل ما علمك لان جامعاًكما : انكباالم

بل الالزم أن تعلم ، ضيم بأنه دم احلكن أن حتكميال ، ةييف أول الرؤأو ايل يف اشتراط التو أو أسيالأو 

  ل ماكبوجود 
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ال تشمل املعنی ان ذا كمواإل، ضيم بأنه حكحت حىت ةيضيته يف احليتمل مدخلحيل ما كو، طشتري

، حمرزاًاملعنی ان ذا كمون اإلكيال ، ض شرعاًيت يف دخل شيء يف احلكلو ش ألنه، ةيمكالشبهة احل

  . ةيبالشبهة املوضوع ـ  هذاعلى ـ انكمتص اإلخيو

  : ي أربعةوه، األقوال يف املسألة: األمر الثاين

  . ما عن املشهور ك،ةيمكة واحليع موارد الشبهة املوضوعية يف مجيلك حنو العلىعتبار القاعدة ا: األول

 من اًريثك فتشمل ،وإن احتمل االمتناع علم االمتناع الشرعييعتبارها يف خصوص ما مل ا: الثاين

  . هريين وغد الثايوهذا هو املنقول عن الشه ،ةية واملوضوعيمكموارد الشبهة احل

ما احتمل املنع الشرعي عن يفال جتري ف، عتبارها يف خصوص ما إذا علم عدم االمتناع شرعاًا: الثالث

وهذا هو خمتار ، ةيمكوال جتري يف الشبهات احل، ةينحصر موردها بالشبهات املوضوعيف، تهيضيح

  . نيومجاعة آخراملرتضی خ يصاحب اجلواهر والش

لي ي وجامع املقاصد واحملقق األردبیركوهذا هو املنقول عن الذ، ة رأساًعدم اعتبار القاعد: الرابع

ر األدلة لتظهر كوإمنا املهم ذ، همي فال جمال لإلصغاء إل،مجاعنهم قد سبقهم وحلقهم اإلكل.. وبعض آخر

  . لوة أحد األقوال الثالثة اُأليمتام

  : أموروهي ، ان األدلة اليت استدل ا للقاعدةييف ب: األمر الثالث
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 ن إمجاع حجةًكيمل ، مجاع حجةن مثل هذا اإلكيفإنه لو مل ، المهمكررة يف كاإلمجاعات املت: األول

انت كسواء ، ام الطهر طهريويف أ، ضيض حيام احليدرة يف أكالصفرة وال(: فعن اخلالف أنه قال، أصالً

إمجاع : هي صحة ما ذهبنا إلعلىلنا يدل(: مث قال )هاي فون حائضاًكن أن تكميام اليت ياأل أو ام العادةيأ

  . )١()الفرقة

 سواء اتفق لونه، ضي العشرة فإنه حعلىنقطع ي وحيضاًون كين أن كميل دم ك(: امكة األحيوعن ا

  . ) إمجاعاً،قوي أو فيضع، اختلفأو 

علم أنه ي وال عربة بلونه ما مل، إذا انقطع ،ضيالعشرة ح إىل  الثالثةنيوما تراه املرأة ب(: وعن املعترب

  . )٢()حيضاًه يون الدم فكيجب أن يف، حيضاًون كين أن كميوألنه زمان ، وهو إمجاع، لعذرة أو لقرح

  . )٣()وهو مذهب علمائنا أمجع(: إالّ أنه قال ،یوحنوه ما عن املنته

                                                

.  من احليض٨ة املسأل٤٠ ص١ج: اخلالف) ١(

  . ١ س٥٤ص: املعترب) ٢(

  . ٣٢ س٩٨ ص١ج: منتهی املطلب) ٣(
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  . )١()مجاع اإلعلى جمرد بل علىل يس التعويل(: كة املداريوعن حاش

  . ها من اإلمجاعات املنقولة املتواترةريغ إىل ،)٢()ألصحاب انيبال خالف ب(: اضيوعن الر

  : واملراد منه، »األصل«: الثاين

 يف دم كفإذا ش، أن ما عداه نادرحىت ، ضيفإن الغالب يف الدم اخلارج من املرأة إمنا هو احل، إما الغلبة

  . حلق بالغالب أُ؟ض أم اليأنه ح

خبالف ما عداه فإنه من ، صحة الطبع وسالمتهمقتضى ض هو يفإن احل، وإما أصالة الصحة والسالمة

  . آفة

ن الدم منحصر إث يوح، ألصالة عدم حدوث اآلفة املوجبة خلروج سائر الدماء: وإما االستصحاب

  . حيضاًان كن آفة كفإذا مل ت، ضي اآلفة واحلنيب

ة املترتبة يثار الشرعتثبت اآل: وأصالة الصحة، اًي شرعالًيست دليل: إذ الغلبة، لكما يف الخيفى وال 

  :واالستصحاب،  اللوازمك اللوازم آثار تلك تلعلىترتب ي حىت وال تثبت لوازمها،  الصحةعلى

                                                

.  اهلامش، آخر الصفحة٥٣ص: املدارك) ١(

. ٢٥ س٣٧ ص١ج: رياض املسائل) ٢(
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  . ما هو واضحكمثبت 

ة ي وعدم حج،ة أوالًريبعدم الس :عليهورد وأُ، ك ذلعلىم ريفإن املتشرعة بنوا س، »ةريالس«: الثالث

  . اًيثان،  املشهوریوا مستقاة عن فتوكال حتمال  ،مثلها

ة هنا ري السأال يف منشك اإلشیولو متش،  مراجعة النساءكشهد بذليما كة ريوجود الس: والظاهر

  . ةريل سك يف ىلتمش

وهم ، ة الدميرون حتقق املوضوع برؤيوالعرف ، ام خاصةكض بأحي احلعلىم كإن الشارع ح: الرابع

 يني العرف تععلىو، امك الشارع األحىعلفإن ، ألن املوضوعات منوطة بالعرف، كحجة يف ذل

 علىعلم بناء العرف يإنه مل : أمهها،  تامةريت غداراي بإعليهورد وأُ، امك األحكق ملوضوعات تلياملصاد

  . ان علمهم اكة مليضيمون باحلكحيوإمنا املعلوم أم إمنا ، كة عند الشيضياحل

إالّ ما علم ، ضيهم أن الدم حءن بناإث ي ح،وركل املذي صحة الدلعلىإن مراجعة النساء تدل : هيوف

  . ضيس حبيبأنه ل

لعدم ، ة دم أصالًيضيم حبكن احلكميان ال كعترب اإلميمن أنه لو مل (: اشف اللثامكما عن : اخلامس

ض يوهي ال تعترب إالّ عند اختالط احل،  إالّ الصفاتعليهأخرى وال أمارة ، كالعلم الوجداين عند الش

  العلم به إن: هيوف، )١()طلقاًمباالستحاضة ال 

                                                

  ). نقل باملضمون (٩ س٨٧ ص١ج: كشف اللثام) ١(
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م ا يف سائر كمن عدم احل ـ لزميوال ، ةيضيم باحلكة يف احليافكوالعادة والصفات ،  جداًاًريثك

  . حمذور ـ املوارد

ن االستدالل لوجود القاعدة حبصول احملذور كميفال ، لزم حمذورين القاعدة مل كإنه لو مل ت: واحلاصل

  . من عدمها

: مثل، ورةكستفاد منها القاعدة املذيض اليت ية الواردة يف خمتلف أبواب احلريثكات اليالروا: السادس

د الصفات  أن جمرعلىدل يف، ستحاضةض واالي احلنيالصفات عند التردد ب إىل  اإلرجاععلىما دل 

ما دل : و، شتباه بالعذرة عند فقد أمارة العذرةة عند االيضي احلعلىما دل : و، ةيضيم باحلكة يف احليافك

 عند فقد أمارة ةيضيم باحلك احلعلىدالن يف، شتباه بالقرحة عند فقد أمارة القرحةة عند االيضي احلعلى

: على االستظهار بترك العبادة مبجرد احتمال احليض، وما دل : و، ضيأمارة احل إىل الف وال حاجةخلا

في يف كي حيضاًونه كجمرد احتمال مما ظاهره أن ، ض احلامل بأا رمبا قذفت الدميل حيعليف تما دل 

 أن الدم إذا تقدم علىما دل : و، ة ساعة رأت الدمي أن الصائمة تفطر أعلىما دل : و، ةيضيم باحلكاحل

م كاف يف احلك حيضاًونه ك أن احتمال علىدل يمما ،  بأن العادة قد تتقدممعلالً، ضي العادة فهو حعلى

 أن ما تراه املرأة قبل العشرة فهو من علىوما دل ، ة الدميؤد رمبجرض ي التحعلىما دل : و، ةيضيباحل

ام يدرة يف أك أن الصفرة والعلىما دل : و، ةية الثانيضيوما تراه بعدها فهو من احل، األوىلة يضياحل

  علىبناء ، ضيض حياحل
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،  العادةاميال أ ـ لةيما عن اخلالف واملبسوط والسرائر والوس ـ كانهكام إمي بأ)ضيام احليأ( ريتفس

 املرأة: ريعم أيب بناة يمثل روا، تلّلّما نظفت صكو، ت الصالةكلّما رأت الدم ترك أنه علىما دل : و

إن رأت الدم مل «: ريبص أيب ةيوروا، ثياحلد )١(»تدع الصالة«: أربعة؟ قال أو اميالدم ثالثة أترى 

 وماًي نيام النفاس املمتد ثالثيدم بعد أن ال أعلىمادل : و، ثياحلد )٢(»وإن رأت الطهر صلت، تصلّ

مما تقدم مجلة منها يف املباحث  ،هاريغ إىل ،ام النفاسيام الطهر قد جازت مع أيمعللة بأن أ، ضيح

  .  يف الطهارة)رمحه اهللا(املرتضی شخ يثرها الكر أكوقد ذ، السابقة

حة االستدالل جبملة إالّ أن الظاهر ص، لهاكبل ، ثرهاكات وإن نوقش يف أيأن هذه الروا: خيفىوال 

  . ال من شأن املفصالتكب عن اإلشيال وما أجكل يف اإلشيفإطالة البحث يف ما ق، ة منهايواف

األول هلا وهو املعنی ورة بكصحة القاعدة املذ، فاملستفاد من جمموع األدلة السابقة: وباجلملة

: ل القاعدةيالعمدة يف دل: وباجلملة(: ث قالي حك املستمسكوقد اعترف بذل، )ان االحتمايلكماإل(

ان كممجاعات ظاهرة يف اإلثر معاقد اإلكوهي أ، التيعلالت: والعمدة يف النص، مجاعالنص واإل

  وإن.. آخرهإىل  )٣()يلااالحتم

                                                

. ٢ باب أول ما حتيض املرأة ح٧٩ ص٣ج: الكايف) ١(

. ٣ أبواب احليض ح من٦ الباب٥٤٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ٢٤٠ ص٣ج: املستمسك) ٣(
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إن (: ولذا قال يف اجلواهر، الكورة مبا هو أشبه باملناقشة من اإلشكة املذيلك يف الكل بعد ذلكأش

 من ريثكبتتبع   معتضداًضاًي مستفمجاع نقالًما بعد نقلهم اإليس، صحاب األعليه خالف ما علىاجلرأة 

 )١()اتي بعد ما مسعت من اإلشارات املتقدمة يف الرواال وخصوصاًكلو من إشخي ال ،لمات األصحابك

، )اطحتيوالالزم مراعات اال،  القاعدة إطالقاًعلىل ية الدليبعدم متام(: فقول بعض الشراح ، ـینتهاـ 

  . لو عن منعخيال 

  : وهي فروع، يف األمور املتعلقة ذه القاعدة: األمر الرابع

ضها إذا رأت يال يف حتكما ال إشك، ة الدميام العادة مبجرد رؤيض املرأة يف أييف حتال كال إش: األول

ن ك تض وإن مليان الدم بصفة احلكة إذا يضها مبجرد الرؤيال يف حتك ال إشكذلكو،  من العادةباًيالدم قر

 الدماء كة تليضيم حبكرتبط احليفال ، ها مفصالًيالم فكما تقدم ال ك،مجاع للنص واإلكل ذلك، عادة

  . انكمبقاعدة اإل

ان كواإلم، ان اخلاصكمواإل، ان العامكممن اإل، ان املنطقيكان يف املقام اإلمكمس املراد باإليل: الثاين

  . كان هناكمان هنا باإلكم اإلوإن ربط بعض الفقهاء، ان الوقوعيكمواإل، الذايت

                                                

. ١٧٠ ص٣ج: اجلواهر) ١(
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 ري غكما صرح بذلك، ةيمكة والشبهات احليقد تقدم أن القاعدة تشمل الشبهات املوضوع: الثالث

ل كشمل يث يوقد عرفت إطالق األدلة حب، ةي ملن خصصها بالشبهات املوضوعخالفاً، واحد من الفقهاء

  . أقسام الشبهة

 إالّ يف  لهال حمل، األصلكألا ،  عدمه ال جتري القاعدةلىع أو ضي احلعلىانت أمارة كإذا : الرابع

  . ه أمارةيون فكان ال تكم

وقد ،  وحنومهانيتعارض االستصحابكم كان احلك، ق هلايإذا تعارضت القاعدة يف مصاد: اخلامس

  . كالم حول ذلكل الير يف األصول تفصكذ

ة يف يافكأس يأس فإن أصالة عدم الي الت يفكما إذا شك،  األصل)انكماإل(في يف إحراز كي: السادس

  . انكمإحراز اإل

ستصحاب االكة يان فاملرجع سائر األصول العملكمان قاعدة اإليه جبريل مورد مل نقل فك: السابع

  . وأصالة الطهارة وحنومها

، هيالقاعدة ف إىل ن الرجوعكمي ؟ان أم الكمق قاعدة اإليهل أنه من مصاد  يف موردكلو ش: الثامن

  . ما هو واضح ك،ما علم بتحقق موضوعهايالقاعدة إمنا هو ف إىل  الرجوعألن
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  فصل

يف حكم جتاوز الدم عن العشرة

 ،إما أن تكون ذات عادةـ سواء استمر إىل شهر أو أقل أو أزيد  ـ من جتاوز دمها عن العشرة): ١ـ مسألة (

  : أما ذات العادة. أو ناسية، أو مضطربة،أو مبتدئة

  

  }م جتاوز الدم عن العشرةكيف ح فصل{

  : ه مسائليوف

إما أن  ـ ديأز أو أقل أو شهر إىل سواء استمر ـ من جتاوز دمها عن العشرة{: )١ ـ مسألة(

  : ني قسمعلى فهي }أما ذات العادة .ةيناسأو ، مضطربةأو ، مبتدئةأو ، ون ذات عادةكت

  . زييعارض عادا متيذا مل إما : األول

  ، ام العادةيما إذا رأت مخسة أك، زييرضها متما إذا عا: والثاين
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  والبقية استحاضةـ  وإن مل تكن بصفات احليض  ـفتجعل عادا حيضاً

  

لعدم فصل أقل الطهر ، حيضاً  ن جعلهما معاًكميفإنه ال ، ضياحل بصفات ام رأت دماًيوبعد مخسة أ

  . نهمايب

، ضين بصفات احلكوإن مل ت، حيضاً ا جتعل عاد{ال وال خالف يف أنه ك ال إش}ـف{: أما األول

ي املعترب ك يف حمعليهمجاع  اإلیما ادعك، ك ذلعلىمجاع  يف اجلواهر اإلیوقد ادع} ة استحاضةيوالبق

 علىوخصوص ما دل ، ضي إطالقات أدلة احلحيضاًام العادة يون ما يف أك علىدل يو، مهاريوغنتهی وامل

ل يف كن استشكل، ـ مفصالًكالم حول ذلكما تقدم ال ك ـضيام العادة حيدرة يف أكأن الصفرة وال

انت العادة يف كض خبصوص العادة إذا ين اختصاص احلإ(:  قائالًكم بذلك يف إطالق احلیمصباح اهلد

 القول علىنها مبين يثر من مرة مع ختلل أقل الطهر بكل شهر أكوا يف كومع ، ل شهر مرة واضحك

  . ىنتها، )١()دينه بعكل، كذلكان حتققها كبإم

 يف یمث إنه ادع، وركال املذك فال وجه لإلشكقتضي ذليالفتوی ن إطالق النص وكل: أقول

  وهو، ثركأ أو أقل أو  استمرار الدم شهراًني الظاهر يف عدم الفرق ب)٢()عدم اخلالف( كاملستمس

                                                

. ٤ ص٥ج: ىمصباح اهلد) ١(

  . ٢٧٣ ص٣ج: املستمسك) ٢(
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 أو ةيدة وقتون ذات عاك أن تنيور بكم املذكما أنه ال فرق يف احلك، یالق النص والفتوك إلطذلك

  . أيضاًالفتوی إلطالق النص و، همايل أو كةيعدد

، ان ما يف العادة بدون الصفاتكأما إذا تعارضا بأن ، زيي مع التم العادةعارضيما إذا مل يله فكهذا 

ما إذا رأت يف  ـ كلعدم فصل أقل الطهر، نهماين اجلمع بكميومل ، ان ما يف خارج العادة بالصفاتكو

فهل جتعل ما يف  ـ رج بلدغ مثالًخي  أمحر حاراًام دماًيمث رأت بعد مخسة أ، رج بفتورخيفر  أصالعادة دماً

 ريخيأو ؟، ما عن اخلالف واملبسوطك، حيضاًز يله التم جتعل ما أو ما عن املشهور؟ك، حيضاًالعادة 

 علىمقدمة ألن الظاهر من األدلة أن العادة ، األول واألقرب: حتماالتالة؟ يما عن الوسك، نهمايب

   .ن عادةكز إذا مل تياألخذ بالتم إىل صاريوإمنا ، زيالتم

ـ  )عليه السالم(قال :  ـزيالتم إىل الوارد يف اشتراط فقد العادة يف الرجوع ـ ففي موثق إسحاق

ام يإن أ: قالت، فقالت له »نيل صالتكمث تغتسل ل، ضهايام حيجتلس أ« : ـيف جواب سؤال املرأة

له  هو دم حار جتد، س به خفاءيض ليدم احل«:  ـ)عليه السالم(أن قال  إىل  ـ؟اعليهضها ختتلف يح

  . فإنه ظاهر يف أن نوبة الصفات بعد العادة، ثياحلد )١(»حرقة

                                                

  . ٣ باب معرفة دم احليض من االستحاضة ح٩١ ص٣ج: الكايف) ١(
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ترجيح  إذا مل تكن العادة حاصلة من التميز بأن يكون من العادة املتعارفة وإال فال يبعدـ وإن كانت بصفاته 

  . دون ما يف العادة الفاقدةما بالصفة حيضاًالصفات على العادة جبعل 

  

معرفة لون الدم ألن  إىل امها ما احتاجتيانت تعرف أكولو « :هايوف ،ونسيومثلها يف الداللة مرسلة 

له إن ك حيضاً ـ إذا عرفت ـ ضيام احليدرة فما فوقها يف أكون الصفرة والكض أن تيالسنة يف احل

  . )١(»ك ذلري وغان الدم أسوداًك

فإذا جهلت ، ام معلومةيانت األكإذا ، لهكض يض حيام احلي يف أهريثكل الدم وي أن قلك لنيبيهذا ف

  .  لونه من السوادريإقبال الدم وإدباره وتغ إىل ام وعددها احتاجتياأل

ما ظهر ك،  األخباركدان تلي تقنيتيفإن الروا، زيخ بإطالق أخبار التمي الشكظهر ضعف متس: وذا

ان كث ال مرجح يوح،  من وجه عموماًني الطائفتنيون النسبة بكب: ث قالي حيريبالتخضعف القول 

 العادة ميبتقد: ولذا قال املصنف، زيات التمي من روامطلقاً أخص نيتين الرواإ: هيوف، يريالالزم التخ

  . }انت بصفاتهكوإن  {مطلقاًة ي البقعلى ـ ن بالصفاتكوإن مل ت ـ مطلقاً

ح يبعد ترجيوإالّ فال ، ون من العادة املتعارفةكيز بأن ي حاصلة من التمن العادةكإذا مل ت{له كهذا 

  انت مستمرة الدمكما إذا ك} دون ما يف العادة الفاقدة حيضاًجبعل ما بالصفة  ، العادةعلىالصفات 

                                                

. ١ باب جامع يف احلائض واملستحاضة ح٨٦ ص٣ج: الكايف) ١(
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 فإن عادا، الشهر اآليت إىل مث تفقد الصفات، ل شهر مخسة بالصفاتكيف أول  ترى انتكو، مثالً

 هلا قدمت العادة واجداً أو  للصفاتل بلون واحد فاقداًكنئذ فإن صار اليوح، زيقد حصلت بالتم

،  للصفات واجداً دماًام مثالًيوبعد سبعة أ،  للصفاتام العادة فاقداًيأما إذ رأت يف شهر أ، إلطالق أدلتها

ألن ما دلّ ، ره املصنفكما ذواألقرب هو : حتماالتا ،يريالتخأو ،  الوصفميتقدأو ،  العادةميففي تقد

  . زيال عادة حاصلة من التم، انت عادة متعارفةكما إذا يز ظاهره في التمعلى العادة مي تقدعلى

ث ال إطالق يف أدلة يوح، ماًكز حمي إطالق أدلة التمیبقيو،  العادةمي تقدعلىل يف املقام يفال دل: عليهو

  ، زيأدلة التمل العادة يعارض دليفال ، العادة من هذه اجلهة

من ان كوإذا حصلت العادة ، ز حمصل للعادةيفقد استدل له بأن التم:  العادةميأما احتمال تقد

  . نيتونس وإسحاق املتقدمييت يلروا، زي التمعلى العادة ميات أدلة تقديصغر

 أن ما عرفت من :همايوف،  مرجحريز والعادة من غيلي التميايف دلك وجهه ت،يريأن القول بالتخ ماك

  . العادة املتعارفة إىل  النصرافه،شمل املقاميل العادة ال يدل

ن اك صورة إمريان يف غكز والعادة إمنا يأن ما تقدم يف الفرع السابق من معارضة التم: بقي شيء وهو

  إما إذا، نهماياجلمع ب
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ثالثة يف هذا الشهر فرأت ال، اميانت عادا ثالثة أك: مثالً ،انا يف العشرةكبأن : نهماين اجلمع بكأم

ان كأو ، امي بالصفات ملدة ثالثة أرأت دماً ـ وم السابعيمن ال ـ اميمث بعد ثالثة أ، فاقدة للصفات

مث رأت ثالثة ، اميمث نظفت عشرة أ، ام العادة بدون الصفةيما إذا رأت الثالثة يف أك، نهما أقل الطهريب

  . ضي حإما معاً: األول : قوالن؟ض أم اليفهل أن الدم ذا الصفة ح، بالصفات

بل يف ،  واحدري غكذل إىل وقد ذهب ـ انا يف ضمن العشرةكوهي ما ـ : األوىلأما يف الصورة 

ره ك ملا ذخالفاً ، )٢()عليهمجاع نقل اإل(: اضيوعن الر، )١()هينفي اخلالف ف: حييف ظاهر التنق(: اجلواهر

 ريوخم، زيومقدم للتم،  مقدم للعادةنيوأم ب، بمن نفي القول به من أحد من األصحا(: یخ املرتضيالش

ب ألجله اخلروج عن جيثبت ما يمل (:  قائالًكوتبعه املستمس، )٣()ان اجلمعكصورة عدم إمك، نهمايب

  . )٤()ري اعتبار العادة ال غعلىظاهر النصوص املتقدمة الدالة 

  لقاعدة ، ضي حوما معاًكروه من كما ذ: بل األقرب: أقول

                                                

  . ٢٩٦ ص٣ج: اجلواهر) ١(

. ٨ س٣٨ ص١ج: املسائلرياض ) ٢(

  ). نقل باملضمون (٢٣ س٢٠٦ص: نصاري لأل،كتاب الطهارة) ٣(

. ٢٧٦ ص٣ج: املستمسك) ٤(
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  فترجع إىل التميز: ـ مبعىن من مل تستقر هلا عادة  ـ واملضطربة،ملبتدئةوأما ا

  

إذ النصوص إمنا هي ، وال نسلّم أنه خارج عن ظاهر النصوص املتقدمة، هاريان واإلطالقات وغكاإلم

قول يل أن يفهو من قب، »حيضاًز يون املمك«ال بصدد نفي » دون العادة حيضاًز يون املمك«بصدد نفي 

بل ما ، دي نفي جميء زعلىدل يفإنه ال ، »بل جاء عمرو«: نتأفتقول » د ال عمرويجاء ز«: إنسان

 اض واجلواهر حباجةيالم الركخ يفنفي الش، انكمالمهم يف باب قاعدة اإلكإطالقات مقتضى رناه هو كذ

  . التأملإىل 

نتهی نقل عن املففي اجلواهر أنه  ـ نهما أقل الطهريان بكوهي ما ـ : ةيوأما يف الصورة الثان

ونقله ، ك به املستمسی ملا أفتخالفاً، )ثركاأل إلی(ويف املستند نسبه ، )ض ما معاًي التحعلىاالتفاق (

واألقرب هو ما نقله ، )زيدون الدم املم حيضاًون العادة فقط ك(ن من يح آخريوصر، عن ظاهر مجاعة

نه خالف ظاهر إ(: كوقول املستمس، ما تقدمكان كاملستند واجلواهر إلطالق األدلة وقاعدة اإلم

  . هيقد عرفت ما ف ـ ونسيموثق إسحاق ومرسلة  ـ أي )النصوص املتقدمة

 ـ  ا الدمأابتد ـ أو سم الفاعلاغة يرء بصإذ قُ ـ ة الدمي وهي اليت ابتدأت يف رؤ}وأما املبتدئة{

  : زيالتم إىل فترجع  ـادةمن مل تستقر هلا ع: یمبعن ـ واملضطربة{ ـ سم املفعولاغة يرء بصإذا قُ
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  ، وما كان بصفة االستحاضة استحاضة،فتجعل ما كان بصفة احليض حيضاً

  

بل ، ما هو املشهورك} ستحاضةاان بصفة االستحاضة كوما ، حيضاًض يان بصفة احلكفتجعل ما 

ض وأقل يثر احلكأ  إىلأما ترجعان(ة من ي ملا عن الغنخالفاً، عليهمجاع اإل :نتهیعن اخلالف واملعترب وامل

، اتيالروا إىل مث، زيالتم إىل  مث،عادة نسائها إىل  أوالًإرجاع املبتدئة(من : الصالح أيب وملا عن، )الطهر

 رجوع املبتدئة إىل لهيم(من : وملا عن احلدائق، )أن تستقر هلا عادة إىل عادة نسائها إىل وإرجاع املضطربة

  : زيإلطالقات أدلة التم،  للمشهورره املصنف تبعاًكما ذ: قوىاألو، )اتيالروا إىل مث، عادة أهلهاإىل 

رجان من خيس يض ليإن دم االستحاضة واحل«: )عليه السالم(عن الصادق  ،ةيح معاويصح: مثل

  . )١(»ض حاريإن دم االستحاضة بارد وإن دم احل، ان واحدكم

فسألته عن املرأة ، رأة إم)عليه السالم( الصادق علىدخلت : هايوف ،وحسنة حفص بن البختري

 ط أسود له دفعيض حار عبين دم احلإ«:  فقال هلا؟هريغ أو ض هويستمر ا الدم فال تدري أحي

  . )٢(»فلتدع الصالة، ان للدم حرارة ودفع وسوادكفإذا ، ودم االستحاضة أصفر بارد، حرارةو

                                                

  . ١ من أبواب احليض ح٣ الباب٥٣٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٢ من أبواب احليض ح٣ الباب٥٣٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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ن والثالثة ي الشهر والشهرستمر ايفإن الدم :  ـاملرأة ـ أي قالت: هيوف، ريوخرب إسحاق بن جر

إن : قالت له» نيل صالتكمث تغتسل ل، ضهايام حيجتلس أ«: )عليه السالم(ف تصنع بالصالة؟ قال يك

 ؟فما علمها به، كتأخر مثل ذلي والثالثة ونيوميوم واليض اليتقدم احليان كو، اعليهضها ختتلف يام حيأ

ودم االستحاضة دم فاسد ، حار جتد له حرقةهو دم ، س به خفاءيض ليدم احل«: )عليه السالم(قال 

  . )١(»بارد

إذ ، لي مورد الدلريؤخذ ا يف غيمن أن القاعدة إمنا  ما تقدم: هيوف، انكمبقاعدة اإل: ةياستدل للغن

  . حاهلا حال األصل

 جوعل الريد دلييمة تقيل احلدائق بضميأيت يف دليفلما : املبتدئة إىل أما بالنسبة: واستدل أليب الصالح

وأما . ز لهيمن ال متيات إمنا وردت في لوضوح أن الرواكوذل، زيز ألدلة التمين متكيذا إمبا ، اتيالرواإىل 

ب جي«:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب فلما رواه زرارة وحممد بن مسلم عن: املضطربة إىل ةبالنسب

 نين اجلمع بإ: هيوف. )٢(»وميب ك ذلعلىمث تستظهر ، ضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائهااللمستح

عليه (جعفر  أيب ةيص روايما أن ختصك، ره ال شاهد لهكات املبتدئة مبا ذي روانيوب، زيات التميروا

  .  احلدائقعلىال كأيت من اإلشيما س إىل باإلضافة،  باملضطربة ال شاهد له)السالم

                                                

  . ٣ من أبواب احليض ح٣ الباب٥٣٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١ من أبواب احليض ح٨ الباب٥٤٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  : اتيره احلدائق جبملة من الرواكواستدل ملا ذ

ت الصالة كتر، كضها فاستمر ا الدم بعد ذليإذا رأت الدم يف أول ح«: ريك بموثقة إبن: مثل

ام وصلّت سبعة يالصالة ثالثة أ تكتر، كفإن استمر ا الدم بعد ذل، وماًين يمث تصلي عشر، اميعشرة أ

  . هيفإن إطالقه شامل ملا حنن ف، )١(»وماًين يوعشر

إا تنتظر ، ون مستحاضةكا الدم فتعليهدفع ي ضية أول ما حتييف اجلار«: یوحنوه موثقته األخر

ام فعلت ما تفعل ي وهو عشرة أك ذلیفإذا مض، ضيون من احلكيثر ما كضي أمي حىت بالصالة فال تصلي

 إمرأة كة أقل ما تتري الصالة يف املرة الثانكمث تتر، ة شهرهايثت تصلي بقكمث صلّت فم، املستحاضة

ض صلّت يف وقت الصالة يا احلعليهفإن دام ، اميطمث وهو ثالثة أون من الكيوجتلس أقل ما ، الصالة

ون من كيها الصالة أقل ما كوتر، ون من الطهركيثر ما كوجعلت وقت طهرها أ، اليت صلّت

  . )٢(»ضياحل

ام يفدام دمها ثالثة أشهر وهي ال تعرف أ، ضهاية حاضت أول حيسألته عن جار: وموثقة مساعة

  :)معليه السال(أقرائها؟ قال 

                                                

. ١ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٧ ص١ج: االستبصار) ١(

. ٢ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٧ ص١ج: االستبصار) ٢(
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  . )١(»اميوأقله ثالثة أ، اميثر جلوسها عشرة أكفأ، ن نساؤها خمتلفاتكأقراؤها مثل أقراء نسائها فإن «

ام متقدمة ومل يس هلا أيوأما السنة الثالثة فهي اليت ل«: )عليه السالم(قال : لةيونس الطويل مرسلة يوذ

أن امرأة : كوذل، ةيوالثاناألوىل  سنة ريفإن سنة هذه غ، ت فاستمر اكورأت أول ما أدر، تر الدم قط

ضة يإين استحضت ح:  فقالت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال هلا محنة بنت جحش أتت رسول اهللا ي

صلى اهللا عليه وآله ( فقال ، ثجاًهثجأ إين كإنه أشد من ذل:  فقالت،رسفاًكحتشي ا: دة؟ فقال هلايشد

 وصومي ثالثة مث اغتسلي غسالً، اميسبعة أ أو امي اهللا ستة أل شهر يف علمكضي يف يتلجمي وحت: )وسلم

  . م املبتدئةكة يف ححيفإا صر ،ثياحلد )٢(»نيأربعة وعشرأو ، وماًين يوعشر

ن املرأة واجدة للصفات ك ما إذا مل تعلىع يره احلدائق بأن الالزم محل اجلمك ما ذعلىرد ي: نكل

   .ةية واخلارجي لوجود القرائن الداخلكوذل

  : يف موثق مساعة)عليه السالم(قوله : ةيفمن القرائن الداخل

                                                

  . ٣ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٨ ص١ج: االستبصار) ١(

  . ١ح...  من أبواب احليض و٥ الباب٤٩٠ ص٢ج: حاديث الشيعةأ جامع) ٢(
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نئذ يوح، ةيراد ا الناسين أن كميفال ، دئةها يف املبتيالم فكلغرض أن ال» ام أقرائهايوهي ال تعرف أ«

س لدمها صفة يم من لك حكون ذلكيف، ضها بالصفاتيام حيون املراد عدم معرفة أكيفالالزم أن 

  . ضياحل

عليه (ز؟ قال يس هلا متيمن ليها فيالم فك أن العلىث دل يح، ونسيل مرسلة يا يف ذم: ومنها

 على حد وال من الدم علىال تقف منها  حىت امها وزادت ونقصتيا أعليهفإن اختلطت «: )السالم

لقول رسول اهللا ،  هذاريس هلا سنة غيول« ـ ثرته وقلّتهكمثل  ـ »عملت بإقبال الدم وإدباره، لون

صلى اهللا (ولقوله ، ضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلييإذا أقبلت احل: ) اهللا عليه وآله وسلمصلى(

 ـ »ت الدم البحراينيإذا رأ: )عليه السالم( أيب قولهكعرف يض أسود ين دم احلإ: )عليه وآله وسلم

ن مل إف« ـ )١(ما عن القاموسك، عمق الرحم: یعنالبحر مب إىل أو، ثرته وسعتهكل، البحر إىل منسوب

 لون واحد وحالة علىان الدم كو، فلم تزل االستحاضة دارة، اعليهن الدم أطبق ك ولكذلكن األمر كي

 ،)٢(إين أثجة ثجاً:  قالتنيقصة محنة حكألن قصتها ، فسنتها السبع والثالث والعشرون، واحدة

  عليه (فإن جعل االمام ، النيهو الس: الثج، ثياحلد

                                                

. ٣٨١ ص١ج: القاموس) ١(

  . ١ح...  من أبواب احليض و٥ الباب٤٩٢ ص٢ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢(
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  ، أقل من ثالثة وال أزيد من العشرة أن ال يكون:بشرط

  

  . رناهك ما ذعلىل يدل، »ان الدم بلون واحدكما ي والسبع ف و العشرينالثالث«:  سنتها)السالم

فإا  ـ ما عرفت ـ كمجاع عدم اخلالف واإلیبل دعو، ةيالشهرة القطع: ةيومن القرائن اخلارج

 نيخذ مبا اشتهر ب: )عليه السالم(مام ما قال اإلك،  فرض داللتها ال بد من طرحها لألخذ مبا اشتهرعلى

  . ني هذا فقول املشهور هو املتععلى وكأصحاب

  : نيإمنا هو بشرط، زيالتم إىل إن رجوع املبتدئة واملضطربة: مث

وهذا } د من العشرةيون أقل من ثالثة وال أزكيبشرط أن ال {: ه بقولهيما أشار إل: الشرط األول

مجاع اإل(رة وظاهر املعترب كوعن التذ، )هينفي اخلالف ف(بل عن جامع املقاصد  ،الشرط هو املشهور

أن : راد بهيوقد ، حيضاً س يد من العشرة ليزألاأن األقل من الثالثة و: راد بهيوهذا الشرط قد ، )عليه

وإن  ـ ضيس حبيان أقل من ثالثة لكفإذا ، د من العشرةيوال أز، ون أقل من ثالثةكيز ال يالدم ذا التم

 حىت وإن نقص عنه ـ ضيس حبيثر من عشرة لكان أك إذا كذلكو،  ـمله ثالثةكيه مبا ريمل من غكأ

  :  خالفنيلتا اإلرادتكويف ،  ـصار عشرة

ض يف املقام أقل يون احلكيجواز أن  إىل ث ذهبي ح،األول هو صاحب احلدائقاملعنی فاملخالف يف 

  نيوميان الدم كفإذا ،  بإطالق أخبار الصفاتكوأستدل لذل، د من العشرةيأز أو من ثالثة



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٨٦

ضها مخسة عشر يان حك، وماًيان الدم بالصفة مخسة عشر ك وإذا ، فقطنيوميضها يان حك، بالصفة

  . زي موضع التمري غعلىثرة عشرة كوأ، ض ثالثةي أن أقل احلعلىومحل األخبار الدالة ، وماًي

ن أخبار إ: هيوف ،زيلعشرة بإطالقات أخبار التمد بالثالثة وايأنه خصص أخبار التحد: واحلاصل

وال تعرض ، ون بالصفاتكيض عن االستحاضة إمنا يز احليان أن متيألا بصدد ب، الصفات ال إطالق هلا

 ال إطالق كذلك، س وحنومهاأيلا من جهة اشتراط البلوغ وعدم االما ال إطالق هلكف، هلا بسائر الشرائط

 ،ة من جهة سائر الشرائطيضي للحون قابالًكي يف املرسلة ما ريثكل واليد بالقلفاملرا، ديهلا من جهة التحد

إن فرض حصول الصفة يف  ـ ض سنةيوح، ض ساعةيبصحة ح: قولي احلدائق أن علىوإالّ فالالزم 

  :  ثالثةالثاين أقواالًاملعنی ما أن  ـ كل السنةك

مل ،  بالصفةوماًيأحد عشر أو ،  بالصفةنيومي فإذا رأت، ز رأساًيإن مثل هذه املرأة فاقدة التم: األول

ضها يوجتعل ح اتيتعمل بالرواأو ، ا أن تأخذ بعادة نسائهاعليهبل الالزم ، زيات التمي لروان مشموالًكي

  . زي وقت التمريان يف غكوإن ، وقت شاءت من الشهر أي يف

، زين للتمي الواجدنيومي العلىز يم من فاقد التوماًيف يفالالزم أن تض، زيإن مثلها واجدة للتم: الثاين

  وتطرح الزائد وجتعله حيضاًام من الواجدة ي أن جتعل عشرة أكذلكو ،حيضاًوجتعل الثالثة 
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  .  للصفة واجداًأيضاً الزائد كان ذلكوإن ، استحاضة

فتجعل ثر من الثالثة ك األنيوب، القول األولك ،حيضاً األقل من الثالثة فال جتعله نيل بيالتفص: الثالث

هل جتعل ، ستحاضةاوالزائد  حيضاً القول بأا جتعل عشرة علىمث ، القول الثاينك ،حيضاًعشرة منها 

هل ، نيوميل اليمك القول بتعلى كذلكز؟ ويختأو ، وم احلادي عشريالأو ، ستحاضةاوم األول يال

  . حتماالتاز؟ يختأو ، وم بعدمهايبأو ، وم قبلهمايملهما بكت

مقتضى فإن ،  العشرةعلى يف الزائد  خصوصاً،ر من األقوال الثالثة القول الثاينالظاه: انكف يكو

لزوم  ـ ثركالشامل لألقل واأل ـ ز بإطالقهاي أدلة التمنيوب، د بالثالثة والعشرةي أدلة التحدنياجلمع ب

وال «: )المعليه الس(فإن قوله ، نما شاءتيض أية يف جعل احلريال أا خم، ص الزائديل الناقص وتنقيمكت

: )عليه السالم(وقوله » وإذا أدبرت... ضةيإذا أقبلت احل«: )عليه السالم(وقوله »  لونعلىمن الدم 

ثر كأأو ، ث أنه أقليوح،  اعتبار ما له لونعلىلها تدل ك» وحالة واحدة،  لون واحدعلىان الدم كو«

فهمه العرف من إطالقات يي هذا مع الغض عن املناط الذ، صهيتنق أو لهيمكفالالزم ت ديمن التحد

  . زيالتم

 ني أحد االحتمالعلىل يإذ ال دل، ةريفالظاهر أا خم، ورة يف هذا القولكأما من جهة االحتماالت املذ

  سقط القوالن اآلخران وإن استدل للقول األول بأن يرناه من القول كح ما ذيوبترج، نياآلخر
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  ،وأن ال يعارضه دم آخر واجد للصفات

  

غة يبص ـ زيان الدم املمكز هو ما ين املنصرف من أدلة التمإث يح، زيست ذات متيرأة لهذه امل

  . ان فهو بدويكمنع االنصراف ولو : هيوف، ادةيصة والزيض من طريف النقيبقدر احل ـ املفعول

إنه ف، خبالف الناقص، زيؤخذ بالتميف، ز يف الزائديض ذو متيبأن الدم بقدر احل: واستدل للقول الثالث

 ولو  النصشملهيف، ز يف اجلملةيأن الناقص ذو مت: هيوف، زيؤخذ بالتميفال ، ز يف الناقصيس بذي متيل

  . رناهاكنة اليت ذيبالقر

عارضه دم آخر واجد يوأن ال {: ره بقولهكز ما ذيالتم إىل دئة واملضطربةتبلرجوع امل: الشرط الثاين

  :  واملعارضة هلا صورتان}للصفات

 صارت فاقدة كذلكان كفلو ،  أقل من العشرةيني القونيف الواقع بيون الدم الضعكي أن ال: األوىل

 ام دماًيما إذا رأت ثالثة أك، واحداًحيضاً  نيف يف البي والضعينيون جمموع القوكين أن كوإن أم، زيالتم

ون فاقدة كنئذ تيحأا : ثركاأل إىل وقد نسب،  أسودام دماًيمث ثالثة أ،  أصفرام دماًيمث ثالثة أ، أسود

  . واختاره جناة العباد، اتيالرواأو ، نساء أهلها إىل وترجع، الصفات

،  فقطينية أحد القويضيحأو ،  فقطنية الطرفيضيحأو ، ة اموعيضيلزم إما حي بأنه كواستدلوا لذل

  . ز هلايال بد وأن تلحق هذه مبن ال مت، ل باطلكن الإث يوح
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ف يون الضعك علىز الدالة ية اموع مناف مع أدلة التميضيفألن ح: لكال أما وجه بطالن

ون كي اعتبار أن ال علىستحاضة مناف مع ما دل اف يون الضعك فقط مع نية الطرفيضيوح، ستحاضةا

  . ح بال مرجحي ترجنية أحد الطرفيضيوح، الطهر أقل من عشرة

 ن أعلىفإن ما دل ، حيضاًوع م بطالن جعل اميلعدم تسل، ة هذا القولين الظاهر عدم متامكل

ستحاضة اف يل ضعكان أن يال يف مقام ب، حيضاًون القوي كف إستحاضة إمنا هو يف قبال يالضع

ون من كي ينته الدم القويإذ ما مل ، ان يف إقبال الدمكما إذا يض هو في أن احلعلىشمله ما دل يف

نايف ي ال نيفي ضعنيم دنيدم القوي بما أن ختلل شيء من الك، ق إقبال الدم وإن ختلّله ضعفيمصاد

وإن ختلله بعض ، ة والقوةيويإنه يف إقبال احل: قال لهيأن اإلنسان الشاب  ترى أال، صدق إدبار الدم

ة والقوة وإن ختلله بعض حاالت يويإنه يف إدبار احل: قال لهيواإلنسان اهلرم ، حاالت املرض والضعف

 إىل وهذا القول هو املنسوب، نقاء املتخلل يف أثناء العشرةلل افحال املقام حا: عليهو، القوة والنشاط

  . هرياملبسوط وغ

ما عن احلدائق ألنه ك، حيضاً فقط ينيون القوك: ومها، سقط القوالن اآلخران يف املسألةيرناه كومبا ذ

ألن ، حيضاً فقط ينيون أحد القوكو ، ـما تقدم ـ كض أقل من عشرةي احلنيون الطهر بكوز جي

 أو ون الطهر عشرةكم لزوم كحب حيضاًون كيوالقوي اآلخر ال ، زيل التميم دلكستحاضة حباف يعالض

  . ثركأ
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  . مث مخسة أيام أسود، ومخسة أيام أصفر، أسودكما إذا رأت مخسة أيام مثال دماً

  

  : نين القوليوجه سقوط هذ

  . هرالم صاحب احلدائق يف أقل الطكة يفلما سبق من عدم متام: أما أوهلما

  . هاريان وغكمض لقاعدة اإليم احلكفلما تقدم من أن النقاء املتخلل يف أثناء العشرة حب: همايوأما ثان

ن كيإذ مثّل للمعارضة مبا مل ، ما اخترناه  أم اختاروانيظهر من املصنف ومجلة من املعلّقينه إ مث

  . عارضةمن املاألوىل الم يف الصورة كهذا متام ال، اموع أقل من عشرة

ما ك{ لتجاوزها العشرة حيضاًون اموع كين أن كمي وهي ما إذا مل :من املعارضة ةيأما الصورة الثان

  : ه قوالنيفف، }ام أسوديمث مخسة أ، ام أصفريومخسة أ،  أسوددماً ـ مثالً ـ اميإذا رأت مخسة أ

 لعدم كوذل، اتيوالروا، أقارا  إىلا الرجوععليهلزم يف، زينئذ فاقدة للتميون حكا تإ: القول األول

ون كيوال أن ، حيضاًون الدمان فقط كيوال أن ، حيضاً ني والنقاء يف البنيال الدمكون كيان أن كإم

 علىمناف ملا دل  والثاين. ثر من عشرةكون أكيض ال يون احلكمناف ل  إذ األول،حيضاًأحدمها فقط 

  وهذا القول، ح بال مرجحيللترجمستلزم  والثالث. ون أقل من عشرةكيأن الطهر ال 
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  . املشهور إىل هو املنسوب

ه يوف، ةلة املنافاكوإمنا الالزم عالج مش، ز فعالًيز لوجود التميم التمكنئذ حبيون حكا تإ: القول الثاين

  : حتماالتا

ضاً حين كميأما الدم األسود الثاين فال ، انكمز وقاعدة اإليللتمحيضاً ون الدم األول كيأن : األول

  . لعدم فصل الطهر

  . نهمايمع احنصار األمر ب، ح األوليلعدم وجه لترج ،حيضاًهما ي جعل أنية بريون خمكأن ت: الثاين

 العشرة على الزائد أما األسود، ان بعض الدم الثاين يف العشرةكما يضها عشرة فيون حكيأن : الثالث

واألسود األول والثاين الذي يف ، لعشرة انيون األصفر حاله حال النقاء يف بك لكوذل، ضيس حبيفل

  . زيالعشرة له مت

 ذات ريغك فال وجه جلعله ،زي لوجود التمكوذل، هو القول الثاين باحتماله األول: ن األقربكل

إذ ، وجب التزاحميأسود ثان ال  ترى ان وعلمها بأاكمرجح االحتمال األول لقاعدة اإليوإمنا ، زيالتم

ال ك علىصح يبل ، الدم الثاين ترى مايخبالف ف ،انكمها شرائط اإليتمل فكيالدم األول  ترى نيح

أو  ،حيضاًز فلها أن جتعل هذا الدم يإما بدون مت ألا ،حيضاًل احملتمالت جعلها الدم األول ك ونيالقول

  . فتأمل، حيضاًفلها أن جتعل هذا الدم  ـ بأقسام االحتماالت ـ زيمع مت
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  ، ترجع إىل أقارا يف عدد األيام: واحداًن الدم لوناً أو كو،ومع فقد الشرطني

  

 أقل ان األسود مثالًكبأن ، همايل أو كل منع اخللو اامع لفقد أحدمهاي سبعلى }نيومع فقد الشرط{

أما إذا }  واحداًون الدم لوناًكأو { بدم أسود آخر ان معارضاًأو ك، د من العشرةيأز أو ،من ثالثة

، ةيضيوم باحلكحم ـ ضين بصفة احلكيولو مل  ـ ديإذ الشد، زيا شدة وضعف فلها متهي فانت ألواناًك

  . ل الصفرةيد الصفرة وبعضه أصفر قليان بعضه أصفر شدكما إذا ك، زيإلطالق أدلة التم

ان بعضه كما إذا ك، ض أصالًين من دون شباهة بدم احلكل، ان الدم ألواناًكما يتأمل فيرمبا  نكل

واآلخر ذا ، احلرقة مع الصفرةكان أحدمها ذا صفة كذا إذا كو، درةكد اليدر شدكعضه أ وبأصفر فاحتاً

ون الدم كيلزم أن يظهر أنه ال : رناكومما ذ، ز يف املقاميث ال متيح، السواد مع الربودةكأخرى صفة 

مما ، حنوهو،  إقبال الدم وإدبارهعليهصدق يز يإذ التم، ضي ألوصاف دم احلجامعاً ـ بالفتح ـ زياملم

  . اتير يف الرواكذ

الم يف هذه املسألة كوال} اميأقارا يف عدد األ إىل ترجع{ املرأة الفاقدة أن علىفالالزم : انكف يكو

  . يف املضطربة: واملوضع الثاين، يف املبتدئة: املوضع األول: نييف موضع

وعن ، هينفي اخلالف ف:  والسرائرحيوعن التنق،  املشهورعلىأقارا  إىل مها الرجوعكفح: أما املبتدئة

  مجاع عن اخلالف يف رجوعنقل اإل: رامةكوعن مفتاح ال، علمائنا إىل نسبته: رةكتذال
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عدم : ةيوعن الغن، مكالتردد يف احل: نعم عن املعترب، زيعادة نسائها بعد أن فقدت التم إىل املبتدئة

  . نسائها إىل رجوعها

  : ره املشهورك ما ذعلىدل يو

، ضهاية حاضت أول حيسألته عن جار: هيوف ،ما عن اخلالفك،  العمل بهعلىامع  ة،اعمضمر مس

فإن ، أقراؤها مثل أقراء نسائها«: )عليه السالم( فقال ؟ام أقرائهايوهي ال تعرف أ، فدام دمها ثالثة أشهر

  . )١(»اميوأقلة ثالثة أ، اميثر جلوسها عشرة أكن نساؤها خمتلفات فأك

ب للمستحاضة أن تنظر جي«: هي وف)عليه السالم( عن الباقر ،وحممد بن مسلم،  زرارةوإطالق خرب بل

  . )٢(»ومي بك ذلعلىمث تستظهر ، بعض نسائها فتقتدي بأقرائها

 علىل كن رمبا أشكل، ان هلما وعملهم ما ال وجه لهية األعين بعد روايال يف سند اخلربكشواإل

  : نين آخرياملضمرة بأمر

 ها الرجوعير فكذيومل ، لة احلاصرة لسنن احلائض يف ثالثيونس الطوي معارضة مبرسلة اإ: األول

  أا: هيوف، النساءإىل 

                                                

  . ٣ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٨ ص١ج: االستبصار) ١(

  . ٤الدم أول مرة ويستمر ا ح املرأة ترى ٨٢ الباب١٣٨ ص١ج: االستبصار) ٢(
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  . داتيت واملقطلقاسائر املكدها باملضمرة ييمطلقة فالالزم تق

رة ن املضمإ: قاليبل رمبا ، زيد املضمرة بالتميين الالزم تقإ: هيوف، ز يف املضمرةير التمكعدم ذ: الثاين

ضها وهو دال يام حينسائها عدم عرفاا أ إىل يف رجوعها ألن جعل املناط، زي ذات التمريوردت يف غ

  . ضهايام حيتعرف أكانت وإالّ ، زي عدم التمعلى

 واحد من رياه يف اجلواهر عن غكفقد ح، أقارا إىل وهو رجوع املضطربة: أما املوضع الثاين

عدم : ن عن مجاعةكل، أنه املشهور: ك وعن املسال،ألشهرا إىل نسبته: وعن الروضة، األصحاب

  . اتيمث الروا، زيمها التمكبل ح، املضطربة إىل مكانسحاب احل

: )عليه السالم( عن الصادق ريبص أيب وخرب، خلرب زرارة وحممد بن مسلم املتقدم ،هو األول :األقوىو

، خالتها أو أختها أو ام أمهايمبثل أجلست ، تيام نفاسها فابتليانت ال تعرف أكوإن ... النفساء«

  . )١(»كواستظهرت بثلثي ذل

وهو ، ام أقرائهايان عدم عرفاا أكم ملا ك يف احلكب أن املالي بتقر، مبضمر مساعة املتقدمأيضاًواستدل 

  .م املبتدئةكمها حكان حكآت يف املضطربة 

  لواكم يف املضطربة فاستشكان هذا احلين قالوا بعدم جريأما الذ

                                                

  . ٨٥ يف احليض واالستحاضة والنفاس ح١٩ الباب٤٠٣ ص١ج: التهذيب) ١(
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ه يور فكبأن املذ:  خرب زرارةعلىرد يإذ : قالوا، زيإطالقات أدلة التم إىل ورجعوا، اتييف هذا الروا

ونه يف مورد النفاس ووحدة كب: ريبص أيب  خربعلىو. یطابق اخلرب الفتويفال ، لهنك ال )بعض النساء(

  . علم املناطيبأنه ال :  املضمرةعلىو.  معلومريض غيم احلكمه مع حكح

شاف عادة كبعض النساء الست إىل إذ الظاهر أن وجه الرجوع،  تامةريورة غكرادات املذياإل نكل

  . وما أشبه، وبعض أهل البلد، بعض أهل اخلربة إىل  يف باب الرجوعكذلكما هو ك، عياجلم

  . أيتيما سكض حمتبس يام ألن النفاس هو دم حكض والنفاس يف األحيال يف احتاد احلكوال إش

 الشبهة يف احتاد نبغيي فال عليهالم كإلقاء اللدی ور يف املبتدئة هو الظاهر عند العرف كذواملناط امل

  . م املبتدئة واملضطربةكح

ن الدم يرين كفلو ، ويف الوقت، اميل من عدد األكإمنا هو يف ، األقارب إىل مث الظاهر أن رجوعهما

العدد  أو ولو اختلفن يف الوقت، ضهاي الشهر حام أوليا أن جتعل ثالثة أعليهام وجب يأول الشهر ثالثة أ

ن بعضهن يف أول الشهر كام لين ثالثة أيما لو رأك، نهني بعليهخذت باملتفق ما عداه أيواتفقن ف

   ما عدايال األخذ ف، نهنيار بينهن فالظاهر أن هلا اخليه بيأما املختلف ف، وبعضهن يف آخر الشهر
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  ،بشرط اتفاقها

  . ا يف وسط الشهر يف املثالضهيأن جتعل حك، كذل

، ال الوقت والعدد إطالق األدلة السابقةكهن يف يرنا من لزوم الرجوع إلك الذي ذك ذلعلىدل يو

ن نساؤها كفإن  :وجه بظاهر مضمر مساعةيان رمبا كوإن ، حمل نظر» امييف عدد األ«: فقول املصنف

، هن إمنا هو يف العددي أن املرجع إلعلىدل يث ي حاميوأقله ثالثة أ، اميثر جلوسها عشرة أكخمتلفات فأ

 لةم دالير تسلي تقدعلىشعار د عنه ذا اإلي وزرارة ال وجه لرفع الريبص أيب أن إطالق خربي: هين فكل

  . املضمرة

  .  واحدري غعليهما نص ك} بشرط اتفاقها{األقارب إمنا هو  إىل إن الرجوع: مث

 إىل هن إمنا هوي الرجوع إلعلىدل يمما » ن نساؤها خمتلفاتك فإن«: )عليه السالم(واستدل له بقول 

ألن املضمرة ، همايف» بعض نسائها«ن لورود ين اآلخري بظاهر اخلربكن التمسكميومعه ال ، نهعيمج

ال من ك اجلنس فإن علىبعضهن حبمل املضمرة  إىل ة الرجوعيفاكان رمبا احتمل ك داللة وإن ىأقو

  . قام اآلخرقوم ميع واجلنس قد ياجلم

  . عهميال مج، فإن مراده جنسهم» راجع األطباء«: ضيقول الناصح للمر: فمن األول

  في احترام كيعهم فال يفإن املراد مج» رم العاملكأ«: ومن الثاين
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  .أو كون النادر كاملعدوم

مع بل قاوم ظاهر اجليأن هذا االحتمال ال خيفى ال  نكل، نيرم اآلخركيأحدهم يف اإلطاعة إذا مل 

  . نصه الوارد يف املضمرة

ن هلا إالّ إمراة واحدة كيإما إذا مل ، ان هلا أقرباء متعددونكما إذا ياملتعدد إمنا هو ف إىل إن الرجوع مث

إذ العرف ال ، هنيلصدق رجوعها إل} املعدومكون النادر كأو {ها ية الرجوع إليفاكال يف كفال إش

: أو، ذهب وادع علماء البلدا: ما إذا قالك، ةيبل العرف، لعباراتة من أمثال هذه اية العقليقي التحقیري

  . هنيمعظم من تقدر من الرجوع إل إىل ة الرجوعيفاك بل الظاهر ،ما إشبهأو ، امجع الصاغة

ن وادعاء ين اآلخري اخلربنينها وبي ب اتفاق املعظم مجعاًعلىوإمنا محلنا املضمرة (: یقال يف مصباح اهلد

  . ینتها، )١() الظن النوعيعلىه اإلمارات ظهور ابتناء هذ

ن كاء املتميح النساء األأيضاً إن املراد من املضمرة :ليبل ق(: ث قاليوهذا هو الظاهر من املستند ح

ینتها، )٢()املوجودات يف بلدها أو من استعالم حاهلن .  

   ة فاليون بالعناكياإلحلاق باملعدوم ال بد أن (: كفقول املستمس

                                                

  . ١٩ ص٥ج: مصباح اهلدي) ١(

. ٣٣ س١٤٤ ص١ج: املستند) ٢(
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  .رب احتاد البلدوال يعت

  

  . )١(]فتأمل، عليهجمال للبناء 

ن كبل وال من يف البلد ل، هنين الوصول إلكميدات اليت ال يفال اعتبار باألموات وال بالبع:  هذاعلىو

  .ما عرفتكفهم العرف ي ما علىالم مرتل كألن ال، ةيانت عدم قدرة عرفكولو ، هايقدر الوصول إليال 

، ك ذلريماتت وبلغت من عادا غأو ، ت عاداري مث تغني خاص وعدداً وقتاًانت عادة أقربائهاكمث لو 

  . م السابقكدة لتبدل املوضوع فال جمال الستصحاب احليالعادة اجلد إىل فالظاهر الرجوع

ما صرح بالثالثة األول ك، اة األقارب وال تعددهنيوال تقارب السن وال ح} عترب احتاد البلديوال {

 كث اعترب التساوي يف السن وذلي حیرك ملا عن الذخالفاً، ی إلطالق النص والفتوكاملستند وذل

 التساوي يف عليهلزم يمع أنه ، طالقاإل قابلينه اعتباري ال إ: هيوف، الختالف األمزجة باختالف البلدان

  . قول بهيوال ، السن وما أشبه

 ف وثالثة يف الشتاءي مخسة يف الصنانت عادكإذا  ماك، وقت إىل إن اختلفن األقارب من وقت مث

ان غضب يانت عادن مخسة عند طركإذا  ماك ،كما أشبه ذلأو ، مخسة يف السفر وثالثة يف احلضرأو 

  . ما عرفتكفالظاهر لزوم اتباعهن إلطالق النص ، ن وثالثة يف احلاالت اهلادئةعليه

                                                

  . ٢٨٨ ص٣ج: املستمسك) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٩٩

  ومع عدم األقارب

  

 األعم من أقربائها والالئي يف سنهاأو ،  ـه مجعيا ذهب إلم ـ كأقربائها فقط: هل املراد بنسائها مث

 ؟ ـما قال به مجع ـ كأن مرتبة األقران متأخرة عن مرتبة األقرباء ـ أو ه آخرونيما ذهب إلـ ك

  : عشرة أقوال إىل رمبا أاها بعض ةريثكإحتماالت وأقوال 

 أيب  يف خرب)عليه السالم(بعد قوله  خصوصاً، يف املضمرة» نسائها«بأنه الظاهر من : استدل األول

  . »خالتها أو أختها أو أمها«: ريبص

وما يف اخلرب ال ، اًيرياألقران خت أو األقرباء إىل جوز هلا الرجوعيف، أعم» النساء«بأن : واستدل الثاين

  . ل مفهوم اللّقبيد ألنه من قبيقي

 بل هو املفهوم عرفاً، أيت دور األقرانين وبعده، وحدة املزاج إىل بأن األقرباء أقرب: واستدل الثالث

  . األبعد إىل رجعيوبعده ، ليك إىل رجعأاألقرب إذا  إىل رجعيألن اإلنسان » نسائها«من 

 أو هايزوجة أخ إىل النساء إذا رجعت إىل  يف صدق الرجوعكشيفإن العرف ال ، القول الثاين بعديال 

بأن : قالين رمبا كل،  األقران عن األقاربرياألحوط تأخن كل، ما أشبه أو هايمحأو  عمهاابن  أو هايأب

  . فتأمل، األقرباء فقط »نسائها«عل ظاهر جي  النساءنيوضوح االختالف الدائم ب

   وإالّ، هاين الرجوع إلكميعدم من  أي }ومع عدم األقارب{
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  .سبعة ترجع إىل الروايات خمرية بني اختيار الثالثة يف كل شهر أو ستة أو :أو اختالفها

ضر خروج يإذ قد عرفت أنه ال ، ناًي بختالفاًا} أو اختالفها{أقل من األم ال  ممتنع إذ مطلقاًفعدمها 

 ـ يف املضمرة ـ »خمتلفات«وجب صدق ي ال ريسيال يف أن االختالف الكشنبغي اإليما ال ك، النادر

وم يمن  ترى نت إحداهناأو ك، ومينصف  أو صة ساعةينق أو ادةيبز، ن مخسةيرين كما إذا ك، نعليه

ار ي اختنيرة بيات خميالروا إىل ترجع{ثالثة  إىل ومه الثاينيمن ترى خرى واأل، ثالثة إىل أول الشهر

بل ال ، ه وال خالفيال فكات فال إشياالرو إىل أما أصل الرجوع} سبعة أو ستة أو ل شهركالثالثة يف 

بعضهم ادعی  بل ،أرسلوها إرسال املسلّماتث يح، لمامكظهر من يما ك عليه اتفاقهم یبعد دعوي

  . اًحي صرعليهمجاع اإل

 األقوال یأن بعضهم أ حىت اًريبك ها اختالفاًيد اختلفوا فقف، اتيالروا إىل ات الرجوعيوأما خصوص

  : هي، ات الواردة يف املقاميالروا: فنقول، اتي الروانية اجلمع بيفيك ل تبعاًكوذل، نيعشر إىل هايف

ة عن النيب ياكح )عليه السالم( الست والسبع لقوله ني بيريالظاهرة يف التخ، )١(لةينس الطوويمرسلة 

  سبعة مث اغتسلي غسالً أو اميل شهر يف علم اهللا ستة أكضي يف يحت«: )سلمووآله  عليه اهللا یصل(

                                                

  . ١ح...  من أبواب احليض و٥ الباب٤٩٠ ص٢ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(
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ه علي(قوله ك، ر السبع فقطك ما يف سائر فقراا من ذكنايف ذليوال » نيوصومي ثالثة وعشر

فوقتها سبع  «:)عليه السالم( وقوله ،» طهرها ثالث وعشرونىوأقص،  وقتها سبعیأقص«: )السالم

إذ الظاهر أنه . »فسنتها السبع والثالث والعشرون« :)عليه السالم( وقوله ،»وطهرها ثالث وعشرون

رون كذيث يلمات البلغاء حكما هو املتعارف يف ك، يرير شق من شقيت التخكالم السابق بذكاختصار لل

  . لهكالشيء  إىل بعض الشيء إشارة

  . )١(»ام وأقله ثالثةيثر جلوسها عشرة أكفأ«: )عليه السالم(ث قال يح: املتقدمة ومضمرة مساعة

، ف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرةيكيف املستحاضة  ):عليه السالم(اظم كعن ال: اززوخرب اخل

. )٢(»ني الصالتني عشرة وجتمع بهثركض ثالثة وأيأقل احل«: )عليه السالم(م تدع الصالة؟ فقال كو

فهما ، للمرأة يعلالفف يلكألما يف مقام الت، العشرة إىل  الثالثةنيار املرأة بيوهذان اخلربان ظاهرمها اخت

الم كفهم من يث يح.  ثالثةثره عشرة وأقلهكأ: قول املوىلي؟ فريم أعطي الفقكسأل العبد يل أن يمن قب

  . العشرة إىل  الثالثةني مراتب ما بني العبد بيري ختعرفاً یاملول

                                                

  . ٣ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢الباب ١٣٨ ص١ج: االستبصار) ١(

. ٥ أقل احليض وأكثره ح٧٨ الباب١٣١ ص١ج: االستبصار) ٢(
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ت كتر، كضها فاستمر ا الدم بعد ذلي أول حاملرأة إذا رأت الدم يف«يف :  أوالمهاريكبن باوموثقتا 

ام وصلّت يت الصالة ثالثة أكتر، كفإن استمر ا الدم بعد ذل، وماًين يام مث تصلي عشريالصالة عشرة أ

  . )١(»وماًي نيسبعة وعشر

 ون مستحاضة إا تنتظر بالصالة فال تصليكفت، ا الدمعليهدفع يض ية أول ما حتييف اجلار«: تهمايوثان

مث ، فعلت ما تفعل املستحاضة، امي وهو عشرة أك ذلیفإذا مض، ضيون من احلكيثر ما كضي أميحىت 

 امرأة الصالة وجتلس أقل كل ما تترة أقي الصالة يف املرة الثانكمث تتر، ة شهرهايثت تصلي بقكصلّت فم

وجعلت ، ض صلّت يف وقت الصالة اليت صلّتيا احلعليهفإن دام ، اميون من الطمث وهو ثالثة أكيما 

وهذان ظاهران يف . )٢(»ضيون من احلكي أقل ما  الصالةهاكون من الطهر وتركيثر ما كوقت طهرها أ

  . األوىلإالّ يف املرة ، لزوم األخذ بالثالثة

، ماعليه عند األصحاب ومعتمد نيون املرسلة واملضمرة مقبولتكل ـ ن األخبار حجة سنداًإث يوح

 يريفالالزم القول بالتخ ـ ماعليهاعتماد األصحاب  إىل وثق بسندمها يف نفسه باإلضافةي مما نيواملوثقت

  نيب

                                                

  . ١ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٧ ص١ج: االستبصار) ١(

  . ٢ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٧ ص١ج: االستبصار) ٢(
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، دة خبرب اخلزازيضمرة املؤ بظهور املنيد عن ظهور املرسلة واملوثقتي لرفع الكوذل، العشرة إىل الثالثة

  ستةعطأ: ومرة،  ثالثةريعط الفقأ:  مرةیما إذا قال املولك، نير ومعيل خمك نياجلمع بمقتضى ما هو ك

نه الثالثة والستة والسبعة يي العرف يف أن تعكشيفإنه ال ،  الثالثة والعشرةنيعطه ما بأ: ومرة، سبعةأو 

  . من باب املثال

 الستة والسبعة ني بيرياملشهور من التخ إىل ويف ما نسب، ه النظر يف املنتتعرف وج: رناهكومبا ذ

ل يتفص إىل مما ال حاجة، لاه آخرون من سائر األقويما ذهب إليوف، والثالثة يف شهر والعشرة يف آخر

  . م املبتدئةكله حكهذا ، الم حوهلاكال

من اختصاص األخبار : حتماالن إ؟ أم الكذلكفهل هي ، أما املضطربة اليت مل تستقر هلا عادة

: العدد إىل املناط يف الرجوع  أنونسيومن أن الظاهر من مرسلة ، هية فياز ال حجوخرب اخلز، باملبتدئة

ن كمل ت ـ أي »كذلكن األمر كيفإن مل «: )عليه السالم(ولذا قال ، وا مبتدئةكز ال يفقد العادة والتم

 لون واحد علىان الدم كا فلم تزل االستحاضة دارة وعليهطبق ن الدم أكول ـ زية ذات عادة وال متاملرأ

إين أثجه «:  قالتنيقصة محنة حكألن قصتها ، »السبع والثالث والعشرون« فسنتها  واحدةوحالة

 مثّل للمبتدئة بقصة محنة )عليه السالم(قصة محنة مع أنه ك قصة املختلطة )عليه السالم(فقد جعل » ثجاً

  وهذا، ز املوجود يف املضطربةيات هو فقد العادة والتميالروا إىل  يف الرجوعشف أن املناطكيمما 
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  ، فترجع إىل التمييز:وأما الناسية

  

  . االحتمال هو األقرب

 يف كذلكوا كفي كيبل ، ام االضطراب دوام االضطرابكان أحيلزم يف جريأنه ال خيفى ال : مث

 لوضوح ترتب كة الدم دون أشهر الشتاء وذلف مستمريانت يف أشهر الصكما إذا ك، بعض السنة

  .  موضوعه مهما وجدعلىم كاحل

ها يف أمر ريرة لتحيعبر عنها باملتحيو، تي مث نسكانت هلا ذلكالوقت والعدد اليت } ةيوأما الناس{

 إىل فترجع{ ـ ليذا ق ـ كمهاكضها واستنباط حيه يف أمر حيت الفقريرة ألا حيواحمل، ضهايح

 عليهمجاع أن نقل اإل: بل يف املستند، الصالح وابن زهرة أيب ال وال خالف إالّ عنك إشبال} زيالتم

أا  إىل فذهب: بن زهرةاوأما ، زيالتم إىل النساء مث إىل رجوعها إىل فذهب: الصالح أبو أما، رركم

  . ذاك وه،ض عشرةيمث حت، مث تطهر عشرة، ض عشرةيحت

   : ـهايوف ـ لةيواملرسلة الطو، هيملة ملا حنن ف املشهور أخبار الصفات الشاعلىدل يو

اغفلت  حىت ا من طول الدم فزادت ونقصتعليهمث اختلط ، ام متقدمةيانت هلا أكوأما سنة اليت قد «

 ام وعددها احتاجتيفإذا جهلت األ«:  ـ)عليه السالم(أن قال  إىل  ـ»عددها وموضعها من الشهر

فهذه سنة النيب «:  ـ)عليه السالم(أن قال  إىل  ـ» لونهرياره وتغإقبال الدم وإدب إىل نئذيالنظر حإىل 

  )صلى اهللا عليه وآله(
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  . )١(»ال تعرفها وإمنا تعرفها بالدم حىت امهاييف اليت اختلط أ

ستمر ا ي إمرأة فسألته عن املرأة )عليه السالم( عبد اهللا أيب علىت لَخد: وخرب حفص البختري قال

ودم ، حرارة وط أسود له دفعيض حار عبيدم احل«:  فقال هلا؟هريغ أو ض هويالدم فال تدري أح

  . )٢(»ان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصالةكذا إ ف،االستحاضة أصفر بارد

 ك ذلعلىز مقدم يل التميأن دل: هيوف، النساء إىل  الرجوععلىأنه استدل مبا دل كالصالح ف أبو أما

 )٣(»انت ال تعرفكن إ«: النساء ملن مل تستقر هلا عادة إىل  يف الرجوع)عليه السالم(لقوله ، ليالدل

  . »تعرف«ز يومع التم» ال تعرف« خاص مبن كالظاهر يف أن ذل

  .انهيما تقدم بك القاعدة علىإن النص مقدم : هيوف، انكمأنه استدل بقاعدة اإلكبن زهرة فاوأما 

 ضار بعدم اخلالف الذي ري غكوذل، ز رأساًيد عدم التعرض للتميي عن الصدوق واملفكمث أن احمل

  . هايال فكان فاملسألة ال إشكف يكو، رناهكذ

                                                

. ١ح...  من أبواب احليض و٥ الباب٤٨٩ ص٢ج: يث الشيعةحادأجامع ) ١(

. ٢ من أبواب احليض ح٣ الباب٥٣٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ٨٥ح يف احليض واالستحاضة والنفاس ١٩ الباب٤٠٣ ص١ج: التهذيب) ٣(
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  . واألحوط أن ختتار السبع، وال ترجع إىل أقارا،ومع عدمه إىل الروايات

  

العدد املقرر يف  إىل تدئة فترجعباملكوالظاهر أا ، ال وال خالفكبال إش} اتيالروا إىل ومع عدمه{

 الثالثة نية بريفهي خم: عليه و،ة اخلزازيواملناط املستفاد من املضمرة وإطالق روا، طالق املرسلةاملبتدئة إل

وقد عرفت  ـ ما تقدم ـ كالصالح أيب إالّ عن، بال خالف ظاهر} أقارا إىل وال ترجع{والسبعة 

  . ضعفه

ن قال يف كل، زيماألقارب بعد فقد الت إىل  رجوعهارييت زرارة وحممد وأيب بصيروامقتضى  نعم

ق ياط يف تطبحتيواال، ینتها )١()نك ممريا غم خالفهعلىمجاع ا بعد ظهور اإلمالعمل (: كاملستمس

  .  األقاربعلىات يالروا

 رراًكر السبع مكلها ذيفألن املرسلة يف ذ} واألحوط أن ختتار السبع{: ره املصنف من قولهكأما ما ذ

 ريونصوص الثالث غ،  من الروايشتباهاًا الست والسبع نيب يف صدرها يريون التخكيتمل أن حيمما 

 ونصوص الثالث ،يري التخعلى ما تقدم من داللة املرسلة :هين فكل، ة الختصاصها باملبتدئةيشاملة للناس

  . ة املوردي عدم خصوصعلىنة يملا سبق من القر، شاملة للمقام

ما يف  كواملعروف، اللثام شفكعن ما  كثركواأل ،حيما عن شرح املفات كذهب املشهور: ولذا

  يريالتخ: إىل، یمصباح اهلد

                                                

  . ٢٩٢ ص٣ج: املستمسك) ١(
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 إىل  من الثالثةيريالتخاألقوى وقد تقدم أن ، الثالثة من شهر والعشرة من آخر و الست والسبعنيب

  . العشرة

لوجوب الفحص يف الشبهات ، كا ذلعليهة من معرفة عادا وجب ينت الناسكالظاهر أنه إذا مت: مث

  .  وجوب الفحصیريولبعض الوجوه األخر عند من ال ،  ـ ما اخترناهعلى ـ ةياملوضوع
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  .وإن كان يف أواسط الشهر اهلاليل أو أواخره،  ابتداء رؤية الدم إىل ثالثني يوماً:املراد من الشهر): ٢ـ مسألة (

  

ان كإن } اًومي نيثالث إىل ة الدميبتداء رؤا{ات يور يف الرواك املذ}املراد من الشهر{): ٢ ـ مسألة(

ن يتسعة وعشر إلیان يف أول الشهر الناقص فكأما إذا ،  أول الشهرريان يف غأو ك، امالًك اًي هاللشهراً

 ،مجاع اإلعليهادعی بل ، ال وال خالفكبال إش} أواخرهأو يل ان يف أواسط الشهر اهلالكوإن  {وماًي

: دت من أول ما رأت الدم األول والثاينع«: هايوف، ونسية لري واملرسلة القص،انكم قاعدة اإلعليهدل يو

ضها ياملرأة إذا رأت الدم يف أول ح«:  ففي أوالمهاريكوموثقتا إن ب ،)١(»مث هي مستحاضة، اميعشرة أ

دفع يض ية أول ما حتييف اجلار«: تهمايويف ثان. )٢(»اميت الصالة عشرة أكتر: كفاستمر ا الدم بعد ذل

  . ثياحلد. )٣(»ا تنتظر بالصالة فال تصليإ: ون مستحاضةكا الدم فتعليه

الم كوقد تقدم بعض ال، ةيعدم االعتبار باألشهر الشمس: ح الفتاوييمث إن املنصرف من النص وصر

  .أما األشهر اعولة فال اعتبار ا قطعاً، كيف ذل

                                                

  . ٢ من أبواب احليض ح١٢ الباب٥٥٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٧ ص١ج: االستبصار) ٢(

  . ٢ ح املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا٨٢ الباب١٣٧ ص١ج: االستبصار) ٣(
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  ،األحوط أن ختتار العدد يف أول رؤية الدم): ٣ـ مسألة (

  

اشف كرة وك به التذیبل هو الذي أفت} ة الدميلعدد يف أول رؤاتار األحوط أن خت{): ٣ ـ مسألة(

ن واحملقق الثاين يديوالشه، تبهكي عن احملقق والعالمة يف بعض ك للمحخالفاً، اللثام وصاحب اجلواهر

  . األصحاب إىل بل يف احلدائق نسبته، وقت شاءت أي ضهايمن أا ختتار يف جعل ح، همريوغ

ومبوثقيت ، ةريونس القصيومبرسلة ، يري والتخيني التعنيوبأنه من الدوران ب، اطيحتباال: ألوللاستدل 

  . انكمإلوبقاعدة ا، ريكبن با

ومثله ، ليقاوم الدلياط ال حتي إذ اال،بإطالقات األدلة بعد املناقشة يف أدلة القول األول: واستدل للثاين

عليه ( لقوله ك ذلعلىونس ال تدل يومرسلة ، ان ال جمال هلا عند اإلطالقكماإل وقاعدة، دوران األمر

ام مل ي فإن باقي األ)١(»مث هي مستحاضة، اميعدت من أول ما رأت الدم األول والثاين عشرة أ«: )السالم

  . هيفها فيلك ت)عليه السالم(مام  اإلنيعي

ام يسبعة أأو  اميل شهر يف علم اهللا ستة أكضي يف يحت«: )عليه السالم(ث قال يلة حيأما املرسلة الطو

  وصومي ، مث اغتسلي غسالً

                                                

  . ٢ من أبواب احليض ح١٢ الباب٥٥٥ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  .إال إذا كان مرجح لغري األول

  

ال الشهر ، اميل شهر األكألنّ املراد ب، هاي فال داللة ف،)١(»نيأربعة وعشر أو وماًين يثالثة وعشر

م الدور األول ال ك حعلىواملوثقتان تدالن ، ما هو واضحكالزم أول الشهر يفإن الدم ال  ،يلاهلال

  . مطلقاً

لغري ان مرجح كإالّ إذا {ره املصنف هو األوفق حسب النظر كاط الذي ذحتيفاال: انكف يكو

، زي متريغ إىل ز مث انقلبتيانت ذات مت أو ك،أهلها بعد العشرة إىل نت من الرجوعكما إذا متك} األول

 ريغأو ،  مث أسلمت مسلمةريانت غكما إذا كضها يذا مل تعلم أول حإومثله ما . فتأمل، كما أشبه ذلأو 

  . ه الدمي األخذ بالعادة مل تعلم أول وقت رأت فعلىها ؤا أن صار بناوملّ، ةيمبال

                                                

  . ٣ من أبواب احليض ح٨ الباب٥٤٧ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 كذلك  ففي الشهر الثاين أيضاً،فلو اختارت يف الشهر األول أولهر، ب املوافقة بني الشهوجت): ٤ـ مسألة (

  .اوهكذ

  

 أيضاًلشهر األول أوله ففي الشهر الثاين يف افلو اختارت ،  الشهورنيجتب املوافقة ب{): ٤ ـ مسألة(

ا عليهلزم يما ك لظهور النصوص يف أنه كوذل، هريوهذا هو الذي اختاره اجلواهر وغ، }ذاكوه، كذلك

مث تصلي «: )عليه السالم(قوله ك، ضيهر بعد احل وقت الطينيا تععليهلزم ي كذلكض ي وقت احلينيتع

  . )١(»وماًين يعشر

 أربعة أو وماًين ي وصومي ثالثة وعشرمث اغتسلي غسالً«: واملرسلة، )٢(ةيذا املوثقة الثانكوه

  . )٣(»نيوعشر

ما أن كف، ة لوقت خاصيم ظاهري فال خصوصكوألنه ح، أما احتمال عدم املوافقة فإلطالق النص

  . ال يف أن األحوط هو التوافقكوال إش،  يف الوقتيري هلا التخكذلك يف العدد يريهلا التخ

                                                

  . ١ترى الدم أول مرة ويستمر ا الدم ح املرأة ٨٢ الباب١٣٧ ص١ج: االستبصار) ١(

  . ٢ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا الدم ح٨٢ الباب١٣٧ ص١ج: االستبصار) ٢(

  . ٣ من أبواب احليض ح٨ الباب٥٤٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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،  وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات،إذا تبني بعد ذلك أن زمان احليض غري ما اختارته): ٥ ـمسألة (

  .وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة

  

أن زمان {ز يالتم أو اتيالروا أو  الذي أخذته من عادة األهل}ك بعد ذلنيإذا تب{: )٥ ـ مسألة(

ا قضاء ما فات منها من عليهوجب {رات الثالث ما األیإحد إىل مستندة}  ما اختارتهريض غياحل

د يورة ال تفك ألن األمارات املذكوذل، وقضت إذا مل تصم،  صحة صومها لو صامتهني وتب}الصلوات

انت كنت أا يذا تبإون حاهلا حال ما كيف، جزاءقتضي اإليم الظاهري ال كواحل، اًي ظاهرماًك حإالّ

ة تشملها يعن األسباب اخلارج أو مارةوإذ ظهر اشتباهها عن األ، ليف وقت عادة األه أو زيخمطئة يف التم

ضها يف هذا ين الظاهر عدم وجوب القضاء ألن ظاهر األدلة أن الشارع جعل حك هذا ول،أدلة الفوات

ل يس املقام من قبيفل، ف اإلضطراري الثانوييلكل التيبل هو من قب، ف ظاهراًيلكس التيالوقت فل

ما األقوى ن ك ل،رها بعض الشراحكالت ذي بعض التفصكوهنا، ةير اخلارجاشتباهها بسبب األمو

  . واهللا العامل، رناهكذ

  .  ما اخترناهعلى الًيرناه دلكر يف حجة املصنف وما ذك ما ذنيلع} صةيادة والنقينت الزيذا تبإذا كو{
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يف الرجوع إىل   حال املبتدئة حاهلا، إذا جتاوز دمها العشرة يف العدد: العادة الوقتيةةصاحب): ٦ـ مسألة (

  ، والرجوع إىل التخيري املذكور مع فقدهم أو اختالفهم،األقارب

  

 انتكبأن : انت مضطربة العددكسواء ، ةي فقط دون العدد}ةيصاحبة العادة الوقت{): ٦ ـ مسألة(

بأن : دة العديانت ناسأو ك، ثر ورمبا أقلكام ورمبا أين رمبا رأت مخسة أكل، ل شهركيف أول ترى 

 أو ان مخسةك فال تعلم هل أن عددها ،ت العدد وعلمت الوقتيمث نس، ةية وعدديانت ذات عادة وقتك

تجاوز دمهما العشرة يفإذا مل ،  يف الوقت اخلاصحيضا ال بد وأن تتني املرأتنيفإن مثل هات، أقل أو ديأز

 }إذا جتاوز دمها العشرة{ و،ضيحله كملا تقدم من أن ما تراه يف أثناء العشرة ، الكض بال إشيل حكفال

  : ه أقوالي ف؟}يف العدد{فها يلكفما هو ت

 إىل حاهلا حال املبتدئة يف الرجوع{ جلماعة من الفقهاء من أن املصنف تبعاًما اختاره : األول

من ستة ، اتيالوارد يف الروا} ورك املذيريالتخ إىل والرجوع{ان هلا أقارب متفقات كذا إ }األقارب

وإذا : أيت وجه قول املصنفي وس،}اختالفهم أو مع فقدهم{ ـ ما سبق ـ كعشرة إىل الثةوسبعة وث

  . آخره إىل ....ونهكعلمت 

ا عليهض يقن بالثالثة واالقتصار يف احليوم املتيل اليمكان من تيما عن املبسوط واملعترب والب: الثاين

  . ما عداها بعمل املستحاضةيوالعمل ف
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ما عن اجلامع والشرائع والعالمة ك ،العشرة إىل اط يف الزائد عن الثالثةحتياالما عن بعض من : الثالث

  .  صور املسألةيما هي إحدك )١()ة العددي يف ناسكروا ذلكذ(: كقال املستمس، تبهكيف مجلة من 

  . العشرة إىل تمل من عادا يف العدد ولوحي ما ىأقص إىل ضيما اختاره اجلواهر من التح: الرابع

ولو «: )عليه السالم(دخل يف قوله يها فيضها يف الوقت فألنه معلوم لديما جعل حأ:  لألولاستدل

درة كون الصفرة والكض أن تي ألن السنة يف احل،معرفة لون الدم إىل امها ما احتاجتيانت تعرف أك

حاهلا يف  فألناألقارب يف العدد  إىل ما رجوعهاأو، )٢(»حيضاً  إذا عرفت، ضيام احليفما فوقها يف أ

 يف خرب )عليه السالم(فإن قوله ، هما معهما يف عموم األدلة وخصوصهاكة الشترايحال املضطربة والناس

انت ال كإن «: ريبص أيب ويف خرب ،)٣(»ب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائهاجي«: زرارة

  ام يتعرف أ

                                                

  . ٢٩٦ ص٣ج: املستمسك) ١(

. ٤ من أبواب احليض ح٣ الباب٥٣٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٤ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٨ ص١ج: االستبصار) ٣(
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ما أ و،هيشمل ما حنن في. مهاريغ إىل ،)١(»التهاخ أو أختها أو ام أمهايجلست مبثل أ، تينفاسها فابتل

 يف خرب )عليه السالم(قوله ك أيضاًات هلما ياختلفن فلشمول الروا أو ات إذا فقدنيالروا إىل رجوعها

  . اتيأخبار الرواذا سائر كو، )٢(»ثره عشرةكض ثالثة وأيأقل احل«: اخلزاز

ملا ، ض فهو استحاضةين حكيوإذا مل ، قنيملت اعلىض يادة احليبأصالة عدم ز: واستدل للقول الثاين

  .  فالالزم أن تعمل عمل املستحاضة،نهمايثبت من الدوران ب

  .  احلائض وأعمال املستحاضةك ترونيفالالزم اجلمع ب ،ايلمجبالعلم اإل: واستدل للقول الثالث

  . انكمض وقاعدة اإليباستصحاب بقاء احل: واستدل للقول الرابع

فإن االستدالل باألصول ، تعرف اجلواب عن هذه األقوال، ه قول املصنفث قد عرفت وجيوح

ورات يف ك بعض املذعلىرد يما  إىل ضافة باإل،ان ال جمال هلا مع النصكموبقاعدة اإلايل مجوبالعلم اإل

  . رت للمصنفكر عن األدلة اليت ذظنفسها مع قطع الن

                                                

  . ٨٥ يف احليض واالستحاضة والنفاس ح١٩ الباب٤٠٣ ص١ج: التهذيب) ١(

  . ٥ أقل احليض وأكثره ح٧٨ الباب١٣١ ص١ج: االستبصار) ٢(
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  . كما أا لو علمت أنه أقل من السبعة ليس هلا اختيارها،هامن الثالثة ليس هلا أن ختتار وإذا علمت كونه أزيد

  

ما أا لو علمت ك، س هلا أن ختتارهايد من الثالثة ليونه أزكوإذا علمت {: وأما وجه قول املصنف

ذا علمت العدد إ ف،ات إمنا هي يف موضوع اجلهل بالعدديإذ الروا} ارهايس هلا اختيأنه أقل من السبعة ل

د يات السبعة واألزيوال فرق يف الروا، مها األخذ بالعدد احملددكون حكي حىت ن جاهلةك مل تإمجاالً

  .  الثالثة والعشرةنيات هي بي من أن الرواملا عرفت سابقاً، منها

 فمن رغب يف ،نا منها ذا القدريتفكا ، وهلا شقوق خمتلفة،لةيالم يف هذه املسألة طوكإن ال مث

  .  باملفصالتعليهف، لي التفصعلىاالطالع 
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  ، ترجع يف العدد إىل عادا: العادة العدديةةصاحب): ٧ـ مسألة (

  

نها كام ليان عشرة أكما لو علمت أن عددها ك، ةييف الناس} ةيصاحبة العادة العدد{): ٧ ـ مسألة(

ما ك، رت يف اجلملةكذا تذإوهذا خبالف ما ، آخره أو وسطه أو ان يف أول الشهركت هل أن وقتها ينس

يف آخر العشرة  أو ان يف أول عشرة من الشهركت هل أن وقتها يان ستة ونسكو علمت أن عددها ل

ر جتعل كفإن يف صورة التذ، ريل تقدك علىاخلامس والسادس من عادا أو ، ا تعلمإث يحاألوىل 

، ني األمرنيختتار بوإالّ ، زي متكان هناكبعدمها إذا  أو ام األخر قبلهمايوتأخذ األربعة األ، حيضاً نيوميال

ام األخر قبل العادة وبعدها للعلم ية األي احلائض وأعمال املستحاضة يف الثمانك ترونيحتتاط باجلمع بأو 

وقد تقدم مثله يف بعض ، وهذا هو األقرب، ان فتأخذ أول العشرةكتعمل بقاعدة اإلمأو ، مجايلاإل

  . املسائل السابقة

ت فَرإلطالق أدلة العادة الشاملة ملن ع} عادا إىل  العددترجع يف{ففي مفروض املنت  ،انكف يكو

انت كامها لو يأن أ ترى أال«:  يف املرسلة)عليه السالم(قوله ك ،همايل أو ك،العدد فقطأو ، الوقت فقط

يف أخرى  فقرات كذلكو، )١(» سبعاًضييحت:  ما قال هلاكأقل من ذل أو انت مخساًكأقل من سبع و

  تدل ، هاريويف غ، املرسلة

                                                

  . ٣ من أبواب احليض ح٨ الباب٥٤٧ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 وإن كان األقوى ، ومع فقد التمييز جتعل العدد يف األول على األحوط،وأما يف الزمان فتأخذ مبا فيه الصفة

  ،التخيري

  

  . رناهك ما ذعلى

ز جتعل العدد يف يومع فقد التم{إلطالق أدلة الصفة ، زيوالتم} ه الصفةيفتأخذ مبا ف: وأما يف الزمان{

ما يف مرسلة ك: اتيان ولبعض الرواكملقاعدة اإل ـ ه بعضيب إلما ذه ـ ك} األحوطعلىاألول 

وموثقة ، )١(»ام مث هي مستحاضةيعدت من أول ما رأت الدم األول والثاين عشرة أ«: ةريونس القصي

 أا تنتظر بالصالة فال تصلي، ون مستحاضةكا الدم فتعليهدفع يض ية أول ما حتييف اجلار«: ريكبن با

مث ، ام فعلت ما تفعله املستحاضةي وهو عشرة أك ذلىذا مضإف، ضيون من احلكيثر ما ك أيضميحىت 

ض املبتدئة يوما ورد يف حت، )٢(»ةي الصالة يف املرة الثانكمث تتر، ة شهرهايثت تصلي بقكصلّت فم

  .  ـما تقدم ـ كةيز مبجرد الرؤيواملضطربة مع التم

، املشهور إىل وهذا هو املنسوب، ءزمان شا أي يف وضع العدد املعلوم يف} يريالتخاألقوى ان كوإن {

أن ظاهر األدلة : هيوف، ح بال مرجحي بعض األوقات ترجينيفتع،  حمل الوضععلىل ي لعدم داللة دلكوذل

ا للعلم عليهاط حتيوجوب اال: ي عن املبسوط واملعترب واإلرشادكوح، ما عرفتكح أول الوقت يترج

  فإذا ، اإلمجايل

                                                

  . ٢ ح من أبواب احليض١٢ الباب٥٥٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٢ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٧ ص١ج: االستبصار) ٢(
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  . فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة: للعدد لكن مل يكن موافقاً،وإن كان هناك متيز

، ل الشهرك احلائض وأعمال املستحاضة يف ك ترونيحتاطت باجلمع بال الشهر كضلت العشرة يف 

ن األدلة املتقدمة إ: هيوف ،..ذاكن وهيحتاطت يف العشران األول من الشهر يان الضالل يف العشركوإن 

 ،ان ظنكاتباعها للظن يف الوقت إن : عن بعض حيكى ورمبا، اطحتي لالألول ال تبقي جماالًيف القول ا

  . خيفىما ال : هيوف، كض يف مورد الشي اتباع النساء ظنهن يف احلعلىة ري للسيريالتخ أو اطحتي فاالوإالّ

ام يف العشرة ي مخسة أعلمت بأن وقتها: مثالً،  يف وقتها املعلومان خمالفاًكن كل} زي متكان هناكوإن {

ز يانت العادة حاصلة من التمكإالّ إذا ، زي التمعلىقدمت العادة ، ةيز يف العشرة الثانيان التمكواألوىل 

  .  خالف تقدمه يف بعض املسائل السابقةعلى، اعليهز يقدم التميف

بأن عددها ما إذا علمت ك}  للعددن موافقاًكين مل كل{ز يف نفس وقت الضالل ي متكان هناكولو 

 }د مع النقصانيفتأخذه وتز{األوىل ام من العشرة يز يف أربعة أيان التمكو، األوىلستة يف أثناء العشرة 

ز والعادة يلي التمي دلني بالستة مجعاً إىل ني اآلخرنيوميد اليفإا تأخذ األربعة وتز ـ ما يف املثالـ ك

 فإا تأخذ الستة فقط مجعاً ـ يف املثالـ  وماًي ز يف أحد عشرييان التمكما إذا ك} ادةيوتنقص مع الز{

  نيب
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  . ز واالقتصار يف العادةيلي التميدل

ل ما يف أثناء ك أن علىل يملا تقدم من الدل،  العشرة ال تنقصعلىد يزيز ال يان جمموع التمكإذا  نعم

  . ضيالعشرة ح
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 مث بصفة ،ثة أيام أسود وثالثة أمحرفلو رأت ثال، ال فرق يف الوصف بني األسود واألمحر): ٨ـ مسألة (

  . تتحيض بستة:االستحاضة

  

 الننت كذلكو}  األسود واألمحرنيب{ز يزان التمي الذي هو م}ال فرق يف الوصف{): ٨ ـ مسألة(

، ام أسود وثالثة أمحر مث بصفة االستحاضةيفلو رأت ثالثة أ{.. ذاكوه، ظ واألغلظيوالغل، واألننت

السواد واحلمرة والغلظة ك األوصاف املنصوصة على يف أنه هل املدار وقد اختفلوا} ض بستةيتتح

 إىل ز بالنسبةيل دم قوي هو ذو متك؟ فمطلقاً القوة والضعف علىأو ،  ـما عن مجاعة ـ كوالطراوة

المها بصفة كان أو ك،  واألخفالسواد األشدك ،ضيالمها بصفة احلكان كف وإن يالدم الضع

  . ف الصفرةيد الصفرة واخلفيداألصفر الشك ،االستحاضة

ذا كو، نهمايز بي هذا فاألسود واألمحر ال متعلىو، اتيبالصفات الواردة يف الروا: استدل األولون

ها باإلقبال يث عبر فيح، عليهلداللة املرسلة ، هو القول الثاين: األقوىن كل، األصفر واألخف صفرة

دل يذا كو ،..ذاكذا املننت واألننت وهكو، خف إدبارومن املعلوم أن األشد صفرة إقبال واأل، واإلدبار

ض يدم احل«: )عليه السالم(وقوله ، )١(»عرفيض أسود يدم احل«: )عليه السالم( هذا القول قوله على

  العرف  إىل الكيفإن اإل )٢(»س به خفاءيل

                                                

  . ٤ من أبواب احليض ح٣ الباب٥٣٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٣ من أبواب احليض ح٣ الباب٥٣٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  . ضعفاز عندهم بالقوة واليون االمتكز مبطلق الصفات لوضوح يون العربة يف التمكاشف عن ك

ل كون الكين أن كميمبا ال ، فيوالقوي والضعاألقوى ره املصنف من اجتماع كا ذميوقد اختلفوا ف

  :  ـمثال ـ ن يف أثناء العشرةكيبأن مل ، حيضاً

ي عن املعترب كوهذا هو احمل، أما القوي فهو استحاضة، ضيفقط حاألقوى أن  إىل ذهب: فبعضهم

ما  إىل مث رأت محرة واستمرت، ضيالسواد مع اجتماعه لشروط احلبأنه لو رأت : واستدل له. یواملنته

اس وإن يصح القيأنه ال : هيوف، ما بعد العشرة إىل  إذا مل تستمركذلكف، انت استحاضةكبعد العشرة 

  .  مبا إذا استمر السواد فوق العشرةاًضان منقوك

 علىدل يرته لعموم ما كوتذة العالمة يي عن اكما اختاره املصنف وهو احمل إىل ذهب: وبعضهم

  . من صفاته ـ يف الفرض ـ  واحلمرة،ضيض مبا هو من صفات احليالتح

وهذا ، ذا جتاوز جمموعهما العشرةإما ك، نهماين اجلمع بكميذا إما ي القوي فعلىاألقوى وإمنا نرجح 

  . هو األقرب

ف يأن األمحر ضع: بيبتقر ،الثالثة األمحر إىل اط بالنسبةحتيعرف أنه ال جمال للقول باالي: ومنه

   األمحر جمهولىبقيضافتان تتساقطان ففاإل، الصفرة إىل قوي بالنسبة، األسود إىل بالنسبة
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: ومنه، ض فال وجه جلعلها جمهولة احلالين احلمرة من صفات احلإ: هيوف، اطحتيالصفة فالالزم اال

  . ت الثالثة األصفر استحاضةانكدر كانت رأت ثالثة أمحر وثالثة أصفر وثالثة أكعلم أنه لو ي

ولو ،  الدم املتوسطعلىض لزم مالحظة صدق اإلقبال واإلدبار يل بدون صفة احلكان الكلو  نعم

  . ةيضيم باحلكاحل: ان واالستصحابكمقاعدة اإلمقتضى ان ك ك يف ذلكش
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 احليض مخسة أيام أو مث بصفة،  مث ثالثة أيام بصفة االستحاضة،لو رأت بصفة احليض ثالثة أيام): ٩ـ مسألة (

  . جتعل احليض الثالثة األوىل:أزيد

  

ض يمث بصفة احل، ام بصفة االستحاضةيثالثة أ، مث اميض ثالثة أيلو رأت بصفة احل{: )٩ ـ مسألة(

  : ه أقواليفف، د من العشرةيألنه أزحيضاً ل كن جعل الكمي مما ال }ديأز أو اميمخسة أ

ألنه بصفة حيضاً س يفل: أما الدم الثاين، زيفقط لوجود التم} یولض الثالثة األيجتعل احل{ا إ: األول

ملا دل من أن   وال جعل بعضه،د من العشرةيألنه أزحيضاً له كن جعل كميال : والدم الثالث، االستحاضة

  . ز خلف للعادةي والتم،الدم إذا جتاوز العشرة أخذ بقدر العادة

ح ي وال ترج الصفةعلىل واحد منهما كالشتمال ، يضاًحن ية يف جعل أحد األسودريا خمإ: الثاين

 :وفيه،  أن أقل الطهر عشرةعلى ألنه خالف ما دل ،ن جعلهما معاًكميإذ ال ، يريألحدمها فالالزم التخ

  . راراًكما مر تك، انكمح بقاعدة اإلي إذ الترجحيضاًأنه ال وجه لعدم جعل األول 

، ح بال مرجحيألنه ترج، رياألخ أو خذها األولأان كلعدم إم ،زينئذ فاقدة التميإن املرأة ح: الثالث

 إىل نئذ فالالزم الرجوعيوح،  العشرةعلىادة يوال اموع ألنه ز، هما للزوم فصل أقل الطهريلكوال 

  ، اتياالختالف فاملرجع الروا أو  ومع العدم،عادة نسائها
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 وحتتاط يف ، جتعل احليض الدمني األول واألخري:ة احليضوأما لو رأت بعد الستة األوىل ثالثة أيام أو أربعة بصف

  . ألنه كالنقاء املتخلل بني الدمني،البني مما هو بصفة االستحاضة

  

، هيض هو األول ال حمذور فيون احلك ما تقدم من أن :هيف نكل، ثركاأل إىل وهذا القول منسوب

قد تقدم من املصنف اشتراط  نكل، دموجو، ان بال مزاحم يف زمان األولكمح وهو قاعدة اإليوالترج

  . فتأمل، عارض الدم دم آخريز بأن ال يالتم إىل الرجوع

ض ملا تقدم من أن يع حي فاجلم}ضياحلأربعة بصفة  أو اميثالثة أاألوىل وأما لو رأت بعد الستة {

 املصنف من رهكأما ما ذ، حيضاً أيضاًان النقاء كنهما نقاء يان بكولو ، ضييف العشرة ح ترى جمموع ما

 ما علىفمبين }  مما هو بصفة االستحاضةني وحتتاط يف الب،ري األول واألخنيض الدميجتعل احل{: قوله

م كاط وأنه حبحتي عدم لزوم االكوقد عرفت هنا،  العشرةنياط يف النقاء ما بحتي من االاختاره سابقاً

 لعدم ،ان الدم بصفاتهكستحاضة وإن م االك حبوماًكس حمي ول}ني الدمنيالنقاء املتخلل بكألنه {ض ياحل

  . ضيالمها حكن ي الذني الدمنيفصل أقل الطهر بيان أن كإم
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إذا مل يكن ،  جعلتهما حيضتني:إذا ختلل بني املتصفني بصفة احليض عشرة أيام بصفة االستحاضة): ١٠ـ مسألة (

  .كل واحد منهما أقل من ثالثة

  

ام بصفة االستحاضة جعلتهما يض عشرة أيصفة احل بني املتصفنيإذا ختلل ب{: )١٠ ـ مسألة(

مها من شرائط ريغ إىل }أقل من ثالثة{ثر من عشرة وال كأ} ل واحد منهماكن كيإذا مل ، نيضتيح

، ض ذه الشرائطيملا تقدم من اشتراط احل، أسين أحدمها قبل البلوغ وال بعد الكيبأن مل  ،ضياحل

  . ال وجه له حيضاًون األقل كيفاحتمال أن 

  . یفكان أحدمها أسود واآلخر أمحر كفلو ، نيقد تقدم عدم لزوم وحدة الصفات يف الدم مث
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  .حتتاط يف مجيع العشرة: إذا كان ما بصفة احليض ثالثة متفرقة يف ضمن عشرة): ١١ـ مسألة (

  

ملا سبق من ، زيفال مت} ض ثالثة متفرقة يف ضمن عشرةيان ما بصفة احلكإذا {): ١١ ـ مسألة(

حتتاط يف {: قال هنا، كهناايل ل يف اعتبار التوكن املصنف أشإث ين حكل، يف الثالثةايل شتراط التوا

  . اتيعادة نسائها مث الروا إىل ز والالزم رجوعهايرناه فهي فاقدة التمك ما ذعلىو} ع العشرةيمج

  . ةين ثالثة متوالكيث مل ي حنيومي مث نيومي مث نيوميذا رأت إما : ومثله
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فإذا كانت خمتلفة يف ، ال بد يف التميز أن يكون بعضها بصفة االستحاضة وبعضها بصفة احليض): ١٢ـ لة مسأ(

 بل ، ويف اآلخر وصف واحد، كما إذا كان يف أحدمها وصفان،صفات احليض فال متيز بالشدة والضعف أو غريمها

  .ها بل يكفي واحدة من،مثل هذا فاقد التميز وال يعترب اجتماع صفات احليض

  

ذا إ ف،ضيون بعضها بصفة االستحاضة وبعضها بصفة احلكيز أن يال بد يف التم{: )١٢ ـمسألة (

ما ك{ملا تقدم منه يف املسألة الثامنة } مهاريغ أو ز بالشدة والضعفيض فال متيانت خمتلفة يف صفات احلك

ط واآلخر أسود يان أحدمها أسود عبكما إذا ك} ان يف أحدمها وصفان ويف اآلخر وصف واحدكإذا 

  .  رأي املصنفعلى} زيبل مثل هذا فاقد التم{فقط 

ات يه مما يف بعض الرواري لصدق إقبال الدم وإدباره وغ،زيالتم أنه واجداألقوى قد عرفت أن  نكل

  . كرناها هناكاليت ذ

 ان أحدكفإذا } في واحدة منهاكيبل {ز ييف حصول التم} ضيعترب اجتماع صفات احليوال {

 ألن الظاهر من األدلة بشهادة اختالفها يف الصفات كوذل، زينهما متيان بك أسود واآلخر أصفر نيالدم

ل صفات كشترط خلو دم االستحاضة من يف: عليهو، زية وجود صفة واحدة من الصفات يف التميفاك

  .  لصفات االستحاضةن واجداًكيوإن مل ، ضياحل
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ز ي القول حبصول التمعلىأما ، بار الصفات املنصوصة القول باعتعلىأيت يإن هذا البحث إمنا  مث

دبار قبال واإل اإلعليهصدق ي ما نين ألحد الدمكيولو مل ، سقط هذا املبحث رأساًيف، بالشدة والضعف

  . زيانت بال متك
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  ،مث الرجوع إىل التخيري بني األعداد،  الرجوع إىل األقران مع فقد األقارب:ذكر بعض العلماء): ١٣ـ مسألة (

  

، نيظاهر املتأخر إىل بل، بل املشهور، ثركاأل إىل  بل نسب}ر بعض العلماءكذ{: )١٣ ـ مسألة(

 ني بيريالتخ إىل مث الرجوع، األقران مع فقدان األقارب إىل الرجوع {عليهمجاع اإل: عن السرائرو

  : واستدلوا له بوجوه} األعداد

  . كالقطع بذل يادع بل رمبا ،قرااأبع بلغلبة حلوق املرأة يف الط، ةالظن باملساوا: األول

ة الدم ريثكانت كض رمبا يإن املرأة أول ما حت«: )عليه السالم(ث قال يح: ونسيمرسلة : الثاين

ع ي توزعلى فإا تدل ،)١(»ثالثة إىل ترجع حىت ربت نقصتكلما كام فال تزال يضها عشرة أيون حكيف

  . ضيام احليعمر خاص شات أقراا يف أانت املرأة يف ك فإذا ، األعمارعلىام ياأل

فهو  ،بالنون ال باهلمزة »أقراا«: بـ  )٢(ة زرارة وحممد بن مسلمييف روا» أقرائها«قراءة : الثالث

   كي ذلكوح، مجع قرن ال مجع قرء

                                                

  . ٤ من أبواب احليض ح١٠ الباب٥٥١ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٤رأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح امل٨٢ الباب١٣٨ ص١ج: االستبصار) ٢(
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  . فترجع إىل التخيري بعد فقد األقارب،وال دليل عليه

  

   .)١(ح وجممع الفائدة والربهانيعن شرح املفات

 األقارب علىلصدق النساء ،  لألقران)٢(»أقراؤها مثل أقراء نسائها«: مشول مضمرة مساعة: الرابع

ها وزوجة عمها وزوجة ي إذا اقتدت بزوجة أخ،إا اقتدت بنسائها: قاليصح أن يأنه  ترى أال، واألقران

  ؟خاهلا وما أشبه

رها ك وقد أمهل ذ}بعد فقد األقارب رييالتخ إىل فترجع، عليهل يال دل{ أنه على ن املصنفكل} و{

واملقداد نتهی املعترب واملك: رها آخرونكوأن، ةيخ يف اخلالف والنهايد والشيالصدوق والسك: مجاعة

املرتضی خ يصاحب اجلواهر والشك: نيرها مجاعة من املتأخركوطعن يف ذ، كواحملقق الثاين واملدار

  . ورةك األدلة املذعلىلوا كإذ أش ،همريوغ

  . ة للظني وال حج،فبأنه ال قطع: ا األولأم

فإن ، بل من املعلوم عدم التساوي،  النساء يف املقدار والوقتي تساوعلىدل يفألنه ال : وأما الثاين

  .  أدوار السن يف اجلملةنيان االختالف بياملرسلة بصدد ب

                                                

  . ١٤٧ ص١ج: جممع الفائدة والربهان) ١(

. ٣ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٨ ص١ج: االستبصار) ٢(
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عليه (ث قال ي ح،كذلع يف يبأن اللفظ يف النسخ املضبوطة باهلمزة مع ظهور التفر: وأما الثالث

  . ان الالزم العطف بالواوكانت النسخة بالنون كولو ، »فتقتدي«: )السالم

نة يه إالّ بقريصار إليوإذا مشل مثل األقران فهو جمازي ال ، ظاهر يف األقرباء» النساء«فألن : وأما الرابع

  . ةيقطع

مع أن املشهور قدموا األقرباء ، قرباءأنه لو متت هذه األدلة لزم تساوي األقران واأل إىل ضافةباإل هذا

 يف )عليها السالم(أقبلت فاطمة : ليفإذا ق، والشاهد العرف، ن الظاهر أن النساء أعمكل،  األقرانعلى

 ـ مع أن النساء أعم ـ وإمنا قالوا بالتساوي يف السن،  فهم النساء األعم من األقرباءة من نسائهاملّ

وال ، اطحتيولال للشهرة» األقران «على» قرباءاأل«ما أم إمنا قدموا ك، ك ذلعلى» األقران«ة ينيلقر

ات مع ي الروانينهما وبياجلمع ب: ان أحوط منهكوإن ، كتريروه هو األحوط الذي ال ك أن ما ذكش

  . انكماإل

ر كما ذكتفاق أغلب األقران اوالالزم ، قاًيب السن ال مطابق السن حتقي قراألقرانإن الظاهر من  مث

 إىل الرجوع: واملراد، د لزوم احتاد البلدير الشهكوإن ذ،  البلدري أقران البلد وغنيوال فرق ب، يف األقرباء

  . األقران يف العدد ال يف الوقت لوضوح اختالف النساء يف الوقت

  . واهللا العامل، اء ال األعم منهن ومن األمواتيالظاهر األقران األح: قاليورمبا 
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  .وال يلزم يف الرجوع إليهم حيام،  أعم من األبويين واأليب أو األمي فقط:املراد من األقارب): ١٤ـ  مسألة(

  

نتهی ما عن املعترب واملك }األمي فقط أو ين واأليبياملراد من األقارب أعم من األبو{: )١٤ـ مسألة (

  . عي اجلمعلى ،ةيلوارد يف الرواا )١(»نسائها« لصدق كوذل، هيإنه مما ال خالف ف: ليبل ق، كواملسال

صلى اهللا عليه وآله (وقوله ، ورك للصدق املذ،كبعد ذليوهل هو أعم من أوالد احلالل والزنا؟ ال 

قولون بعدم يولذا ، ة إالّ يف املقدار احملققيام الشرعك سلب األحعلىدل ي ال )٢(»الولد للفراش«: )وسلم

اح كتاب النكما فصلوه يف كبت سلب التوارث ث نعم. امكتهم وما أشبه من األحيهم وحمرمجيجواز تزو

  . فراجع

  . عليه» نسائها«ام فال شبهة يف صدق يض واإلحرام والصيأما أوالد الشبهة ومن ولد يف حال احل

والظاهر لزوم عدم ،  لإلطالق،هري وغكما عن املسالك }اميح ـ همييف الرجوع إل ـ لزميوال {

  . األفراد املتعارفة إىل النصراف املطلق ،حنوها أو ةية جراحيجراء عملمثل إ، هم لعارضيالشذوذ ف

                                                

  . ٣ املرأة ترى الدم أول مرة ويستمر ا ح٨٢ الباب١٣٨ ص١ج: االستبصار) ١(

  . ١اث ولد املالعنة وما أشبه ح من أبواب مري٨ الباب٥٦٦ ص١٧ج: الوسائل) ٢(
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 وكان خمتارها ،إذا عارضها زوجها: يف املوارد اليت تتخري بني جعل احليض أول الشهر أو غريه): ١٥ـ مسألة (

  . وجب عليها مراعاة حقه، حلقهمنافياً

  

، إذا عارضها زوجها، هريغ أو أول الشهرض ي جعل احلني برييف املوارد اليت تتخ{: )١٥ ـ مسألة(

، ينييعارض األمر التعيي ال يري ألن األمر التخ} حقهةا مراعاعليهوجب ،  حلقهاًيان خمتارها منافكو

 ييريين واآلخر ختيي أحدمها تعنيل واجبك ومثله، هي فريض خمي وجعل احل،ناًي ألن اإلطاعة واجبة عكوذل

  . نيفائي مع ي األبوك اجلهاد البعدم جواز: ولذا أفتوا، فائيأو ك

ما إذا ك، ناف مل جتب الطاعةيأما إذا مل ،  حلقهاًيان منافكما يإن وجوب إطاعة الزوج إمنا هو ف: مث

 وجوب علىل يإذ ال دل،  للسلطة واعتباطاً إعماالًینهيد التمتع وإمنا يري وال مثالًان الزوج يف السفر ك

  . نئذيطاعة حاإل

 لوحدة ،وأمرها الزوج بأخذ الستة مثالً ـ اتييف الروا ـ خذ السبعةأرادت هي إذا أ: كومثل ذل

  . همايل فيالدل

 الوقت ريفتغ، كان له ذلك،  الزوجیو، ستمراريا يريإن التخ: وقلنا، وقتاً أو لو اختارت عدداً: مث

  . يريلتغ بدوي فال حق هلا يف ايرين التخإ: أما إذا قلنا، عدد أقل إىل ل عن العددزوتتنا

 حلق الزوج اًيون األقل منافك فمع تصور ،ثركولو أرادت هي الوقت األقل وأراد الزوج الوقت األ

  . أيضاًوجبت اإلطاعة 
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 نعم ليس ، وإذا أرادت االحتياط االستحبايب فمنعها زوجها أو سيدها جيب تقدمي حقهما،وكذا يف األمة مع السيد

  .هلما منعها عن االحتياط الوجويب

  

طاعة  لوجوب اإل، حلقهاًين منافكيبل وإن مل ، بل هنا أوىل، ليلعموم الدل} ديذا يف األمة مع السكو{

وهل هلا ، ل شهركما إذا نذرت أن تصوم أول ك، حنوه أو د نفسه بنذريل من قكذا يف كو، املطلقة هنا

الطواف وحنوه فال كحلج  اةال بد من مراعاأو ، ما يف احلجكاري ي لعمل اختان مزامحاًكما يار فياالخت

 إىل هيريصرف ختي يف طاعة أن ريخيق ملن حيإذ ال ، ار هلايان الظاهر أن ال خكوإن ،  إحتماالن؟ار هلاياخت

  . ينييي مع الواجب التعيريفإنه نوع من تعارض الواجب التخ، یوجب االضطرار يف طاعة أخريما 

 نيلعدم املزامحة ب}  حقهماميب تقدجيدها يس أو اط االستحبايب فمنعها زوجهاحتيوإذا أرادت اال{

  . املستحب والواجب

ان احلق ك سواء ،إذ ال حق هلما مع حق اهللا سبحانه} اط الوجويبحتيس هلما منعها عن االينعم ل{

  . ةيم املعصكفإنّ خمالفة الواجب املردد هو يف ح، مردداً أو معلوماً
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 أو إىل التخيري بني األعداد ، أو رجوع إىل األقارب، أو متيز،يف كل مورد حتيضت من أخذ عادة): ١٦ـ مسألة (

  . يلزم عليها التدارك بالقضاء أو اإلعادة، فتبني بعد ذلك كونه خالف الواقع،املذكورة

  

 إىل أو، األقارب إىل رجوعأو ، زيمتأو ، من أخذ عادة: ضتيل مورد حتكيف {: )١٦ ـ مسألة(

 كا التدارعليهلزم ي، ونه خالف الواقعك كذل  بعدنيفتب{ات ي الروايف} ورةك األعداد املذني بيريالتخ

  . إعادة أو ما له قضاءيف} اإلعادةأو ، بالقضاء

، انت ناذرة أن تقرأ العزائم مثالًك مثل أن ، قضاءكان للتركاط وحتيل مورد أخذت باالكيف  ذاكو

  . واهللا العامل،  اخلامسةيف املسألة، ال يف املسألةكوقد تقدم اإلش، اطاًحتياتها كمث تر
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  فصل 

يف أحكام احلائض 

:وهي أمور

.كالصالة والصوم والطواف واالعتكاف:  حيرم عليها العبادات املشروطة بالطهارة:أحدها

  

  }يف أحكام احلائض فصل{

  . حنوها أو باألدلة املتقدمة من عادة أو ضها بالعلميون حكي أن نيال فرق يف احلائض ب

  : }وهي أمور{

وإمنا ،  الواجب}الصالة والصوم والطوافك: ا العبادات املشروطة بالطهارةعليهرم حي: أحدها{

ا دخول املسجد عليهشترط به وإن حرم يأما الطواف املستحب فال ، ألنه املشروط بالطهارة دناه بهيق

  وإالّ فذات،  الصومعلىالشتماله } افكواالعت{
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ذا أرادت إن يث يف املساجد ودخول املسجدكا املعليهوإن حرم ، شترط بالطهارةياف ال كاالعت

،  واحدريالم غكمجاع يف ا اإلعليه ـ املشروطة بالطهارة ـ  حرمة العبادةعلىدل يو، هماياف فكاالعت

  . »نه ضروريإ«: حيوعن شرح املفات، »عليهل واملنقول مجاع احملص اإلیدعو«: بل يف اجلواهر

احلرمة معنی و، ةيعيتشر أو ةيالم يف أن حرمة العبادة هي ذاتكإمنا الو، الم يف أصل احلرمةكنه ال إمث 

ست حمرمة وإمنا يأا بذاا ل: ةيعيالتشرمعنی و. ا للعزائمءمثل قراكض يأن العبادة يف حالة احل: ةيالذات

ت ة يف وقيعيت صالة عادكنسان برأيت اإليأن  مثلك، الشارع حرام إىل نسبهايأيت ا اإلنسان ويأن 

ومن قائل ، وهم املشهور ،ةيبأن احلرمة ذات:  فمن قائلكوقد اختلفوا يف ذل، الشارع إىل  هلاالزلزلة ناسباً

ال تنعقد للحائض صالة وال صوم (: ث قاليظاهر عبارة املعترب ح إىل ونسب هذا القول، ةيعيبأا تشر

:  فقالنيتر العبانير مجع بيالتحرترى  ولذا،  نظرك ذلعلىن يف داللة هذه العبارة كل، )١()مجاع اإلعليهو

  . فتأمل، )٢(]نعقدان لو فعلتهماي احلائض الصالة والصوم وال علىرم حي[

  :ة جبملة من األخباريستدل للحرمة الذاتين أن كميإنه : مث

                                                

  . ٣٣ س٥٨ص: املعترب) ١(

  . ٥ س١٥ ص١ج: حترير األحكام) ٢(
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  . )١(» فال حتلّ هلا الصالةاملرأة طامثاً انتكإذا «:  قال)عليه السالم(عن الباقر : ايفكاملروي يف الك

ا الصالة عليهفة مث حرمت كانت معتكوأي امرأة «:  قال)عليه السالم(عن الصادق : بيويف التهذ

  . ثياحلد، )٢(»فخرجت من املسجد

ام بقوله يل ي احلائض عن الصالة والصعلييف ت )عليه السالم(عن الرضا : وما رواه فضل بن شاذان

  . )٣(»عبد إالّ طاهراًيأن ال فأحب اهللا ،  جناسةحدألا يف «: )عليه السالم(

فإن ، فلتتق اهللا«: عليه السالماظم كمن قول ال »ض بالعذرةييف اشتباه احل«: ة خلفيوما ورد يف روا

ان من العذرة كوإن ، هالع عنها بكمسيول، الطهر ترى  حىت عن الصالةكفلتمس: ضيان من دم احلك

ان ي اإلتكذلك،  الصالة يف حال الطهارةكرم ترحيا مكأنه : فإن ظاهره. )٤(»ولتصلّ فلتتق اهللا ولتتوضأ

  . ضيا يف حال احل

                                                

  . ٤جيب علی احلائض يف أوقات الصالة ح  باب ما١٠١ ص٣ج: الكايف) ١(

. ٦٣ يف احليض واالستحاضة والنفاس ح١٩ الباب٣٩٨ ص١ج: التهذيب) ٢(

. ٢ من أبواب احليض ح٣٩ الباب٥٨٦ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ١ من أبواب احليض ح٢ الباب٥٣٥ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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  . )١(»ام أقرائهايفلتدع الصالة أ«: )عليه السالم(من قوله : لةيونس الطويوما يف مرسلة 

  .)٢(» ال جتوز هلا الصالةانت املرأة طامثاًكإذا «: حة زرارةيوصح

  . )٣(»ا الصالةعليهحرمت «الدم  أي »إذا دفقته«: مان بن خالدية سليوروا

 يف )عليه السالم(قوله ك: ة الواردة يف باب االستظهارريثكة األخبار اليالذات  احلرمةعلى تدل كذلكو

 ـ هاري ومثلها غ.)٤(»نياثن أو وميام أقرائها وحتتاط بيف عن الصالة أكاملستحاضة ت«: حة زرارةيصح

أن مقتضى ان كبل ، اًاطحتيا كان الترك ملا اًي ذاتراماًن فعل الصالة حكيب أنه لو مل يبتقر،  ـمما تقدم

  .  الواجب واجلائزنيل دوران بكما يف ك، ةيتأيت بالصالة برجاء املطلوب

: ة مسعدة بن صدقةيرواك،  حرمة مطلق الصالة بدون طهرعلى ما دل :ةي احلرمة الذاتعلىدل يبل 

   يف الصالة قالوا ما فإن مل أدخل معهم، وضوءري غىعلمت هلم الصالة وأنا يوقد أق، ةيإين أمر بقوم ناصب

                                                

. ١ من أبواب احليض ح٥ الباب٥٤٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .  يف احليض٢٦ س٢٣٣ص: كما يف كتاب طهارة الشيخ األنصاري) ٢(

  . ١٤ح  من أبواب احليض٣٠ الباب٥٧٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  . ٧٦ والنفاس ح واالستحاضة يف احليض١٩ الباب٤٠١ ص١ج: التهذيب) ٤(
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عليه (مث أتوضأ إذا انصرفت وأصلّي؟ فقال جعفر بن حممد ، لّي معهمصفأ أ، قولوايشاؤوا أن 

  . )١(» وضوء أن تأخذه األرض خسفاًريصلّي من غيمن  افخيفما  أ، سبحان اهللا«: )السالم

روا حرمة كما ذكفإم ، مجاعاتظاهر معاقد اإلك: من األدلةأخرى ة جبملة يواستدل للحرمة الذات

ع القليب ال العمل ية هو التشريعيوبأن موضوع احلرمة التشر، روا حرمة الصالةكذ، قراءة العزائم

ون موضوع احلرمة هو الثاين ال األولك: وظاهر النصوص، اجلوارحي .  

فإذا ،  به مع قصدهىؤتي أو ،انهي به يف إتأيت بالعبادة بال قصد التقربيلو األمر من أن خيال : قاليال 

انت ك ا مع قصد التقرب یوإذا أت،  عنهااًيون منهكت حىت ون عبادةكب ال تالتقر  ا بال قصدیأت

  .ةية ال حرمة ذاتيعيومع احلرمة التشر، ةيعيحمرمة باحلرمة التشر

  : قاليألنه 

،  ألن إحدامها متعلق بالعمل اخلارجي،ةيعيمة التشرة واحلرياحلرمة الذات، ني األمرني بةال منافا: أوالً

  . ع وحرام ذاتاًيالشرع فإنه تشرإىل شرا  ما إذا شرب اخلمر ناسباًك كوذل، وآخر متعلق بالعمل القليب

  ق بذات العمل اليت شرع نوعها ألنث تعليإن النهي ح: ايوثان

                                                

  . ١ من أبواب الوضوء ح٢الباب ٢٥٧ ص١ج: الوسائل) ١(
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الذي ، فاحلرمة إمنا تنشأ من النهي به، ذاته من قبل النهي املتعلق بون املنهي عنه حراماًكيتعبد به ي

  .  حمرماًعاًين التعبد به تشركيلواله مل 

ظهر ملن يما ك، لو أغلبها عن الضعفخيرناه من األدلة بوجوه ال ك بعض الفقهاء ما ذوقد رد ،هذا

  . ة هو األقربيفالقول باحلرمة الذات، راجع املفصالت

   :ني تظهر يف أمرنيإن مثرة القول: مث

أيت بالصالة بداعي يان أن ك إلم،هريض وغي احلنياط املطلق عند تردد الدم بحتيان االكإم: األول

نايف احلرام يع وإمنا ينايف التشريإذ االحتمال ال ، ةية دون احلرمة الذاتيعي احلرمة التشرعلىحتمال األمر ا

بل ، اط املطلقحتي لال موجباًكالترل من الفعل وكون كي فال ، الوجوب واحلرمةني لدوران الفعل ب،الذايت

  . اط من وجه دون وجهحتي لالموجباً

 على وعدم حرمته بناًء، ةي احلرمة الذاتعلى  بناًء،ان بالصالة بداعي أا عبادة بالذاتيحرمة اإلت: الثاين

  .  حاصل يف الفرضريعي وهو غيع بصورة قصد األمر التشريالختصاص التشر، ةيعياحلرمة التشر

  . شاء من املطوالتيطلبه من يل يراد حبث طويف اإليين وتزي األمرعلىراد يويف اإل

صامت  أو فتكاعت أو فإذا صلّت، ال تنعقد ـ حرمتها إىل باإلضافة ـ ضيإن العبادة يف حالة احل مث

  د يف األثناء يرم رفع الحيمل 
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  ، كان املراد ا هو اهللاإذا  بل غريها أيضاً، اسم اهللا وصفاته اخلاصة حيرم عليها مس:الثاين

  

 نيوال فرق يف العبادة ب، ون حاهلا حال عبادة الطاهر يف حرمة اإلبطالكي حىت إذ هي مل تنعقد، عنه

  . الواجبة واملستحبة واألصالة والتحمل

وإمنا هي دعاء ، ست بصالةي أا لعلىل اخلاص الدال ي للدل،ت يف هذا احلاليال بأس بصالة امل نعم

  . وحنوه

سم اهللا وصفاته اخلاصة بل اا مس عليهرم حي{: ره بقولهك احلائض ما ذعلىمن احملرمات } لثاينا{

  :  بأمورك ذلعلى واستدل ،}ان املراد ا هو اهللاك إذا أيضاًها ريغ

  . تفاق االیدعو: األول

قوله ك :مة ما تقدم يف اجلنب من األدلةيبضم، مجاعا اإلعليه يادعما ك، نبمساواا للج: الثاين

بل » اهللا«راد لفظ ي بعد وضوح أنه ال )١(» اسم اهللاعليه ناراًي وال دس اجلنب درمهاًميال «: )عليه السالم(

  . مطلقاًمسائه الشاملة للصفات اسم من ال ك

 ؟الدم وهي جنب ترى الوارد يف املرأة، ساريد بن يخلرب سع، ض أعظم من اجلنابةيأن احل: الثالث

  . )٢(»كقد أتاها ما هو أعظم من ذل«: )معليه السال(ث قال يح

                                                

. ١ من أبواب اجلنابة ح١٨ الباب٤٩١ ص١ج: الوسائل) ١(

  . ٢ من أبواب اجلنابة ح٢٢ الباب٥٦٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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 وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر يف ،على األحوطعليهم السالم وكذا مس أمساء األنبياء واألئمة 

  الوضوء

  

: )عليه السالم(ث قال يذ حييف التعو )عليه السالم(املروي عن الصادق  ح ابن فرقديما يف صح: الرابع

سألته :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن منصور بن حازم عن، )١(»دهايبه يال تصتبه وكتقرؤه وت«

  . )٢(»ديقصبة حد أو فضة أو ان يف جلدكإذا ، نعم«:  فقال؟ احلائضعلىعلّق يذ يعن التعو

لوضوح ،  ما تقدم يف باب الوضوء من حرمة مس احملدث باألصغرك حرمة ذلعلىدل يأنه : اخلامس

رب ك أن األعليهدل يبل ، عليهشمل األصغر وما زاد يرب كيف أذهان املتشرعة أن احلدث األز كأن املرت

  . ةيفاكع يإالّ أن يف اجلم، أن بعض هذه األدلة حمل تأملخيفى  وال ،نقض الوضوءي

  . ويف باب احلدث األصغر، ملا مر هنا}  األحوطعلى عليهم السالمئمة اء واأليذا مس أمساء األنبكو{

ح متواتر نقله يه إمجاع صريبل ف} ل الذي مر يف الوضوءي التفصعلىتابة القرآن كا مس ذكو{

  املصحف ال متسه «: )عليه السالم( وقوله )٣(﴾سه ِإالّ الْمطهرونمال ي﴿: تعاىلقوله  إىل باإلضافة

                                                

. ١ من أبواب احليض ح٣٧ الباب٥٨٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

. قرءان القرآنت  باب احلائض والنفساء١٠٦ ص٣ج: الكايف) ٢(

  . ٧٩اآلية: سورة الواقعة) ٣(
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   .بل سورها على األحوط  قراءة آيات السجدة:الثالث

  .اللبث يف املساجد: الرابع

  

  . )١(» طهرري غعلى

املروي عن الباقر  خلرب حممد بن مسلم، لمامك يف  متواتراًإمجاعاً} ات السجدةيقراءة آ: الثالث{

 إالّ اقرآن من القرآن ما شاءيفتحان املصحف من وراء الثوب وياجلنب واحلائض «:  قال)عليه السالم(

وتسجد سجدة ، عن احلائض هل تقرأ القرآن )عليه السالم(عن الصادق   وخرب عبد الرمحن،)٢(»السجدة

 يالنه:  أن املرادعلى  بناًء)٣(ما يف نسخة االستبصار ك»ال تقرأ وال تسجد«: إذا مسعت السجدة؟ قال

أيت من وجوب سجدا ينة ما سيبقر، فاملنهي عنه القراءة املستلزمة للسجدة، اءعن السجدة التابعة لقرا

 احلائض مع اجلنب يف هذه اجلهة كمجاع يف اشترااإل إىل ضافةباإلله كهذا ، ة السجدةيإذا مسعت آ

 يف حرمة نيملا عرفت يف باب اجلنابة من وجود قول}  األحوطعلىبل سورها  {كشملها ما تقدم هنايف

  . ات سور السجدةيقراءة سائر آ

  بل ، ال وال خالفكبال إش} اللبث يف املساجد: الرابع{

                                                

. ٣ إن اجلنب ال ميس املصحف ح٦٨ الباب١١٣ ص١ج: االستبصار) ١(

  . ٧ من أبواب اجلنابة ح١٩ الباب٤٩٤ ص١ج: الوسائل) ٢(

. ٢ احلائص تسمع سجدة العزائم ح١٧٧ الباب٣٢٠ ص١ج: االستبصار) ٣(
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  .ستلزم الدخولوضع شيء فيها إذا ا: اخلامس

  

  :  من األخبارعليهدل يو، ررةكلمام مك يف عليه االمجاع ردعو

احلائض واجلنب يدخالن املسجد :  قلنا له)عليه السالم( عن الباقر: حة زرارة وحممد بن مسلميصح

 بن مسلما ويف حسنة ،)١(» جمتازيناحلائض واجلنب ال يدخالن املسجد إالّ« :)عليه السالم( أم ال؟ قال

ن يقربان املسجديه وال يقعدان فين وال يدخالن املسجد جمتازيو«: ث اجلنب واحلائضييف حد

  . )٢(»نياحلرم

أو مسجد إذا کان الرجل نائماً يف املسجد احلرام «:  قال)عليه السالم(وما رواه الکايف عن الباقر 

الّ متيمماً حتی خيرج منه إ املسجد  فاحتلم فأصابه جنابة فليتيمم، وال مير يف)صلی اهللا عليه وآله(الرسول 

، وال بأس أن ميرا يف سائر املساجد وال ك احلائض إذا أصاا احليض تفعل کذلكمث يغتسل، وکذل

  . وقد تقدم الکالم يف خصوصيات املسألة يف باب اجلنابة فراجع،)٣(»جيلسان فيها

ملرور أو املکث االضطراري، أما إذا کان يف حال ا} وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول: اخلامس{

  .  فراجع،فقد تقدم أن فيه قولني، کما تقدم دليل املسألة يف باب اجلنابة

                                                

  .١٠نابة ح من أبواب اجل١٥ الباب٤٨٦ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٧ من أبواب اجلنابة ح١٥ الباب٤٨٨ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٤ باب النوادر ح٧٣ ص٣ج: الكايف) ٣(
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  ،املساجد كسائر  واملشاهد املشرفة،جتياز من املسجدينال ا:السادس

  

مجاع،  اإلكادعي علی ذل قدواملدينة زادمها اهللا شرفاً، ومبکة } جتياز من املسجديناال: سالساد{

يدخالن املسجد « : يف حديث اجلنب واحلائض)عليه السالم(قال :  حسنة حممد بن مسلمك ذليدل علی

  .)١(» احلرمنيينعدان فيه وال يقربان املسجدقجمتازين وال ي

 أو  يف املسجد احلرامان الرجل نائماًكإذا «: )عليه السالم(ة عن الباقر ياملرو: محزة أيب حةيوصح

 حىت ماًمير يف املسجد إالّ متميمم وال يتي فاحتلم فأصابته جنابة فل)آلهصلى اهللا عليه و(مسجد الرسول 

را يف سائر املساجد مين أوال بأس ، كذلكض تفعل ي احلائض إذا أصاا احلكذلكو، غتسليرج منه مث خي

  . )٢(»هايلسان فجيوال 

ملا تقدم يف } املساجدسائر ك {عليهم السالمقة الطاهرة يئمة األطهار والصدلأل} واملشاهد املشرفة{

 ما ك ذلعلىرد يوال ، نيم املسجدكأا يف ح إىل  أن بعض الفقهاء ذهبواكرنا هناكوقد ذ، باب اجلنابة

 ملا )صلى اهللا عليه وآله(ت النيب يضهن يف بي يف حال ح)صلى اهللا عليه وآله(ورد من بقاء نساء النيب 

  لوجود الضرورة يف ، امي حبال حعليهم السالماس حال موم يسبق من عدم ق

                                                

. ٢ حتت رقم١٤٦تقدم يف ص) ١(

. ٣ حتت رقم١٤٦تقدم يف ص) ٢(
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  . حرم هذا مع عدم لزوم اهلتك وإالّ، وإن كان األحوط إحلاقه ا،دون الرواق منها

  . إذا كان زمان اخلروج أقل من زمان التيمم أو مساوياًوإذا حاضت يف املسجدين تتيمم وخترج إالّ

  

 إىل ،م يف الصالةعليهنسان وجواز تقدم اإل، عليهم السالموم يوجود املرحاض يف بكاة يحال احل

  . ك ذلريغ

 يف املشاهد املشرفة إالّ نعليهعدم حرمة الدخول واللبث األقوى أنّ (: من یره مصباح اهلدكفما ذ

  .  ممنوع جدا)١()كاهلت أو ثيستلزم التلويأن 

 ـ ميالذي هو موضع التحر ـ عليهم السالموم يأنه لعدم صدق دخول بك} دون الرواق منها{

  .  الرواقبدخول

بل } وإالّ حرم، كهذا مع عدم لزوم اهلت، ان األحوط إحلاقه اكوإن {يف عدم الصدق نظر  نكل

الم يف كوقد تقدم بعض ال، تلف يف احلرمة أحدخيولذا مل ، ما هو واضحك من أعظم احملرمات كاهلت

  . باب اجلنابة

 أو مميوج أقل من زمان التان زمان اخلركإالّ إذا ، خترج وممين تتيوإذا حاضت يف املسجد{

ادات يم الزكالم يف حك الكوقد مر هنا، كل الذي مر يف باب اجلنابة فراجع هناي التفصعلى} اًيمساو

  . نياملستحدثة يف املسجد

                                                

. ٥٨ ص٥ج: ىمصباح اهلد) ١(
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   فإن تبني،وإن شكت يف ذلك صحت، إذا حاضت يف أثناء الصالة ولو قبل السالم بطلت): ١ـ مسألة (

  

،  لتحقق القاطع املبطل للصالة}بطلت  أثناء الصالة ولو قبل السالمإذا حاضت يف{: )١ ـ مسألة(

دل يو،  أن السالم جزءعلىدل يمما ، »مي واختتامها التسلريبكإفتتاحها التالصالة أن « من :)١(وملا ورد

  : اتيم مجلة من الرواك احلعلى

ا إمث ، نيعتك الظهر ر عن امرأة صلّت من)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال ،ة مساعةيرواك

  . )٢(»نيعتك الركتقوم من مسجدها وال تقضي تل«: طمثت وهي جالسة؟ فقال

:  قال؟ون الصالة فتظن أا قد حاضتك يف املرأة ت)عليه السالم( عبد اهللا وما رواه الساباطي عن أيب

  . )٣(»ا أمتّت صالئاًي وإن مل تر ش، انصرفتئاًيفإن رأت ش، دها فتمس املوضعيتدخل «

  . تعاىل من باب قواطع الصالة إن شاء اهللا كالم يف ذلكل اليأيت تفصيوس. مهاريوغ

   نيفإن تب{ألصالة الطهارة } صحت: كت يف ذلكوإن ش{

                                                

.  من أبواب كيفية الصالة وآداا٧ الباب٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  . ٤٣ يف احليض واالستحاضة والنفاس ح١٩ الباب٣٩٤ ص١ج: التهذيب) ٢(

  . ٤٥ يف احليض واالستحاضة والنفاس ح١٩ الباب٣٩٤ ص١ج: التهذيب) ٣(
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  . وكذا الكالم يف سائر مبطالت الصالة، وال جيب عليها الفحص،بعد ذلك ينكشف بطالا

  

. بطالنلفعدمها موجب ل ـ أيتيما س ـ كعي ألن الطهارة شرط واق}شف بطالاكني كبعد ذل

ل اخلاص يل به للدليق ـ رناه يف بعض املسائل السابقةكما ذ ـ كةيفاك العلىثانوي دليل إذا دلّ  نعم

  .  لألصل،ار بالظن يف املقامباعت} وال{

ة إالّ ما ي ملا قررناه من وجوب الفحص يف الشبهات املوضوع}ا الفحصعليهب جي{والظاهر أنه 

، ض عند احتمال الطهارةي الفحص عن احلعلىده ما دل يؤيبل ، یس املقام من املستثنيول، لي بالدلخرج

  . ة الساباطييوما تقدم من روا

  . تعاىلتاب الصالة إن شاء اهللا كالم حوهلا يف كأيت اليمما س} الم يف سائر مبطالت الصالةكذا الكو{
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  ،ليها سجدة التالوة إذا استمعت بل أو مسعت آيتهاوجيب ع، جيوز للحائض سجدة الشكر): ٢ـ مسألة (

  

بال ( :)١(كويف املستمس، ال وال خالفكبال إش} ركوز للحائض سجدة الشجي{: )٢ ـ مسألة(

  .  لألصلك وذل)خالف ظاهر

ا بعدم جواز عليه حرمة سجود التالوة علىألنه استدل ، ما ظاهره املنع خيي عن الشكح نعم

ستدل ير؟ ورمبا كف يف سجود الشيكنه ال اتفاق يف سجود التالوة فإ: هيوف، اقاًتفا الطاهر ريالسجود لغ

ث فضل بن ي يف حد)عليه السالم(ل الوارد عن الرضا يعلشملها التيف، بأن السجدة عبادة: للمنع يف املقام

أن : هيوف، )٢(»عبد إالّ طاهراًيألا يف حد جناسة فأحب اهللا أن ال «: )عليه السالم(من قوله : شاذان

ر وما كال يف صحة عبادا بالذكوإالّ فال إش، اميالصكما أشبهها  أو الالزم إرادة الصالة من العبادة

  . وعها هللا سبحانهكصح ريما كر ك ال بقصد خصوص الشمطلقاًعرف جواز سجدا ي ومنه، أشبه

، مندوبة أو ة واجبةانت سجدكسواء } تهايمسعت آ أو ا سجدة التالوة إذا استمعت بلعليهب جيو{

ن عن كول، عليهاالتفاق ادعی بل ،  هو املشهوراوهذ، ما أشبه أو ةيعاص أو ن قرأا غافلةإذا كبل و

  بل عن،  احلرمة:لةيب والوسياملقنعة واالنتصار والتهذ

                                                

  . ٣١٤ ص٣ج: املستمسك) ١(

. ٢ من أبواب احليض ح٣٩ الباب٥٨٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  .عليهمجاع  اإل:بيخ يف التهذيالش

إن «: طامث تسمع السجدة؟ فقالعن ال )عليه السالم(عن الباقر : ح احلذاءيلصح: هو األولاألقوى و

واحلائض «: )عليه السالم(عن الصادق : ريبص أيب وموثق، )١(»انت من العزائم فلتسجد إذا مسعتهاك

  . )٢(»تسجد إذا مسعت السجدة

وإن ،  شيء من العزائم األربع ومسعتها فاسجدئإذا قر«: )عليه السالم( عنه ريبصوخرب آخر أليب 

ار إن يه باخليوسائر القرآن أنت ف، انت املرأة ال تصليك وإن  جنباًنتك وضوء وإن ري غعلىنت ك

  . )٣(»شئت سجدت وإن شئت مل تسجد

تقرأ «: )عليه السالم(عن احلائض تقرأ القرآن وتسجد سجدة؟ قال : ح البصرييبصح: استدل للمنع

  . )٤(»وال تسجد

ال تقضي «:  قال)عليهم السالم( يعله عن ي عن أب)عليه السالم(املروي عن الصادق : اثيوخرب الغ

  . )٥(»احلائض الصالة وال تسجد إذا مسعت السجدة

                                                

  . ١ من أبواب احليض ح٣٦ الباب٥٨٤ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٣ من أبواب احليض ح٣٦ الباب٥٨٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٢ من أبواب احليض ح٣٦ الباب٥٨٤ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  . ٢٨ح...  يف كيفية الصالة و٨ الباب٢٩٢ ص٢ج: التهذيب) ٤(

  . ٥ من أبواب احليض ح٣٦ الباب٥٨٥ ص٢ج: الوسائل) ٥(
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  وجيوز هلا اجتياز غري املسجدين

  

، كوإن حاول بعض الفقهاء ذل، نهمايان اجلمع العريف بكمن التعارض لعدم إمن املقام إ: والظاهر

إما : نيوإمنا الالزم أحد أمر، عدم الداللة أو  املشهور بضعف السندرين إسقاط أخبار غكميما ال ك

ثر كفة والشافعي وأمحد وأية ملوافقتها أليب حني التقعلىوإما محلها ، إسقاطها بإعراض املشهور عنها

ومما تقدم تعرف حال ، ته عن مجهورهمياكرب حكخ األيبل يف طهارة الش، يك ما حعلىاجلمهور 

  . خيمجاع الذي تقدم نقله عن الشاإل

لظاهر األوامر اخلاصة هنا ، استماعها أو ةميا عند قراءة العزعليه السجدة املشهور هو وجوب مث

 ني للجمع بكوذل،  ملا عن االستبصار واجلامع من القول باستحباا للحائضخالفاً، واألدلة العامة

 نفي الوجوب لوردها مورد علىة ي االستحباب والناهعلىحبمل اآلمرة  ةياألخبار اآلمرة واألخبار الناه

ا مة وقد عرفت ضعفهين شرائط احلجيذا متت يف اخلربإصح ي إمنا كن ذلإ: هيوف، وهم الوجوبت

أيت يف مبحث يل ما سكها يأيت فية لسجدة احلائض يث ال خصوصيوح، ةيباإلعراض وموافقتهما للتق

  . تعاىلسجود التالوة من الفروع إن شاء اهللا 

دل يو، مهاريوغنتهی مجاع يف املعترب وامل اإلعليه بل، نياألعظم} ني املسجدرياز غيوز هلا اجتجيو{

ه واملقنع واجلمل والعقود يي عن الفقك للمحخالفاً،  األخبار املتقدمة يف حرمة اللبث يف املساجدعليه

   أو ة فضل بن شاذانيولعلّه ملا تقدم يف عموم روا، لةيوالوس
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  . وكذا جيوز هلا اجتياز املشاهد املشرفة،لكن يكره

  

ما هو ك} رهكين كل{خيفى ما ال ك للحرمة الًي دلصلحيالمها ال كن كول، راهةكل الي من دلأيتيما 

  : عليهدلّ يو.  االتفاقعليه ابل ادعو، املشهور

  . ميالتعظ إىل وأنه أنسب، الفقهاءفتوی التسامح بعد 

ل كعند وقت توضأن يض أن يإنا نأمر نساءنا احلُ«: )عليه السالم(عن الباقر : شف اللثامكومرسل 

  . )١(»قربن مسجداًيوال  ـ قوله إىل  ـصالة

 )٢(»قرأن قرآناًي وال قربن مسجداًيوال «: ث احلائضي يف حد)عليه السالم(عن الباقر : وخرب الدعائم

  . راهةكم بالكاف يف احلكوالظاهر أن هذا املقدار 

 نيقضي ال ) اهللا عليه وآلهصلى(ن نساء النيب ك«:  قال)عليه السالم(عن الصادق : ويف خرب احلليب

 من املسجد باًيلسن قرجيتوضأن مث يو الصالة دخل وقتي نيح، نيتحشين كالصالة إذا حضن ول

  . )٣(»عزوجلن اهللا ركذيف

  . ما تقدمك، م سائر املساجدكألا يف ح} از املشاهد املشرفةيوز هلا اجتجيذا كو{

                                                

  . ٢٧ س٩٣ ص١ج: كشف اللثام) ١(

.  يف ذكر احليض١٢٨ ص١ج: دعائم االسالم) ٢(

  . ١٥ غسل احليض والنفاس ح٢٠ الباب٥٥ ص١ج: الفقيه) ٣(
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  . كالم يف ذلكوقد تقدم ال، ازهايز هلا اجتيجين ال يقول بإحلاقها باملسجديمن  نعم
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  .بل معه أيضا يف صورة استلزامه تلويثها، جتيازال جيوز هلا دخول املساجد بغري اال): ٣ـ مسألة (

  .لب وطؤها يف القُ:السابع

  

ا ملا تقدم عليهاز حمرم يألن ما عدا االجت} ازي االجتريوز هلا دخول املساجد بغجيال (: )٣ ـ مسألة(

 فإذا حرم ،س املسجدي فإنه من تنج،ث حراميألن التلو} ثهاي يف صورة استلزامه تلوضاًأيبل معه {

حتمل يث فيأما إذا احتمل التلو، ال يف احلرمة ملا سبقك فال إشكأما صورة اهلت، حرمت مقدمته فتأمل

 ريلعظمه غ كفالظاهر عدم اجلواز ألن احتمال اهلت، اًكان هتكأما إذا ، ةيوالعدم لألمه، اجلواز لألصل

  . فتأمل، جائز

اع يف مج اإلیبل دعو، ال وال خالفكفهو حمرم هلا وللواطي بال إش} لبوطؤها يف القُ: السابع{

ما كمجاع تاب والسنة املتواترة واإلك العليهدل ي و،اتيبل الظاهر أنه من الضرور، لمام متواترةك

  . ما ثبت يف الطبك ،ولهبل ، وجب املرض هلاينه إث يبل والعقل يف اجلملة ح، عرفت

يسئلُونك عِن الْمحيِض قُلْ هو أذى فاعتِزلُوا النساء ِفي الْمحيِض و ال ﴿: تعاىلفقوله : تابكأما ال

نوهر ك وذ،)١(﴾تقْرب﴿نوهحولیاعرفمن «: اط من بابحتيد وإما لاليك إما للتأ﴾ال تقْرب   

                                                

. ٢٢٢اآلية: سورة البقرة) ١(
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﴿ال تقْربوا الصالة وأنتم :  و)١(﴾ الْيتيِمالَبوا م تقْرالَو﴿: قولهك، »هيقع في أن كأوش، یاحلم

كار٢(ى﴾س( .  

. )٣(»فرك فقد  حائضاًىمن أت«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا : اتية اجلعفريففي روا

، )٤(»...م من هذه األمة عشرةيفر باهللا العظك«: مثل، عتقاديفر االكيف مقابل ال ،فر العمليكواملراد ال

  . مهاريوغ، )٥(»افرك الصالة كتار«و

 یث شاء ما اتقيأا زوجها حيإذا حاضت املرأة فل«: )عليه السالم(عن الصادق : ريكبن باة يويف روا

  . )٦(»موضع الدم

لّ للرجل من املرأة وهي حائض؟ قال حيما  :)عليه السالم( عبد اهللا أبا قال سألت: كاملل وعن عبد

  . )٧(» الفرجري شيء غلّك«: )عليه السالم(

ما دون الفرج وهي يأيت املرأة فيعن الرجل  :)عليه السالم(عن الصادق : وعن هشام بن سامل

  عليه ( قال ؟حائض

                                                

  . ١٥٢اآلية: نعامسورة األ) ١(

  . ٤٣اآلية: سورة النساء) ٢(

. ٢٥٠ص: اجلعفريات) ٣(

. ٣ من أبواب وجوب احلج وشرائطه ح٧ الباب٢٠ ص٨ج: الوسائل) ٤(

. ٤ح..  الفرائضعدادأ من أبواب ١١ الباب٢٩ ص٣ج: الوسائل) ٥(

  . ٨ح...  يف حكم احليض و٧ الباب١٥٤ص١ج: التهذيب) ٦(

  . ٤ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧٠ ص٢ج: الوسائل) ٧(
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  من غري حىت بإدخال احلشفة

  

  . )١(» املوضعكال بأس إذا اجتنب ذل«: )السالم

وال ، هايتي إلنيما ب«: ال ق؟ما للرجل من احلائض: )عليه السالم(قال للصادق : ديزيوعن عمر بن 

  . )٢(»وقبي

  . )٣(» أن جتامع امرأة حائضاًكايوإ«: )عليه السالم(والرضوي قال 

نفست حرمت  أو أن املرأة إذا حاضت«: )معليهصلوات اهللا (ت ينا عن أهل البيرو: وعن الدعائم

  . ثي احلد)٤(» زوجها وطؤهاعلىا الصالة والصوم وحرم عليه

 وفعل ما ال ،ل لهحي ما ال ی فقد أت حائضاًیأن من أت«: )عليهم السالم(عنهم نا يورو: أيضاًه يوف

ات البالغة حد يها من الرواريغ إىل ،)٥(»ئتهيه من خطيتوب إليستغفر اهللا وي أن عليهو، فعلهيب أن جي

  . التواتر

 كيف ذلالم كوقد تقدم ال ـ الك بال إشاًي وطیسميفإنه ، إلطالق األدلة} بإدخال احلشفةحتی {

   ريمن غ{ولو  ـ باب اجلنابة

                                                

. ٦ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٧١ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١٥ح...  يف حكم احليض و٧ الباب١٥٥ ص١ج: التهذيب) ٢(

  . احليض يف كفارة اجلماع من ٨ س٣١ص: فقه الرضا) ٣(

  .  يف ذكر احليض١٢٧ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٤(

  . نفس املصدر) ٥(
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  ،إنزال

  

إذ ،  الفرج من دون اإلدخالعلىما أن الظاهر عدم حرمة اإلنزال ك، ورك لإلطالق املذ}إنزال

من : اتيملا ورد يف مجلة من الرواأيضاً، تمل حرمة اإلنزال حيرمبا  نكل، الظاهر من األدلة حرمة الوطي

أن : ومن الظاهر، دةيفاسد العق أو عقالً أو  جسماًون مشوهاًكي احلال كون يف ذلكأن الولد إذا ت

  .  األعم من اإلدخالكالظاهر من ذل

م كبغضيال «: )عليه السالم( علىقول لي )صلى اهللا عليه وآله(مسعت رسول اهللا : قالت فعن أم سلمة

  . )١(»ومن محلت به أمه وهي حائض، ومنافق، ولد زنا: إالّ ثالثة

،  إال مؤمنكبحيال «: )عليه السالم( على أنه قال ل)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا وب عيأ أيب وعن

  . )٢(»من محلته أمه وهي طامثأو ، ةيولد الزنأو ،  إالّ منافقكبغضيوال 

 یفهو إلحد، ب عتريتحيمن مل «: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : )عليه السالم( علىوعن 

  . )٣(» طهرري وإما امرء محلت به أمه يف غ،ةيما لزنوإ، إما منافق، ثالث

  یتر«:  قال)عليه السالم(عن الصادق : ايف والعللكوعن ال

                                                

. ٧ من أبواب احليض ح٢٤ الباب٥٦٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٨ من أبواب احليض ح٢٤ الباب٥٦٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ٩ من أبواب احليض ح٢٤ الباب٥٦٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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أتون نساءهم يف ين آباؤهم يهؤالء الذ«: قال، نعم: قلت: قال»  خلقهم؟نيهؤالء املشوه

  . )١(»الطمث

 فخرج الولد جمذوماً، ه وهي حائضمن جامع امرأت«:  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب : هيوعن الفق

  . )٢(»لومن إالّ نفسهيأبرص فال أو 

ن كيمل  بهحيعرف اإلمام فلم يوإالّ فمن مل ، »البغض «:إن املراد بعدم احلب يف بعض األخبار مث

ات من دون يوإالّ فمن ضلّلته الدعا،  القاصرريما أن املراد غك، ما هو واضحكات ي هلذه الروامشموالً

ونه كال ، ات وجود املقتضييراد ذه الروايوالالزم أن ، النصرافها عن مثله،  هلان مشموالًكي عناد مل

  .  ـما حقق يف حبث ولد الزنا ـ كفيلك وإالّ لنا يف الت،علّة تامة

ض يبل ألن تعر، س لصدق الوطءي لك وذل، الفرجعلىبعد القول حبرمة اإلنزال يفال : انكف يكو

  . ريق اإلضرار بالغيفأنه من أظهر مصاد، ة حمرميديعق أو ةيجسم  أوةيالولد آلفة عقل

                                                

  . ٥رأته وهي طامث ح باب ما حيل للرجل من ام٥٣٩ ص٥ج: الكايف) ١(

  . )املشوهني يف خلقهم(:  وفيه١ علة املشوهني يف خلقهم ح٧٥ باب٨٢ص: علل الشرائع) ١(

. ١٠ يف غسل احليض والنفاس ح٢٠ الباب٥٣ ص١ج: الفقيه) ٢(
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: هين فكل، ضيون الولد يف حال احلك عدم تبأنه قد ثبت طباً، اتيل يف مطلق هذه الرواكستشيورمبا 

مث ، وألنه لو طهر من الدر، ون الولد أوالًكتي أن  الحتمال، ما ثبت طباًنيات وبي الروانيب أنه ال منافاة

لئال ، ضيفالشارع منع من مطلق الوطء حال احل،  األثركان له ذلك، یاختلط املين بالدم الباقي يف ار

  . صادف مثل هذه احلالةي

، عليهة اإلمجاع ي بل عن الغن،ما هو املشهورك،  املرأةعلى كذلك الرجل علىما هي كإن احلرمة  مث

الرجل يف  إىل وأما إسناد الفعلأيضاً، ا عليه ه حمرماًونكالظاهر يف ، هاية إسناد احلمل إلي من ناحكوذل

  : ك ذلعلىدل يو، ات فلعله ألنه الطالب من املرأة غالباًيأغلب الروا

 ؟ منهنيتبمتی طلق امرأته يسألته عن الرجل :  قال)عليه السالم(عن الباقر : ما رواه حممد بن مسلم

 كفلها أن تتزوج يف تل: قلت»  نفسهاكالثة متلضة الثيطلع الدم من احليحتی «: )عليه السالم(قال 

  . )١(»تطهر من الدم حىت ن من نفسهاكن ال متكول، نعم«: )عليه السالم(احلال؟ قال 

، منهما لآلخر أي نيك عدم جواز متعليهترتب يو، ل واحد منهما حرام مستقلك علىف:  هذاعلىو

   أو جلهل، ان اآلخر معذوراًكإذا 

                                                

  . ١ من أبواب العدد ح١٦ الباب٤٣٢ ص١٥ج: الوسائل) ١(
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  ، من التقبيل والتفخيذ والضمءبغري الوطـ ستمتاع  وجيوز اال، وحيرم عليها أيضاً،بل بعضها على األحوط

  

د يف املسائل املختلف ييف التقل أو الختالف يف املذهب، عليهس حبرام يدة بأنه ليعقأو نوم  أو غفلة

  .هايف

ع الدم  واألمر باتقاء موض،قاب املنهي عنهيبل قال به بعض لصدق اإل}  األحوطعلىبل بعضها {

ان مقطوع كر وإن كبعض الذإدخال عرف وجه حرمة ي ومنه، الشامل إلدخال البعض كوحنو ذل

ال من } أيضاًا عليهرم حي{قد عرفت أنه } و{ فاحلرمة ألجل صدق الوطء احلشفة أما إدخاله ملفوفاً

بل من ، ما أشبهأو  ديتقل أو  جلهل الطرف جائزاًعلىان كإذا  رمحيال  حىت باب املصادفة يف اإلمث فقط

 املرأة علىرم حيجنون  أو لف لعدم بلوغك مريان الطرف غكأنه لو : عرفيومنه ، باب ظاهر األدلة

  . نيكالتم

 بأن ، مباشرةريغ أو مباشرة، هاريوغ} ذ والضميل والتفخي الوطء من التقبريبغ وز االستمتاعجيو{

 نيوأما مبا ب، لمامكع املتواتر نقله يف امج اإلهعليبة فكأما ما فوق السرة ودون الر، ان من فوق اللباسك

د يف شرح ي ملا عن السخالفاً، عليهمجاع  اإل:انيان وجممع البيبل عن التب، بة فهو املشهوركالسرة والر

، األقوىواملشهور هو ، هيل إلي امل:لييوعن األردب، بةك السرة والرني االستمتاع مبا بميالرسالة من حتر

  : عليهدل يو

  ما )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: كن عبد امللحس
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  . )١(»نهيل منها بعبماعدا القُ ل شيءك«:  فقال؟لصاحب املرأة احلائض منها

  . )٢(» الفرجريل شيء غك«: یته األخريويف روا

  . )٣(»ما دون الفرج«: )عليه السالم(عن الصادق : ةيويف موثق معاو

  . )٤()عليه السالم(صادق عن ال: بن سناناومثله ما يف خرب 

  . )٥(»الدم  موضعیث شاء ما اتقيح«: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: ريكبن باويف مرسل 

ما دون الفرج وهي يأيت املرأة في يف الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: ويف موثق هشام بن سامل

  . )٦(» املوضعكال بأس اذا اجتنب ذل«: )عليه السالم(حائض؟ قال 

  . )٧(»ني الفخذنيما ب«: )عليه السالم( عنه :ويف خرب عمربن حنظلة

                                                

  . ١ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٤ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧٠ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧٠ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ٣ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧٠ ص٢ج: الوسائل) ٤(

. ٥ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧٠ ص٢ج: الوسائل) ٥(

. ٦ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧١ ص٢ج: الوسائل) ٦(

. ٧ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧١ ص٢ج: الوسائل) ٧(
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  . )١(»هايتي إلنيما ب«: )عليه السالم(عنه : ديزيويف حسن عمربن 

  . )٢(»ما دون الفرجيأيت امرأته وهي حائض فيم للرجل أن يستقيف«: عبد اهللا بن یسية عيويف روا

: عن احلائض )عليه السالم( عبد اهللا أبا أنه سأل: حلليبح ايستدل هلما بصحيلي فيد واألردبيالسأما 

مث له ما فوق ،  وخترج سرانيبتكالر إىل تتزر بأزار«: )عليه السالم(ل لزوجها منها؟ قال حيوما 

  . )٣(»اإلزار

 نيبتكالر إىل تتزر بأزار«: ل لزوجها منها؟ قالحيئل عن احلائض ما س:  عنه قالريبص أيب وحنوه خرب

  . )٤(»ها وله ما فوق اإلزاري ساقوخترج

... تتزر«: وقال، أنه رخص يف مباشرة احلائض: )عليه السالم(عن جعفر بن حممد : وخرب الدعائم

  . ر حنوهكوذ، )٥(»

وهذه ، ألن أدلة املشهور نص،  األدلةني ب مجعاً،راهةك العلىن هذه األخبار ال بد من محلها كل

  : ولذا قال، خيفىما ال كظاهرة 

                                                

. ٨ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧١ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٩ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧١ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب احليض ح٢٦ الباب٥٧١ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ٢ من أبواب احليض ح٢٦ الباب٥٧٢ ص٢ج: الوسائل) ٤(

  . ١٢٧ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٥(
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   . وأما فوق اللباس فال بأس،نعم يكره االستمتاع مبا بني السرة والركبة منها باملباشرة

  ،رها فجوازه حمل إشكالب يف دءوأما الوط

  

راهة املباشرة ألغلب كبل الظاهر }  باملباشرة منهابةك السرة والرنيره االستمتاع مبا بكينعم {

عن احلائض  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت :ة حجاج اخلشاب قاليلروا، ابيجسدها بدون الث

  . )١(» مث تضطجع معهتلبس درعاً«: ل لزوجها منها؟ فقالحيوالنفساء ما 

ل له من حي عن الرجل ما )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قالعبد اهللا أيب الرمحن بن وعن عبد

ال شيء له من الوطء يف : ةيذه الرواأن املراد : ن الظاهركل، )٢(»تطهر حىت ال شيء«: الطامث؟ قال

  . اتينة سائر الروايبقر، عليهخ يما محله الشك، الفرج

  . راهةكات اليظهر من روايما ك }وأما فوق اللباس فال بأس{

الم له كأما احملرم فال ،  يف الطاهرةكن لذليعند اوز} الكوأما الوطء يف دبرها فجوازه حمل إش{

» اجلواز«فاملشهور : كفقد اختلفوا يف ذل انكف يكو، ة احلرمةي احتمال أشدإالّ، ميهنا يف التحر

   على وأما ما دل ،بلل ماعدا القُي حتلعلىص يللتنص

                                                

  . ٣ من أبواب احليض ح٢٦ الباب٥٧٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١٢ من أبواب احليض ح٢٤ الباب٥٦٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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 : نعم، بل األقوى عدمه إذا كان من غري الدبر،وإذا خرج دمها من غري الفرج فوجوب االجتناب عنه غري معلوم

  .ينئذيف فرجها اخلايل عن الدم حء ال جيوز الوط

  

،  ـقل بانصرافهي لو مل )١(»وقبيال «: )عليه السالم(وقوله  ـ ل بإطالقهيلو ق ـ النهي عن الفرج

ظهور أو  إشعار إىل ضافةهذا باإلمطلقاً، ة أعم يات الناهيون الرواكل،  األدلةكد بتليقيال بد وأن 

  . لدميف أن احملرم هو موضع اـ  ه الولد وما أشبهياملعللة بتشو ـ األخبار

 كعن ذل أي }فوجوب االجتناب عنه{ ثقبة يف السرة مثالًك}  الفرجريوإذا خرج دمها من غ{

ملا تقدم } عدمهاألقوى بل {شمل هذا املخرج يث يلعدم إطالق لألدلة حب}  معلومريغ{د ياملخرج اجلد

  . ةيقل بالسلیاليت تسم}  الدبرريان من غكإذا {ة ما عدا القبل ي حلعلىمن النصوص الدالة 

قال بعدم يان رمبا كنصراف بدوي وإن واال، ان من الدبر فالظاهر احلرمة لشمول األدلة لهكأما إذا 

  . كن ال شبهة يف أن األحوط التركل، كقتضي ذليوعدم إطالق ، مة احملرمةكاحلرمة لعدم وجود احل

: هين فكل، ك املستمسما يفكإلطالق األدلة } نئذيعن الدم حايل وز الوطء يف فرجها اخلجيال : نعم{

  أن اإلطالق منصرف

                                                

. ٨ من أبواب احليض ح٢٥ الباب٥٧١ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  . كاألحوط التر نعم، ةية واخلارجيبالقرائن الداخل

هما لألصل بعدم مشول يواجلواز ف، مجايلهما للعلم اإليعدم اجلواز ف: فاحملتمالت أربعة ،انكف يكو

ع الدم لإلطالق وعدم اجلواز يف موض، هريوأصالة جواز غ، وعدم اجلواز يف الفرج فقط لإلطالق، ليالدل

  . ل النجاةياط سبحتيان االكوإن ، وأقرب االحتماالت هو االحتمال الثاين، وأصالة جواز الفرج
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  ،إذا أخربت بأا حائض يسمع منها): ٤ـ مسألة (

  

: بل يف احلدائق،  واحدريال ادعاه غكبال إش} سمع منهايإذا أخربت بأا حائض {: )٤ ـ مسألة(

  : له بأمور واستدل ،»وبال خالف«

  . د حجةيوقول ذات ال، ديا ذات الإ: األول

  . )١(﴾ أرحاِمِهن  ِحيلُّ هلُن أنْ يكْتمن ما خلق اللّه يفالَو﴿: تعاىلقوله : الثاين

ث ال عسر وال حرج يف اإلسالم يوح، متعذرة أو انت متعسرةكنة يفت بإقامة البکلّا لو إ: الثالث

  . فالالزم قبول قوهلا

دل باملالزمة ين أ ال بد وعليه ريام الغكب الشارع أحيفترت، عرف إالّ من قبلهايال  نه ماإ: ابعالر

  .  قبول قوهلاعلىة يالعرف

ة ياملرو  وحسنة زرارة،)٢(»النساء إىل ضيالعدة واحل«: حة زرارةيصحك اتيمجلة من الروا: اخلامس

  . )٣(»ض للنساء إذا ادعت صدقتيالعدة واحل«: ايفكيف ال

  .  بقبول أقواهلنني املسلمنية املستمرة بريالس: السادس

  دية قول ذي الي حجعلىل يبأنه ال دل، لكل يف الكوقد أش

                                                

  . ٢٢٨اآلية: سورة البقرة) ١(

. ١ح...  يف احليض والعدة٨٩ الباب١٤٨ ص١ج: االستبصار) ٢(

  . ١ح... ب أن النساء يصدقن با١٠١ ص٦ج: الكايف) ٣(
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ما ك،  وجوب قبول قوهلنني وجوب إظهارهن وبنيال تالزم ب مث، احلمل إىل ةيوبانصراف اآلمطلقاً، 

وبأن ، )٢(﴾ِلينِذروا قومهمو﴿: وقوله سبحانه، )١(﴾فسئلُوا أهل الذِّكِْر﴿: تعاىل يف قوله كر مثل ذلكذ

، ورةكة املذيلك العلىل يوبأنه ال دل، ورةكة املذيلكال لليصلحان دليفال ، قدران بقدرمهايالعسر واحلرج 

ات ال يوبأن الروا، هينسان حجة ف اإلكلون قول ذكيالّ من قبل إنسان إعرف يل ما ال كل كأن حىت 

  . معلومةرية غريوبأن الس، ك موضع الشيف حىت ةيلك العلىتدل 

ان بعضها حمل مناقشة كوإن ، ة مجلة منهاي لتمام، األدلة ال وجه لهكل تلكال يف كن اإلشكول هذا

وسواء ، انت متهمة أم الكقبل سواء يأنّ قوهلا ، ورةكطالقات املذاإلمقتضى إن  مث، ما هو واضحك

انت كوسواء ، ض يف شهر واحد ثالث مرات أم الياحل  ترىأا ما إذا دعتك، داًيان ما تقول بعك

، امم بصورة عدم االكختصاص احلا: رة وجامع املقاصد والروضكعن التذ نكول، تعرف املسائل أم ال

دعت أا حاضت يف شهر واحد ايف امرأة : )عليه السالم( يعلوين املروي عن كنصراف وخلرب السلال

   فإن شهدت،  ما ادعتعلى ىما مضيان فكضها يبطانتها إن حلّفوا نسوة من ك«:  قال،ضيثالث ح

                                                

  . ٤٣اآلية: سورة النحل) ١(

. ١٢٢اآلية: سورة التوبة) ٢(
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  .كما لو أخربت بأا طاهر

  

  . )١(»اذبةكصدقت وإالّ فهي 

ثبتان عدم القبول مع يأما  إىل باإلضافة، نيضعف سند اخلرب: هيوف، )٢(هيمرسل الفق: ب منهايوقر

امیعد الدعوبى الدعوعلى الًيون اخلربان دلكيفال ، ن عموم من وجهي األمرنيوب،  ال مع اال 

  . ورةكاملذ

وإن ، د مما مها حجةيفحال املقام حال السوق وال.  أن املشهور أعرضوا عنهما)٣(: یويف مصباح اهلد

دل يبل ، كما أشبه ذل أو ، عارف باملسائلريد غيان ذو الأو ك، مورد االام أو داًي بععليهان ما دال ك

ضع «: )عليه السالم(فقد قال  ـ  من مواردهريثكيف  ـ  يف عمل املسلم أصالة الصحة:ة قوهلاي حجعلى

  . )٤(» أحسنهعلى كيأمر أخ

ة وبإطالق ريستدل له بالسي و،أيضاًتقبل } اهرما لو أخربت بأا ط{: الذي تقدم} ـك{و 

ام مع ه مع االيفما عن بعض من التوقف ف، ض وعدمهي ألن املنساق منها قبول قوهلا يف احل،األخبار

ما قرر يف  ـ كوم مع القاعدةكإذ االستصحاب حم،  لالستصحابان مورداًكوإن ،  تامريض غيسبق احل

  .  ـحمله

                                                

...  يف احليض و١٩ الباب٣٩٨ ص١ج: التهذيب) ١(

. ١٦ يف غسل احليض والنفاس ح٥٥ ص١ج: الفقيه) ٢(

  . ١٩ س٦٨ ص٥ج: ىمصباح اهلد) ٣(

  . ٣حكام العشرة حأ من أبواب ١٦١ الباب٦١٤ ص٨ج: الوسائل) ٤(
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  ،واحلرة واألمة واألجنبية واململوكة، ال فرق يف حرمة وطء احلائض بني الزوجة الدائمة واملتعة): ٥ـ مسألة (

  

 واحملللّة} ة الدائمة واملتعة واحلرة واألمة الزوجنيال فرق يف حرمة وطء احلائض ب{): ٥ ـ مسألة(

ال وال كبال إش، وطء الشبهةكال  أم ی اما لو زنك، ة مع العلم ايواألجنب} ةكة واململويواألجنب{

فاعتِزلُوا النساء ﴿: تعاىل إطالق قوله عليهدل يو، عليهمجاع لمام اإلكظاهر بل ، كل ذلكخالف يف 

ِفي الْمحيِض ونال تقْربرى يطْهحت نور يف مجلة منهاكوإطالق مجلة من األخبار والعلل املذ )١(﴾وه ،

ر لفظ الزوج والزوجة يف بعض كرناه ذكنايف ما ذيوال ، رت األمة يف بعضها باخلصوصكذا ذكو

  . ما هو واضحكاألخبار ألنه من باب املثال والغلبة 

ون ك أن تني ال فرق بكذلكو.  اجتمعانيحرامل ك يف كذلكما هو ك اًظم مغلّكون احلكيويف الزنا 

 فال نيال الطرفكحلرمة لإذ ا، ةيتابك عند ال جائزاًكان ذلكوإن ، مسلمة أو ةيتابكالكافرة كالزوجة 

ة ي فإن حل مثالًاًيانت بنت أخ اإلنسان جموسكما إذا ك،  اآلخرعلىة ألحدمها احلرمة الثابتة يتسقط احللّ

ان كومثله لو ، »ألزموهم مبا التزموا به«فإنه خارج عن أدلة ، ة للرجليزواجها عندها ال توجب احلل

 كذلكو، ضيعتقد أحدمها يف مذهبه حبرمة هذا النوع من احليس ومل كالع أو ةيعي والزوجة شاًيالزوج سن

  . دمهايإذا اختلف تقل

                                                

. ٢٢٢اآلية: سورة البقرة) ١(
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 يف زمان  بل حيرم أيضاً،أو حنوه أو كان بالرجوع إىل التميز ،اً وجدانيكما ال فرق بني أن يكون احليض قطعياً

  ،االستظهار إذا حتيضت

من عادة } حنوه أو زيالتم إىل ان بالرجوع أو ك،اًي وجداناًيض قطعيون احلكي أن نيما ال فرق بك{

 ـ  وقد وسع الشارع املوضوع، املوضوعاتعلىام مرتبة كألن األح، انكمات وقاعدة اإليالنساء والروا

ون كيقررت أن أو ، حيضاًونه كمت بكفإذا رأت املبتدئة وح، ومةكحل حنو اعلى ـ شف عنهأو ك

الم يف أا لو ك الىبقي،  الزوج وطؤهاعلىحرم ، اتيالروا إىل ضها يف أول الشهر يف حالة الرجوعيح

 الزوج من جهة علىفهل حترم ، ام مث ظنت السابع السادسيما إذا قررت ستة أك، اشتبهت يف العدد مثالً

وقد قررت ، ألن األمر منوط ا، والظاهر الثاين: حتماالنا. رهاي حترم ألن املدار تقرال أو ةيواأنه عدد ر

  . مكوجب ترتب احليواالشتباه ال ، الستة

، كالم يف ذلكأما إذا قلنا بوجوب االستظهار فال } ضتي يف زمان االستظهار إذا حتأيضاًرم حيبل {

ما  ـ ك استحباب االستظهارعلى وأما بناًء، ضيئر آثار احلب سايوم بلزوم االجتناب وترتكإذ هو حم

  : حتماالن بل قوالنااستحبابه  أو ففي وجوب التحرز ـ الم املصنفكتقدم يف 

 ال كذلكما ال تصلي كف، ضين اختارت التحإا عليهام احلائض كب أحيللزوم ترت، الوجوب: األول

  هيان فكوإن ،  فلتأخذ بهماًيؤها مستقان قركفإن «: )عليه السالم( بقوله كد ذليوأ، توطأ
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غشاها زوجها يعن النفساء  :ك يف موثقة مال)عليه السالم( وقوله ،)١(»نيومي أو  بيوم فلتحتطخالف

ام عدة يوم وضعت بقدر أي هلا منذ ینعم إذا مض«: )عليه السالم(سها من الدم؟ قال اوهي يف نف

  . )٢(»غشاها إن أحبيسل مث تأمرها فتغي زوجها غشاهايوم فال بأس بعد أن يمث تستظهر ب، ضهايح

 جواز شيء وجواز نية بيوللمالزمة العرف،  األصلعلىد يزيألن الفرع ال ، عدم الوجوب: الثاين

 للجمع الذي تقدم يف مسألة ك استحباب ذلعلىبل تدالن ، مي التحرعلىات ال تدل ي والروا،املالزم له

 وميوحتتاط ب، ام أقرائهايف عن الصالة أكاملستحاضة ت«: زرارةحة يرناه صحكد ما ذيؤيو، االستظهار

فإذا حلت هلا الصالة حلّ  ـ :عليه السالمأن قال  إىل  ـلة ثالث مراتيوم وليل كمث تغتسل ، نياثنأو 

ستحباب امعنی  كفإن ذل، ام االستظهارية الصالة يف أيومن املعلوم حل، )٣(»غشاهايلزوجها أن 

 الصالة وتصوم وما أشبه كبأن تتر،  األعمالني بكيك جواز التفب جداًيمن القرولذا ف، ظهارستاإل

  ان هذا كوإن ، كذل

                                                

. ٨ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٧٧ح...  يف حكم احليض و٧ الباب ١٧٦ ص١ج: التهذيب) ٢(

. ٧٦ح...  يف احليض واالستحاضة و١٩ الباب٤٠١ ص١ج: التهذيب) ٣(
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  .وإذا حاضت يف حال املقاربة جيب املبادرة باإلخراج

ا، وجوب الكفارة بوطئه:الثامن

  

  . اطحتيخالف اال

، د إلطالق األدلة واحري غعليهما نص ك} خراجب املبادرة باإلجيوإذا حاضت يف حال املقاربة {

ثناء مل ض يف األيالقاعدة أنه إذا علم بالتحمقتضى بل ، اتيورة يف الرواكمة املذكواحل، ووجود املناط

  . جتز املقاربة

 رةكوعن التذ، ثر القدماءكأ إىل ونسبه مجاعة،  واحدريما عن غك }فارة بوطئهاكوجوب ال: الثامن{

ن فجعلوا ي آلخرخالفاً، عليهمجاع اإل: واخلالف والفوائدة يوعن االنتصار والغن، علمائنا إىل نسبته

اح املبسوط ومجلة كة ونيي عن النهاكواحمل. )١()ه قوالنيألصحابنا ف(: وقال يف السرائر. فارة مستحبةكال

نتهی ونسبه امل،  االستحباب:همرين واحملقق الثاين والنراقي األول وغيديتب احملقق والعالمة والشهكمن 

وهذا هو .. هريواختاره الوسائل وغ،  األدلةني بمجعاًاألقوى : ىخ املرتضيوجعله الش، هل العلمثر أكأإىل 

فمن ، اببستح االعلىات مما ال بد من محل ما ظاهره الوجوب ي من الروانيلورود طائفت، األقرب

  : األوىلالطائفة 

ان يف أوله كصدق إذا تي أنه فارة الطمثكيف : )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: ة داود بن فرقديروا

  ،ويف أوسطه نصف، ناريبد

                                                

  .  يف احليض٥ س٢٨ص: السرائر) ١(
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،  واحدنيك مسعلىتصدق يفل«: ؟ قالفّركين عنده ما كيفإن مل : قلت، ناريويف آخره ربع ددينار 

  . )١(»فارةكشيء من ال إىل ليد السبجيل من مل كفارة لكفإن االستغفار توبة و، عوديوإالّ استغفر اهللا وال 

ستغفر اهللا ينار ويتصدق بدي«:  طامث؟ قال وهيتهأمرأتى الته عمن سأ: بن مسلماح يوصح

  . )٢(»تعاىل

 يف استقبال عليهب جي«: )عليه السالم( حائض؟ قال أيت املرأة وهييعن الرجل : ويف خربه اآلخر

  . )٣(»ناريويف استدباره نصف د، ناريض دياحل

، ضهايام حي إمرأته يف الفرج يف أول أیمن أت«: )عليه السالم(ه عن الصادق ريومرسل القمي يف تفس

 ضهايام حيوإن أتاها يف آخر أ،  ربع حد الزاين مخس وعشرون جلدةعليهو، ناريق بدتصدين أ عليهف

  . )٤(»ضرب اثنيت عشرة جلدة ونصفاًينار ويتصدق بنصف دي أن عليهف

                                                

  . ٥ امرأة حائضاَ من الكفارة حأما جيب علی من وط ٨٠ الباب١٣٤ ص١ج: االستبصار) ١(

. ٣٩ يف حكم احليض واالستحاضة ح٧ الباب١٦٣ ص١ج: التهذيب) ٢(

  . ١ من أبواب بقية احلدود ح١٣ الباب٥٨٦ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .  من سورة البقرة٢٢٢ يف تفسري اآلية ،٧٣ ص١ج: تفسري القمي) ٤(
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  . )١(»ناريصف د نعليه ف حائضاًیمن أت«: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عنريبص أيب وموثق

 امرأته وهي حائض؟ قال علىقع ييف الرجل : )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ، احلليبعبد اهللاح يوصح

  . )٢(» بقدر شبعهنيك مسعلىتصدق ي«: عليه السالم

ان يف وسطه كفإن ، ناريتصدق بدين أ عليهض فيإن جامعها يف أول احل«: روي: ومرسل املقنع

 وهي حائض تصدقت بثالثة أمداد من كمتأوإن جامعت ، ناري آخره فربع دان يفكوإن ، ناريفنصف د

  . )٣(»طعام

  . )٤(ري وتأخميمثله بتقد: وعن الرضوي

  . )٥(»ناري أن تتصدق بدكيعلجامعتها وهي حائض فمتی و«: وعن موضع آخر منه

                                                

  . ٢ح...  امرأة حائضاَأجيب علی من وط ما ٨٠ الباب١٣٣ ص١ج: االستبصار) ١(

  . ٣ح...  امرأة حائضاَأ ما جيب علی من وط٨٠ الباب١٣٣ ص١ج: االستبصار) ٢(

  . ٢٣ س٥ص) وامع الفقهيةاجليف (املقنع ) ٣(

. ٩ س٣١ص: فقه الرضا) ٤(

  . نفس املصدر) ٥(
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  : ةيومن الطائفة الثان

عليه (اقع امرأته وهي طامث؟ قال  عن رجل و)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: صيح العيصح

عليه (فارة؟ قال ك عليهفإن فعل أ: قلت، »قراي اهللا أن ی فقد كلتمس فعل ذليال «: )السالم

  . )١(»ستغفر اهللاي، ئاًيه شيال أعلم ف«: )السالم

،  شيءعليهس يل: ها زوجها؟ قاليأتيعن احلائض : )عليهما السالم(عن أحدمها ، وموثق زرارة

  . )٢(عودي اهللا وال ستغفري

:  قال، امرأته وهي طامث خطأعلىعن وقوع الرجل  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، ثيوموثق ل

  . »یعص«نة يبقر» ئةياخلط« فإن املراد من اخلطأ. )٣(» ربهی شيء وقد عصعليهس يل«

وفعل ما ال ، لّ لهحي  ما الی فقد أت حائضاًیإن من أت«: )عليهم السالم(نا عنهم يرو، وخرب الدعائم

 فهو كوإن تصدق بصدقة مع ذل، ئتهيه من خطيتوب إليستغفر اهللا وي أن عليهو، فعلهيب أن جي

  . )٤(»حسن

                                                

  . ١ من أبواب احليض ح٢٩ الباب٥٧٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٢ من أبواب احليض ح٢٩ الباب٥٧٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٣ من أبواب احليض ح٢٩ الباب٥٧٦ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .  يف ذكر احليض١٢٧ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٤(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

١٧٨

نة ي مع قر االستحباب خصوصاًعلى كوجب محل تليمما ، فارةكة يف عدم الحيات صريوهذه الروا

 مرة ىرو:  احلليبفمثالً،  آخرئاًي ومرة شئاًيمرة شروى   واحداًاًياوأن رحىت ، فارةكاضطراا يف قدر ال

ستغفر يفل، ان واقعها يف استقبال الدمكإن «: یومرة رو ،ما تقدم ك» بقدر شبعهنيك مسعلىالتصدق «

ان واقعها كوإن ، عديوال ، ومهيل رجل منهم لك بقدر قوت ني سبعة نفر من املؤمنعلىتصدق يول، اهللا

  . )١(»عليهقبل الغسل فال شيء امها ي أيف إدبار الدم يف آخر

: هيوف، فةي وأيب حنكمالفتوی وموافقة العامة ل، بإعراض القدماء،  القول باالستحبابعلىل كشأو

، سكل بالعيما أنه رمبا قك، كهم بذلرين وغيدي والشهنية واملبسوط والفاضليالنهافتوی  قد عرفت كأن

 مضافاً،  العامةنيانت معروفة بكفارة كون الكيف ظاهر » قولونيفإن الناس «: كن خرب عبد امللإث يح

ما قرر يف ك، مقدميل هذا مع الغض يف أن اجلمع الدال، ةيققان موضوع التقحين من العامة ال يأن نفرإىل 

  . االستحباب: كاختار املستمس ولذا. حمله

  ر يف ك ما ذني بيريث نقول باالستحباب فالظاهر التخيوح

                                                

  . ١٣ باب النوادر ح٤٦٢ ص٧ج: الكايف) ١(
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 من غري فرق بني احلرة واألمة ، إذا كانت زوجة، وربعه يف آخره، ونصفه يف وسطه،يض دينار يف أول احل:وهي

  ،والدائمة واملنقطعة

  

نسب } وربعه يف آخره، ونصفه يف وسطه، ضينار يف أول احليوهي د{ فارةكات من أقسام اليالروا

: كواستدلوا لذل، عليه مجاعاإل :نتهیة واملعترب وامليبل عن االنتصار واخلالف والغن، الشهرة إىل هذا

ن كل، لي هذا التفصعلىات يوقد محلوا سائر الروا. والرضوي، ومرسل املقنع، ة داود بن فرقديبروا

  . النظر العريف إىل  الوجوب أقربعلى حىت يريالظاهر أن القول بالتخ

وم ك ألنه حم،نيما يف النقاء يف البك، ة الدم وعدمهاي رؤني برينه ال فرق يف األول والوسط واألخإ مث

 اماًيانت أكة ولو يضيومة باحلكام احمليمن األ هاريام العادة وغي أنيما أن الظاهر أنه ال فرق بك، ةيضيباحل

  . اتيالرواكة ياريختا

ما  ك،مكن هلا هذا احلكي وإالّ مل ،ضياط أحلقت باحلحتيام االستظهار إن قلنا بأا واجبة االيأ نعم

   .تقدم

  . هي أربع وعشرون محصة متوسطة اليت، ل الصاغةيثالثة أرباع مثقال الذهب مبثاق: ناريواملراد بالد

الفتوی قنة من انصراف النص ويألا هي املت} انت زوجةكإذا {ورة إمنا هي كفارة املذكإن ال مث

  ما ال فرق ك، یإلطالق النص والفتو} والدائمة واملنقطعة،  احلرة واألمةني فرق بريمن غ{
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  طعام  فكفارته ثالثة أمداد منئنت مملوكة للواطوإذا كا

  

 العتقاد املرأة حبرمة الوطء كة يف ذليالرجل وال مدخل إىل ف متوجهيلكافرة ألن التك املسلمة والنيب

انت املرأة مقلّدة ملن ال كوإن ، عليهوجب وجب ي ن ملان مقلّداًكما أنه لو ك، عدمهاأو ض ييف احل

  . وجبيقلّد من ال يوهو وجب يس بأن قلّدت هي من كة الع يف صورعليهب جيوال ، وجبي

نفي : بل عن السرائر، ما عن مجاعةك} فارته ثالثة أمداد من طعامك فئة للواطكانت مملوكوإذا {

، من جامع أمته وهي حائض«: هي مبرسلة الفقكواستدلوا لذل، عليهمجاع وعن اإلنتصار اإل، هياخلالف ف

تصدقت بثالثة أمداد ،  وهي حائضكوإن جامعت أمت«:  والرضوي،)١(»متصدق بثالثة أمداد من طعا

 معلوم اختار يف املعترب ري واجلرب غفاًي املستند ضعناكث ين حكل، بعد اجنبارمها بالعمل، )٢(»من طعام

 على و،فارةكوهذا هو األقرب ملا تقدم من عدم وجوب أصل ال، )االستحباب(وجامع املقاصد نتهی وامل

عن ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  بن عمروكاملل  ما يف حسن عبدني وبك ذلني بريخمهذا فهو 

 نصف عليه: قولونيفإن الناس : كاملل قال عبد، »ستغفر اهللا ربهي«: ته وهي طامث؟ قالي جاریرجل أت

  . )٣(»نيك عشرة مساعلىتصدق يفل«: )عليه السالم(نار؟ فقال يد أو ناريد

                                                

  .٩ باب غسل احليض والنفاس ح٥٣ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٩ س٣١ص: فقه الرضا) ٢(

  .٢من أبواب احليض ح ٢٨ الباب٥٧٤ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  ، لكل مسكني مد،ثالثة مساكنييتصدق ا على 

  

يف  )١(بن مسلما مثل خرب ، إلطالق األدلة،لكة مشي الزوجة واجلارني بكيكن التفبأ :قاليبل رمبا 

فارة كيف  )٣(:  وخرب داود)٢(» حائضایمن أت«: ريبص أيب وخرب،  املرأة وهي حائضیالرجل أت

  . فتأمل، »االستحباب«ل هو ك الم يفكون احلكواألمر سهل بعد ،  حمل نظركن ذلكل الطمث

نصراف من اللو، ىإلمجاع املدعل كوذل: قالوا}  مدنيكل مسك لنيك ثالثة مساعلىتصدق ا ي{

ها ؤصح إعطايف، نصراف ممنوع واال،إذ اإلمجاع حمقق العدم، خيفىما ال : همايوف، املرسلة والرضوي

ما ك،  االستحباب فاألمر أسهلعلى أما ،ب الوجوعلى  هذا،طالقإللد من ثالثة يأز أو  واحدنيكملس

  . كبل جاز أقل من ذل،  مداًنيكل مسكلزم إعطاء ي مل كأنه لو عمل خبرب عبد املل

 كأنه لذلكو، ة يف أمثال املقاميناسات اخلارجيمقدار الشبع ولو مبناسبة االست إىل  انصرافهیدعي نعم

  . )٤()دقة بعشرة أمدادون الصك كالظاهر من حسن عبد املل(: كيف املستمس قال

                                                

.١ من أبواب بقية احلدود ح١٣ الباب٥٨٦ ص١٨ج: الوسائل) ١(

.٢ح...  امرأة حائضاًأ ما جيب علی من وط٨٠ الباب١٣٣ ص١ج: االستبصار) ٢(

.٥ح...  امرأة حائضاًأ ما جيب علی من وط٨٠ الباب١٣٤ ص١ج: االستبصار) ٣(

  .٣٢٧ ص٣ج: املستمسك) ٤(
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ا قنمن غري فرق بني كورة أو مكاتبة أو أم ولدة أو مدب.  

  ،ها مالكها إشكالأ يف املبعضة واملشتركة واملزوجة واحملللة إذا وط:نعم

  

  . یإلطالق النص والفتو} أم ولد أو اتبةكم أو مدبرة أو قنة: واك ني فرق بريمن غ{

} هاكها مالأإذا وط ة واملزوجة واحمللّلةكواملشتر{تاب ك أدت بعض مال الاليت: }عضةبيف امل: نعم{

  : واحتماالت} الكإش {عليهالذي حترم 

  . لي الزوجة واألمة منصرفان عن احملرمة من األمةيألن دل، فارة أصالًكعدم ال: لواأل

بن مسلم امثل أخبار ، تطالقاشمله اإليف، احلالل إىل ل األمة منصرفيألن دل، فارة الزوجةك: الثاين

  .  املتقدماتريوداود وأيب بص

 علىاألمر حرمتهن منتهی ، سلم االنصرافيوال ، ألن داخالت يف األمة، فارة األمةك: الثالث

  . ةي حرمة إضافئالواط

ما أ، ا باألمةم املزوجة واحملللة بإحلاقهني وب،ا بالزوجةمة بإحلاقهك املبعضة واملشترنيل بيالتفص: الرابع

 باألمة ألما نيتريوأما إحلاق األخ، رييب بصأبن مسلم وداود وا بالزوجة فإلطالق أخبار نيإحلاق األولت

  . الرابع: واألقرب من االحتماالت،  وطؤمهاعليهوإن حرم  أمة له
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وال كفارة على  ، واألحوط اجلمع بني الدينار واألمداد،وال يبعد إحلاقها بالزوجة يف لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه

  .املرأة وإن كانت مطاوعة

   فال كفارة على الصيب وال انون،ويشترط يف وجوا العلم والعمد والبلوغ والعقل

  

} ربعه و أو نصفه أو ناريبالزوجة يف لزوم الد{عا يمج} إحلاقها{عند املصنف } بعديال {ن كل} و{

مة ية إعطاء قيفاكن الظاهر إث يوح، م اإلمجايلللعل} نار واألمدادي الدنياألحوط اجلمع ب{ ـ فكمع ذل

مة ين قكما إذا مل تيف، یفكمة واألصل ينار ونصفه وربعه بقصد ما يف الذمة من القي الدیفإذا أعط، املد

: والروضنتهی بل عن امل، هيوال خالف ف، لألصل} انت مطاوعةك املرأة وإن علىفارة كوال {ثر كاملد أ

  . ما أشبه أو انت هي الفاعلة باضطرار الزوجكوإن ، اعليهفارة ك عدم العرفيومنه ، عليهمجاع اإل

 من علىال وال خالف يف الثبوت كوال إش} العلم والعمد والبلوغ والعقل: شترط يف وجوايو{

وال فرق ، )١(»رفع القلم عنهما«ث يحلد}  الصيب وال انونعلىفارة كفال { الشرائط عليهاجتمعت 

 الصيب علىفارة كأما إذا ثبت ،  ـرناه يف هذا الشرحكما ذ ـ كةيفيلكة والتي الوضعامك األحنيه بيف

   فهو، يف باب احلج وحنوه

                                                

. ١١ من أبواب مقدمات العبادات ح٤لباب ا٣٢ ص١ج: الوسائل) ١(
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  . وإن كان أحوط، وهو احلرمة بل إذا كان جاهال باحلكم أيضاً،وال الناسي وال اجلاهل بكوا يف احليض

  

ران وحنوهم ممن مل ك والنائم والسرهك املضطر واملعلىفارة كعلم أن ال ي: ومنه، ل خاصيمن جهة دل

  . فيلكهم شرط التيتوفر في

ان كد اجلاهل مبا إذا ييتمل تقحين كل، فيلكلعدم الت} ضيوا يف احلكوال الناسي وال اجلاهل ب{

  مرةريما مر غ ـ كةي الفحص لوجوب الفحص يف الشبهات املوضوععليهلزم يما إذا مل ي فك وذل،عذراً

 قارا فبانت كومع ذل، ه حائضي زوجتیبأن علم أن إحدايل العلم اإلمجب مع كذا ارتإذا كوـ 

  . حائضاً

 ومع اجلهل ال عقوبة ، الفعلعلىفارة عقوبة كألن ال}  وهو احلرمةأيضاًم ك باحلان جاهالًكبل إذا {

 فصليورمبا ، امكما يف سائر األحكالعامد كألن اجلاهل } ان أحوطكوإن {ل الرفع يوإلطالق دل، عليه

د لظهور األدلة يف ي بعري وهذا غ،لصحة عقوبة املقصر، فارةكه الي املقصر ففني وب،فارةك القاصر فال نيب

ة إسحاق يف الباب يويف روا  هذا،عليهاب االستغفار جينة جعل احلد وإيبقر، م العاصيكفارة حكأن ال

علم يإذا مل ،  الزوجىعلفارة كستفاد منه عدم وجوب الي من أبواب الطواف ما نيالثالث واألربع

تعمد اإلدخال بل يرنا ظهر أنه لو مل كومما ذأيضاً، م كفارة مع اجلهل باحلكد عدم اليؤيمما ، ضهايحب

  . فارةك عليهن كذ فدخل مل تيما إذا أراد التفخكدخل من دون إرادة 
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  . مع اجلهل بوجوب الكفارة بعد العلم باحلرمة ال إشكال يف الثبوت:نعم

  

 وعدم ،إلطالق األدلة} ال يف الثبوتكفارة بعد العلم باحلرمة ال إشكهل بوجوب النعم مع اجل{

م كر حكذيإن املصنف مل  مث، علم قدرهاين مل كفارة لك إذا علم بالكذلكو، س بعذريل فارةكالعلم بال

  . تاب احلدودكانه كات ألن ميورة يف الرواكاط املذياحلد بالس



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٦

 فإن كان أيام حيضها ، وبآخره الثلث األخري،وبوسطه ثلثه الثاين، ض ثلثه األولاملراد بأول احلي): ٦ـ مسألة (

. وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا،ستة فكل ثلث يومان

ما ك} ريالثلث األخ: وبآخره، ثلثه الثاين: وبوسطه، ثلثه األول: ضياملراد بأول احل{: )٦ ـ مسألة(

ل ثلث كانت سبعة فكوإذا ، ومانيل ثلث كضها ستة فيام حيان أكفإن {ی الفتوهو املتبادر من النص و

ده يي املراسم من حتدك لسالّر يف حمخالفاً،  واحدري غك وقد صرح بذل}ذاك وه،وميومان وثلث ي

لو خيوقد ،  السبعةعلىما إذا انقطع ك: ض عن اآلخريلو احلخيفقد ، السبعة إىل  اخلمسةنيالوسط مبا ب

 إىل عتبار األطراف الثالثة بالنسبةا: ندياووعن الر،  اخلمسةعلىما إذا انقطع ك: اًأيضعن الوسط 

  . فانيل هلما فهما ضعيوال دل، ضيهو ثلث احل، وميام وثلث يل ثالثة أك ف،العشرة
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  . لكنه أحوط، يف دبر احلائض غري معلومءوجوب الكفارة يف الوط): ٧ـ مسألة (

  

فإن ظاهر } نه أحوطك معلوم لري الوطء يف دبر احلائض غفارة يفكوجوب ال{: )٧ ـ مسألة(

، ض إالّ الوطء يف قبلهايس احملرم يف باب احليفل، ما تقدمك، بل احلائضالنصوص حرمة الوطء يف قُ

  . تهيحبل أو ل حبرمته يف نفسهيسواء ق، فارة يف الوطء يف دبرهاكفال ، ه احلراملمفارة إمنا وضعت لعكوال
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  .بل ال خيلو عن قوة،  فاألحوط التكفرية،ا زىن حبائض أو وطئها شبهإذ): ٨ـ مسألة (

  

  :  قوالن؟فارة أم الك هل جتب ال}ـ ف،وطئها شبهة أو  حبائضیإذا زن{: )٨ ـ مسألة(

، )٣( وداود)٢( وابن مسلم)١(ريبص أيب أخبارك، فإلطالق مجلة من األدلة: فارةكأما وجوب ال

  . ة عن وطء الزوجةيولألولو

،  معلومةرية غيواألولو، واإلطالق منصرف، فللنص يف بعض األدلة بالزوجة: عدم الوجوبوأما 

  . )٤(﴾ ِمنه فينتِقم اللّهادن عمو﴿: ليفلعله من قب

 واحد من ري وهذا هو الذي اختاره غ}لو عن قوةخيبل ال ، ريفكاألحوط الت{ أن علىواملصنف 

  . نيالشراح واملعلّق

  .  فاألصل العدمك وإذا ش،اطحتي وإمنا هو ا،القوة حمل منعأن : ن الظاهركل

                                                

. ٢ح...  امرأة حائضاَأ ما جيب علی من وط٨٠ الباب١٣٣ ص١ج: االستبصار) ١(

. ١ح...  امرأة حائضاَأ ما جيب علی من وط٨٠ الباب١٣٣ ص١ج: االستبصار) ٢(

. ٥ح...  امرأة حائضاَأ ما جيب علی من وط٨٠ الباب١٣٤ ص١ج: االستبصار) ٣(

. ٩٥اآلية : املائدةسورة ) ٤(
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 فالظاهر وجوب الكفارة ،إذا خرج حيضها من غري الفرج فوطئها يف الفرج اخلايل من الدم): ٩ـ مسألة (

  .خبالف وطئها يف حمل اخلروج

  

ة يلنا باحلفإن قل} من الدمايل  الفرج فوطئها يف الفرج اخلريضها من غيإذا خرج ح{: )٩ ـ مسألة(

ن قلنا باحلرمة إوأما ، ةيفارة يف املقام مالزمة مع املعصكملا تقدم من أن ظاهر األدلة إن ال، فارةكفال 

  . إلطالق األدلة} فارةكفالظاهر وجوب ال{

ان كاللّهم إالّ إذا ، فارة عنهكوإن قلنا حبرمته النصراف أدلة ال} خبالف وطئها يف حمل اخلروج{

فارة فاألصل ك يف الكولو ش، عليهل ين داللة الدلكميث يبة من الفرج حيثقبة قرأو  اخلروج من الدبر

  . عدمها
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  .ال فرق يف وجوب الكفارة بني كون املرأة حية أو ميتة): ١٠ ـ مسألة(

  

، لبقاء املوضوع عرفاً} تةيم أو ةيون املرأة حك نيفارة بكال فرق يف وجوب ال{: )١٠ ـ مسألة(

، اة حمل نظريحال احل إىل فارةكوالقول بانصراف احلرمة وال، اة واملماتي احلنيمة بما ال فرق يف احلرك

ر يف كمما ذ ،ه الولد وما أشبهيوتشو یهي األذ: مة من احلرمةك بأن احلكقرب ذليان رمبا كوإن 

  . ت أغلظيم يف املكقال بأن احليبل رمبا ، مكنتفي احليوبانتفائها ، اتيالروا

  . ما اختاره املصنففالظاهر : انكف يكو
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  .على األحوط إدخال بعض احلشفة كاف يف ثبوت الكفارة): ١١ـ مسألة (

  

  . عليهلصدق األدلة املتقدمة } فارةك يف ثبوت الافكإدخال بعض احلشفة {: )١١ ـ مسألة(

وقد ، عليهال يف صدق الوطء وحنوه كلإلش}  األحوطعلى{فارة إمنا هو كأن ثبوت ال: ن الظاهركل

  . دخال فراجعوضح املقام يف باب اجلنابة باإليا سبق م
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  . وبالعكس كفارة أمداد،عليه كفارة دينار، ها بتخيل أا أمته فبانت زوجتهأإذا وط): ١٢ـ مسألة (

  . فاملناط الواقع،كما أنه إذا اعتقد كوا يف أول احليض فبان الوسط أو اآلخر أو العكس

  

} سكنار وبالعيفارة دك عليه{ان ك} ا أمته فبانت زوجتهل أيها بتخأإذا وط{: )١٢ ـ مسألة(

والقطع ، مكنما حتقق املوضوع حتقق احليألنه ح} فارة أمدادك{ل زوجته فبانت أمته يبأن وطأها بتخ

 على واستقر املصنف ،شف الغطاء واجلواهرك كوقد صرح بذل، امكة هلا يف ترتب األحيوحنوه ال مدخل

  . والشراح واملعلقونكذل

ما أنه إذا ك{ الواقع علىم كان احلك،  فبان اخلالفكنة وحنوها يف ذليأنه لو عمل بالب: عرفينه وم

  . ال ما توهم} س فاملناط الواقعكالع أو اآلخر أو ض فبان الوسطيوا يف أول احلكاعتقد 

وإالّ ، ان موجوداًكسترجع الزائد إذا يان له أن ك ، أقلعليهمث بان أن ، ثرك حسب ومهه أىولو أعط

  . طالبه بشيءيخذ فال فال ألنه قد غر اآل
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  .هفبان اخلالف ال شيء علي، ها بتخيل أا يف احليضأإذا وط): ١٣ـ مسألة (

  

ام كمن األح} عليهض فبان اخلالف ال شيء يل أا يف احليها بتخأإذا وط{: )١٣ ـ مسألة(

  .  املوضوعم بانتفاءكالنتفاء احل..  املقرر وحنومهاريارة والتعزفكالك

ل أا يها بتخألو وط ومثله ما، س حبرامي ولعليه وقد حققنا يف األصول أنه ال عقاب ،هو جتري نعم

  .  فبانت حائضةطاهر
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  ،فمىت تيسرت وجبت، ال تسقط الكفارة بالعجز عنها): ١٤ـ مسألة (

  

لقاعدة ،  بعضها وجبعلىفإن قدر ، الًك} فارة بالعجز عنهاكال تسقط ال{: )١٤ ـ مسألة(

فإذا مل ، لكل بالسقوط ألن الواجب اليوق، مهاريواختاره غنتهی ر وامليي عن التحرك وهو احمل،سوريامل

  .  البعض ألصالة العدمعلىل يل فال دلكن من الكتمي

اف كاحلج واالعتك اًيرتباطاان الواجب كما يصح هذا االستدالل فيإذا إمنا ، خيفىما ال : هيوف

  . ةي االرتباطريانه يف غي جرعلىل يفال دل، لواحدةعات يف الصالة اكوالر

 إىل  أورياألخ إىل امتد العجز سواء، ال يف السقوط عنه حال العجزك فال إشمطلقاًلو عجز عنها  نعم

  : نيالم يف موردكوإمنا ال، مدة

لزمه يث يفهل بقي الواجب يف ذمته حب، ؤد مث طرأ العجزي حال الوطء ومل ان قادراًكيف أنه لو : األول

 أم کان حاله ،ن؟يات الدياة من مستثنيانت حال احلكما اذا يف، تهكوصي باألداء من تريولو بأن ، األداء

مقتضى : إحتماالن، ن؟كه بنفسه إذا متئوجوب أدا شکال يفحال العجز حني الوطء بعد أنه ال ينبغي اإل

: إذ ظاهرها، ة له ممنوعيواحتمال مشول نصوص السقوط اآلت، القاعدة عدم السقوط لالستصحاب

  . ئالعاجز من األول ال العجز الطار

ما اختاره املاتن ك} رت وجبتسيتمتی { هل أنه }ـف{ من أول األمر ان عاجزاًكيف أنه لو : الثاين

  أنّ صدق العجز  أو وبعض آخر؟
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  .واألحوط االستغفار مع العجز بدال عنها ما دام العجز

  

حتماالن بل أ؟، ديس بالبعيما ل ك،كسرت بعد ذليوإن ت، لسقوطوجب ايقاربه يحال الوطء وما 

  : قوالن

ن كسقطها وإن متي أن العجز املؤقت علىل يفارة وال دلكإطالقات أدلة وجوب ال:  األولعلیدل ي

  . كبعد ذل

: )عليه السالم(فر؟ قال كي عنده ما نكيفإن مل : ة داود بن فرقديل روايذ:  الثاينعلىدل يو

ل من مل كفارة لكفإن االستغفار توبة و، )١(»عوديوال اهللا وإالّ استغفر ،  واحدنيك مسىعلتصدق يفل«

ته يف ين رواإقال يأن إالّ  اللّهم ، بضعف السندعليهن أورد كل، فارةكشيء من ال إىل ليد السبجي

   .عطاء هو األحوط أن اإلك وال ش،عارضه شيءيث ال يفي يف االعتماد حكب واالستبصار تيالتهذ

 ـ ف،ل ذنبكألنه ل، هيوأما مطلق االستغفار فال شبهة ف}  عنهاواألحوط االستغفار مع العجز بدالً{

 إىل تاجحيفال ، في االستغفار مرةكيالظاهر أنه  مث، فّركفإذا قدر ، في االستغفاركي} ما دام العجز{

  . ة حبصول فرد واحد منهالصدق املهي، راركالت

                                                

  . ٥ح...  امرأة حائضاَأ ما جيب علی من وط٨٠ الباب١٣٤ ص١ج: االستبصار) ١(
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  .وتعمد يف عدم اإلخراج وجبت الكفارة يضها حال املقاربةإذا اتفق ح): ١٥ـ مسألة (

  

وإن أخرج ، يف احلال} خراجوتعمد يف عدم اإل، ضها حال املقاربةيإذا اتفق ح{: )١٥ ـ مسألة(

  . فارةكل اليإلطالق دل} فارةكوجبت ال{ان الوطء ممتدا مع القدرة كث ي حبكبعد ذل

  . س حبجةيوهو ل،  االنصراف البدويإالّ،  ال وجه لهئواحتمال أا خاصة باملبتد
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 إال ،ها بعد إخبارها باحليض وجبت الكفارةأفإذا وط، إذا أخربت باحليض أو عدمه يسمع قوهلا): ١٦ـ مسألة (

  . بل ال يبعد مساع قوهلا يف كونه أوله أو وسطه أو آخره،إذا علم كذا

  

إذا } ـف{ما تقدم يف املسألة الرابعة ك} سمع قوهلايعدمه  أو ضيإذا أخربت باحل{: )١٦ ـ مسألة(

  .  شيءعليهن كي أا حائض مل نيمث تب، ها بعد إخبارها بالطهرأوط

إالّ إذا علم {، ة قوهلايحجمقتضى  كألن ذل} فارةكض وجبت اليها بعد إخبارها باحلأإذا وط{و

  . قاوم العلم شيءيث ال يح} ذاك

وا مسموع ك من ألن املتفاهم عرفاً} آخره أو طهوس أو ونه أولهكبعد مساع قوهلا يف يبل ال {

 مضافاً، آخره أو وسطه أو ونه أولهكاليت منها ، اتهيوا مسموع القول يف خصوصك، ضيالقول يف احل

اته مساع يض وخصوصيومثل مساع قوهلا يف احل، یفحو أو د الشاملة للمقام نصاًية قول ذي اليحجإىل 

  . قوهلا يف النفاس واالستحاضة
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  ر،جيوز إعطاء قيمة الدينا): ١٧ـ مسألة (

  

، اخلالصمن الذهب يف ريوهو ثالثة أرباع املثقال الص} ناريمة الديوز إعطاء قجي{: )١٧ ـ مسألة(

  : ويف املسألة أقوال ثالثة

ألنه ، همرية واجلامع وغية واملراسم واملهذّب والغني للمقنعة والنهاما اختاره املصنف تبعاً: األول

 الدار كبعت:  إذا قالكذلكو، نيرد العينار مل ية دئطلب مايفالن : ليفإذا ق، وم من النص يف النقوداملفه

  . مةي املراد ما القسوقه مساق النصف والربعي: كد ذليؤيورمبا . كة وما أشبه ذلئمبا

وهذا ، اًألنه خالف املتفاهم عرف، نارياألرز واحلنطة عوض الدك،  النقودريصح إعطاء غيال  نعم

  . القول هو األقرب

لظهور ، همريقق الثاين وغن واحمليديتب العالمة والشهكما عن ك، ناري الدنيلزوم إخراج ع: الثاين

د يوأ،  مورد النصعلىفال بد من االقتصار ، متهي قعلىنار يسم الدا مع عدم صدق كنار يف ذليلفظ الد

  .ة ما يف النصيفارات الظاهرة يف خصوصك بسائر الكذل

، ل من اخلارجي دلكان هناكإالّ إذا ، ةية ال اخلصوصيقيرناه من ظهور النقود يف الطركما ذ: هيوف

د ييفال وجه للتأ، كنار ظاهر يف ذلينما الديمة بيست ظاهرة يف القيان فاحلنطة لي النقود واألعنيوفرق ب

  . وركاملذ

 ـ مةيوز إعطاء القجيوال ، مساًا ناراًين دكي املضروب من الذهب وإن مل ريجواز إعطاء غ: الثالث

  ألنه ال  ـنتهی ما عن املك
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  .واملناط قيمة وقت األداء

  

  . مةيل قكة يفاكة تقتضي يقيما تقدم من أن الطر: هيوف، سم هلمالتناول اال، هري املضروب وغنيفرق ب

، سوريلقاعدة امل ، القوم بلزومهاعلى نيمة يف صورة تعذر العي القةيفاكال يف كنبغي اإلشينه ال  إمث

 ،مةيالم يف االجتزاء بالقكنار فال يإنه لو تعذر الد(: كفقول املستمس، وز يف أذهان العرفكاملرألنه و

  . حمل منع، آخره إىل )١()مكل احلكولواله أش، وركه االمجاع املذيوالعمدة ف

:  للجواهرخالفاً، یوهذا هو األقو، هريوغاملرتضی خ يما اختاره الشك} مة وقت األداءيواملناط ق{

  . مة وقت الوطءيث اختار قيح ولبعض آخر، )م من الشرعكمة زمان حدود احليق(ث اختار يح

،  االمتثالنيح إىل ه ممتدةؤنار الواجب أدايحوظة يف الدلملة ايأن املال: عليهدل يف: أما القول األول

  . مهاريون وغيل يف الدومثله احلا، متهي قیإذا أعط كذلك، یفكنار ي نفس الدیما أنه أعطكف

ن هذا اللحاظ خالف إ: هيوف، عيمة احملددة وقت التشرينار ملحوظ مرآة للقيبأن الد: واستدل للثاين

  . قاوم الفهم العريفيل خاص يدل إىل تاجه حيي إلريفاملص، لمات العرفكل النقود يف ك يف املتفاهم عرفاً

                                                

  . ٣٣٣ ص٣ج: املستمسك) ١(
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ن إ: هيوف، ه عن وقت الوطء خالف األصلريغبأن وقت التعلق هو وقت الوطء فت: واستدل للثالث

  . نار احملددة بوقت خاصية الديته ال ملالينار الذي هو مرآة ملاليالذمة اشتغلت بالد
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وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها ملسكني ، األحوط إعطاء كفارة األمداد لثالثة مساكني): ١٨ـ مسألة (

  ،واحد

  

ونه ثالثة أمداد كألن : قالوا} نيك األمداد لثالثة مسافارةك األحوط إعطاء{: )١٨ ـ مسألة(

ات الباب من إطعام ير يف بعض رواكوما ذ، فاراتكالسائر نة ي ولو بقرنيكوا لثالثة مساكظاهرة يف 

  .  يف مسألة وطء األمةكال يف ذلكشوقد تقدم اإل، نيكعشرة مسا

وز جيما ك، )١()بال خالف أجده(واهر ويف اجل}  واحدنيكجوز إعطاؤها ملسينار فيفارة الدكوأما {

  . لي إلطالق الدلكل ذلك، نيكإعطاؤها لعدة مسا

إمنا  «):عليه السالم(بل قول الصادق ، طالقلإل،  أم الاًي هامشنيكون املسك نيوالظاهر عدم الفرق ب

ه يف رناكما ذك،  املقامعلىل يدل ـ يف مسألة منع اهلامشي عن الصدقات ـ )٢(» الصدقة الواجبةكتل

  . فقهلبعض مباحث ا

بل ظاهرهم التسامل ، فارةكوا ك ألنه املنصرف من اًريون اآلخذ فقكال يف اشتراط كال إش: نعم

  . ك ذلعلى

                                                

  . ٢٣٦ ص٣ج: اجلواهر) ١(

  . ٢٠ح...  من أبواب من يستحق الزكاة ومن ال يستحق٢٢ الباب٢٢١ ص٨ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(
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  .واألحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكني

  

: وجهه، نيك سبعة مساعلىرف صاط يف الحتياال} نيكسبعة مسا أو  ستةعلىصرفها : واألحوط{

ون السبعة ك أن فهم اللّهم إالّ، ظهر وجههي ستة فلم علىأما ، )١(نار وحسن احلليبي الدلي دلنياجلمع ب

  . )٢()ظهر له وجهيمل (: يد الربوجرديقال الس حىت نيولذا انتقده مجلة من الشراح واملعلّق، من باب املثال

ن وجه كيوإال مل  ،ييريان حجة فاألمر ختكن إألن اخلرب ، اطاًحتي إیسميأن مثل هذا ال : یفخيوال 

ونة من سبعة وإن كاط صح إعطاؤه لعائلة محتيالظاهر أنه إن قلنا ذا اال: مث، هينار وإليللعدول عن الد

  . فارات األخرك الم أطفال للمناط يف بعضهيان فك

                                                

  . ١٣ح باب النوادر ٤٦٢ص ٧ج: الكايف) ١(

. ١٨ يف مسألة ٢٦ص: قة السيد الربوجردييتعل) ٢(
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 يف كل ءوإذا كرر الوط، ها يف الثلث األول والثاين والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعهأإذا وط): ١٩ـ مسألة (

  . على األحوط فكذلك أيضاً وإالّ،فإن كان بعد التكفري وجب التكرارثلث، 

  

لتعدد } نار ونصفه وربعهي الدعليهها يف الثلث األول والثاين والثالث فأإذا وط{: )١٩ ـ مسألة(

 كيعلإذا اجتمعت هللا «: )عليه السالم(وال جمال الحتمال انطباق قوله ، م بتعدد املوضوعكاحل

ما ي املستند بأصالة التداخل إال فیوإن أفت، ملا قرر يف حمله من أصالة عدم التداخل،  املقامعلى )١(»حقوق

  . ليخرج بالدل

رار كان باإلدخال واإلخراج لدفعة واحدة لعدم صدق التكفإن } ل ثلثكرر الوطء يف كوإذا {

وإن ، ما ادعاه مجاعةكف بال خال} رارك وجب التريفكان بعد التكفإن {ان بالدفعات كوإن ، عرفاً

ة يأن املرة الثان: روه منكرار هو ما ذكإن وجه الت: مث، هيوجود اخلالف ف: حيي عن شرح املفاتكان احملك

 ئ الوطعلىفارة كان خالف إطالق أدلة الكفارة كوإن مل توجب ال، فارة فهو املطلوبكإن أوجبت ال

تتعدد } أيضاً كذلكف{ ريفكن بعد التكمي} وإالّ{ل يبال دل ريفكسبق منه التيد األدلة مبن مل ييوتق

  ب أنيرر بتقركالحتمال عدم الت}  األحوطعلى{رار هنا كن التكل، فارة إلطالق األدلةكال

                                                

. ١١غسال ح األ٥ الباب١٠٧ ص١ج: التهذيب) ١(
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إذا شربت املاء فالعن قتلة : ما إذا قالك،  الواحد واملتعددعلى الصادقة ئة الوطيفارة وضعت ملهكال

في لعن واحد وغسل واحد لشربات كينه إث يح، فاغتسلإذا أجنبت أو ، )عليه السالم (نياحلس

وقد تقدم أن ، ل فرد موجب تامك أن علىة الدالة ي خالف ظاهر الشرطكأن ذل: هين فكل، وجنابات

  . فالقول بعدم التداخل يف املقام هو األقرب، األصل عدم التداخل
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  . دليل عليهوال، أحلق بعضهم النفساء باحلائض يف وجوب الكفارة): ٢٠ـ مسألة (

  . ال إشكال يف حرمة وطئها:نعم

  

إن قال } و{وهو الظاهر } فارةكأحلق بعضهم النفساء باحلائض يف وجوب ال{: )٢٠ ـ مسألة(

بل يف ، یما يف مصباح اهلد ك، األصحابنيفارة هي املعروف بكبل ال} عليهل يال دل{: املصنف

  . هياخلالف فعدم : رةكوعن التذ، ظاهر األصحاب إىل الطهارة نسبته

دل يو ـ رةكوالتذنتهی ما عن املعترب وامل ـ كهيبال خالف ف} ال يف حرمة وطئهاكال إش: نعم{

  . ضيأن النفاس هو احل:  احلرمةعلى

  عن رزق)عليه السالم( اًعليسأل سلمان «:  أنه قال)عليه السالم(مثل ما يف املروي عن الصادق 

. )١(»ضة فجعلها رزقه يف بطن أمهيا احلعليه حبس تعاىل وكإن اهللا تبار:  يف بطن أمه؟ فقالالولد

  .  الدم احملتبسكرج بعد الوالدة هو ذلخيمة وضوح أن ما يبضم

    عن)عليه السالم(سألت الباقر : قال: ني بن أعكوخرب مال

                                                

. ٦ يف غسل احليض ح٢٠ الباب٥١ ص١ج: الفقيه) ١(
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   بطالن طالقها:التاسع

  

وم ي هلا منذ یإذا مض :نعم«: )عليه السالم(غشاها زوجها وهي يف نفاسها من الدم؟ قال يالنفساء 

أمرها بالغسل فتغسل يغشاها زوجها ي أن  فال بأس بعد/وميمث تستظهر ب، ضهايام عدة حيوضعت بقدر أ

  . )١(»غشاها إن أحبيمث 

لّ لزوجها منها؟ حيما ، عن احلائض والنفساء )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال ،وخرب اخلشاب

  . مك وحدما يف احلعلىدل يمما . )٢(» مث تضطجع معهتلبس درعاً«: قال

، هايفهم منه تساوين العرف إث ي ح)٣(»تصنع مثل النفساء سواء« ـ يف احلائضـ : ح زرارةيوصح

 يف كالم يف ذلكة اليأيت بقيوس، سك إحلاق احلائض بالنفساء ال الععلىدل ي بأنه عليهل كستشيفال 

  . واهللا العامل ،فارةكالومنه عرف وجه وجوب ، تعاىلالنفاس إن شاء اهللا 

 عليهدل يو، لمامك نقله يف ضاًي مستفإمجاعاً} بطالن طالقها{ام احلائض كمن أح: }التاسع{

  : اتيمتواتر الروا

ما تطهر من  بعد... قول هلايإمنا الطالق أن «:  أنه قال)عليه السالم(ايف عن الباقر كة اليروا: مثل

  ، امعهاجيضها قبل أن يحم

                                                

  . ٧كثر أيام النفاس حأ ٩١ الباب١٥٢ ص١ج: االستبصار) ١(

. ٣ من أبواب احليض ح٢٦ الباب٥٧٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٥ من أبواب احليض ح١ الباب٦٠٥ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  وظهارها

  

  . )١(»نت طالقأ

 طهر على  السنة إالّعلىوال طالق ،  السنةعلىال طالق إالّ «: أيضاً )عليه السالم(ايف عنه كويف ال

  . )٢(» مجاعريمن غ

ال : قولي )عليه السالم( يعلان كو،  طهرعلى«: سألته عن الطالق؟ فقال: ب قاليواملروي يف التهذ

  . تاب الطالقكورة يف ك األخبار املذها منريغ إىل .)٣(»ون طالق إالّ بالشهودكي

 ـ ظهر أميك يعلأنت : نين عادليقول الرجل لزوجته حبضور شاهديأن :  وهو}وظهارها{

 واحد من ري غعليهدل يوأيضاً، مجاع  اإلعليهأما بطالن ظهار احلائض ف ـ تاب الظّهاركله يف يوتفص

  : اتيالروا

قول الرجل ي«: ة الظهار؟ فقاليفيكوقد سأله عن  )عليه السالم(عن الباقر : ح زرارةيصح مثل

  . )٤(» حرام مثل ظهر أمييعل أنِت:  مجاعريالمرأته وهي طاهر يف غ

    طهرعلىون ظهار إالّ كيال «: )عليه السالم(وخرب محران عنه 

                                                

  . ١ باب ما جيب أن يقول من أراد أن يطلق ح٦٩ ص٦ج: الكايف) ١(

  . ٣ باب أن الطالق ال يقع إال ملن أراد الطالق ح٦٢ ص٦ج: الكايف) ٢(

. ٧٨ أحكام الطالق ح٣ الباب٥٠ ص٨ج: التهذيب) ٣(

  . ١ يف حكم الظهار ح٢الباب ٩ ص٨ج: التهذيب) ٤(
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  إذا كانت مدخولة ولو دبراً

  

  . )١(»نين مسلمي مجاع بشهادة شاهدريبغ

  . )٢(» مثل موضع الطالقعلىون الظهار إالّ كيال «: )يه السالمعل(ويف املرسل عن الصادق 

ون زوجها كيوأن ،  اون مدخوالًكأن ت: شترط الطهر يف صحة الطالق بأمور ثالثة وهييإمنا  مث

 املدخول ريفاملرأة غ، هذه الشروط صح طالق احلائض فإذا فقدت أحد، ون حامالًكوأن ال ت، حاضراً

انت يف حال كصح طالقها إذا ي املرأة اليت زوجها غائب كذلكو، ضيل احلصح طالقها يف حايا 

صح طالقها يف حال يذا املرأة احلامل كوه، ضيعلم أا يف حال احلين الزوج كيومل  ض واقعاًياحل

  . ضياحل

صح يف،  ان مدخوالًكالف ما إذا مل تخي، صح طالقهايمل } انت مدخولة ولو دبراًكإذا  {ـف

  : اتي واحد من الرواري غعليهدل يو، مجاع منهم اإلی دعوعليهبل ، ال وال خالفك إشطالقها بال

واليت مل ، الغائب عنها زوجها: ل حالك علىال بأس بطالق مخس «:  قال،ايفكاملروي عن ال: مثل

  . )٣(»ضيئست من احمليواليت قد ، یواحلبل، دخل ا زوجهايواليت مل ، حتض

                                                

.  ذيل احلديث١ باب الظهار ح١٥٢ ص٦ج: يفالكا) ١(

.  ملحق احلديث، عن الصدوق٣ من كتاب الظهار ح٢ الباب٥٠٩ ص١٥ج: الوسائل) ٢(

. ٢ حالحعلی كل يطلقن  باب النساء الاليت ٧٩ ص٦ج: الكايف) ٣(
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  ،وكان زوجها حاضراً

  

دخل ا يواليت مل ،  محلهانياحلامل املتب: ل حالك علىطلقن يمخس «:  قالعليه السالم الباقر وعن

  . )١(»ضيواليت قد جلست عن احمل، واليت مل حتض، والغائب عنها زوجها، زوجها

،  محلهانياحلامل املستب: شاءوامتی طلقهن أزواجهن يمخس «: )عليهما السالم(ب عنهما يويف التهذ

  . )٢(»دخل ايواليت مل ، والغائب عنها زوجها، ضيواملرأة اليت قد قعدت من احمل، ة اليت مل حتضيواجلار

أيت أهله من يعن الرجل : ص وخلرب حف،لإلطالق، الدخول يف القبلكإن الدخول يف الدبر : مث

في يف كيو، تاب الطالقكر يف ك مما ذك ذلريغ إىل ،)٣(»ه الغسليف، ينيهو أحد املأت«: خلفها؟ قال

رنا حرمة كض الذي ذيأما يف باب احل،  ـما تقدم يف باب اجلنابة ـ كالدخول إدخال مقدار احلشفة

  . ما عرفتكل خاص يبعض احلشفة فلدل

   خبالف، نئذيصح طالقها حيفإنه ال } ان زوجها حاضراًكو{

                                                

يت قد يئست من وال«: ـ، ورواه الصدوق ب١ من أبواب مقدمات الطالق وشرائطه ح٢٥ الباب٣٠٥ ص١٥ج: الوسائل) ١(

  . ٢ح ١٦٤ الباب٣٣٤ ص٣ج: الفقيه» احليض

  . ١٤٩ يف أحكام الطالق ح٣ الباب٧٠ ص٨ج: التهذيب) ٢(

  . ١ من أبواب اجلنابة ح١٢ الباب٤٨١ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  أو يف حكم احلاضر

  

: عليهدل يو، ضيواقع يف حال احلانت يف الكوإن ، صح طالقهايحيث  ان الزوج غائباًكما إذا 

ل ك علىطلقن يها الغائب عنها زوجها من اخلمس اليت ي املدخول ا اليت عد فرياألخبار املتقدمة يف غ

  . حال

ان كن من االستعالم كفإن مت، ان غائباًكن من استعالم حاهلا وإن كتميث يحب} م احلاضركأو يف ح{

ان ك فاملناط إمإذاً، م الغائبكان حبكن من االستعالم كمتين مل إما أن احلاضر ك، م احلاضركحب

ن من استعالم كتميوإن مل ، ضيصح طالقها يف حال احلي مل حاضراً أو انك ن غائباًكفإن أم، االستعالم

  : عليهدل يو،  صح طالقهاحاضراً أو انك حاهلا غائباً

،  من أهلهاجل تزوج امرأة سراً عن ر)عليه السالم(احلسن  أيب عن: حة عبد الرمحان بن احلجاجيصح

علم بطهرها إذا يعلم طمثها إذا طمثت وال يها فيصل إليس يطلقها وليوقد أراد أن ، وهي يف مرتل أهلها

  . )١(»ة والشهورطلّق باألهلّي، هذا مثل الغائب عن أهله«: )عليه السالم(طهرت؟ فقال 

نتقاهلا من الطهر الذي ا: عاداقتضى علم مبيمضي مدة : الغائبكومن ، عترب يف طالق الغائبي مث

   أو ة يف طهر املواقعةي عادا باقري عادا وأا مع تغريوإن احتمل تغ، رطهر آخ إىل هيوطئها ف

                                                

  . ١ من أبواب مقدمات الطالق وشرائطه ح٢٨ الباب٣١٠ ص١٥ج: الوسائل) ١(
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 من استعالم  أو يف حكم الغائب بأن مل يكن متمكناً ا أو كان زوجها غائباً فلو مل تكن مدخوالً،ومل تكن حامالً

  يصحو كانت حامال أحاهلا 

  

  . تاب الطالقك يف كل ذليوتفص، أا حائض حال الطالق

وقوع الطالق يف ك، رد االستعالمي ومل كذلك ان حاضراًأو ك، ن من االستعالمك ومتان غائباًكإن  مث

  . علم بوقوع أحدمها يف حالة الطهريفإنه ، وم األول واحلادي عشريال

  . ما تقدم يف بعض املباحث السابقة ك،اتي الشرعی مبن العريف ال الدقّي العقلي ألنه:انكمواملراد باإل

صح يث يح، انت حامالًكخبالف ما إذا ، ضيصح طالقها يف حال احليفإنه ال } ن حامالًكومل ت{

ل حال وعد ك علىطلقن ي  أن مخساً:األخبار املتقدمة من: عليهدل يو، ض إمجاعاًيطالقها يف حال احل

  . منهم احلامل

 ناًكن متمكيبأن مل : م الغائبكيف حأو ، ان زوجها غائباًأو ك،  ان مدخوالًك تفلو مل{:  هذاعلىو

 احتمال احلمل على من البناء حترازاًاد يف النص باالستبانة يوق} انت حامالًأو ك، من استعالم حاهلا

ست ي أا لفتظن املرأة أا حامل واحلال، كذلك ما اًريثكون كيما أنه ك، ما أشبه أو ضيبانقطاع احل

  صح ي{حبامل 

  



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٢

  . من استعالم حاهلا أن يكون مع غيبته متمكناً: واملراد بكونه يف حكم احلاضر،طالقها

  

 من استعالم ناًكبته متميون مع غكيأن : م احلاضركونه يف حكاملراد ب{قد عرفت أن } و، طالقها

  . }حاهلا

 يف  إمجاعاً،اايل خصوصكة يف الطالق بإن الشروط الثالثة يف الظهار حاهلا حال الشروط الثالث مث

 باإلضافة»  مثل موضع الطالقعلىون الظهار إالّ كيال «: )عليه السالم(ملا تقدم عن الصادق ، لمامك

  . ل الطالقيشمله دليأنه نوع من الطالق فإىل 
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 له طالقها يف حال  ال جيوز، من استعالم حاهلا متمكناًووكل حاضراً إذا كان الزوج غائباً): ٢١ـ مسألة (

  .احليض

  

وز له طالقها جيال ،  من استعالم حاهلاناًك متمل حاضراًكّ ووان الزوج غائباًكإذا {: )٢١ ـ مسألة(

أنت :  قال له،ل املفوض يف التجارة مثالًيكالوك، ل مفوض يف الطالقيكما وإ: ليكالو} ضييف حال احل

غة الطالق يل يف إجراء صيكما وإو،  مناسباًكذل  ترىة فتاة يلياح أكة زوجة ونيلي يف طالق أيكو

لو األمر من خيل املفوض ال يكففي الو .إجر طالق زوجيت فالنة: عامل وقال إىل ما إذا جاءك، فقط

  : أربعة

 وأنه لو طلق وصادف ،ال يف لزوم االستعالمك وال إش،نا من استعالم حال الزوجةكتميإما أن : ألنه

  . ض بطل الطالقياحل

  . ال يف صحة الطالقك وال إش،نان من استعالم حاهلاكتميال ن  أوإما

  . ن الزوج فقط من االستعالمكتميوإما أن 

روا مثل كما ذكل يك مدار الوني الصورتنيبعد دوران األمر يف هاتيوال . ل فقطيكن الوكتميوإما أن 

نبغي ياط يف املقام ال حتين االكل، ليكار وحنومها هو الويوأن املدار يف الغنب واخل،  يف باب التجارةكذل

  . هكتر

  ل إذكحال للمو أي علىفاملدار ، غةيل يف إجراء الصيكوإما الو
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ل املفوض مل يك بنظر الواح باطالًكان النكفإذا ، اح املرأةكذا يف باب نكو، ل إالّ اللفظيكال شأن للو

فإذا ، يف سائر األبواب ذاكوه، لكّووإمنا املهم نظر امل، ل يف اللفظ فال شأن لهيكالوأو ، احهاكصح ني

  . علم عدم استحقاقهيه ملن يعطيصح له أن يمل ، مساًإعطه خ:  وقالأعطاه ماالً

وإن علم عدم  ـ هؤ صح له إعطا،إعطه لفالن: ما إذا قال لهك، صالي يف جمرد اإلالًيكان وكإما إذا 

  . لّف يف املقامكس مبيألنه ل ـ استحقاقه

فال شأن املوكل  إىل ان متوجهاًكأما إذا ، صحيل مل يكالو إىل ان متوجهاًكف إذا يلكأن الت: واحلاصل

  .واهللا العامل، ل يف األمريكللو

  



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٥

  . وبالعكس صح،فبانت حائضا بطل لو طلقها باعتقاد أا طاهرة): ٢٢ـ مسألة (

  

ن األمر دائر أل} س صحكوبالع،  بطللو طلقها باعتقاد أا طاهرة فبانت حائضاً{: )٢٢ ـ مسألة(

ما إذا يإالّ ف، ما قرر يف األصولكام كة للعلم واجلهل يف األحيإذ ال مدخل، مدار الواقع ال مدار االعتقاد

  . عليهل ي لعدم الدل،س املقام منهيول،  للموضوع جزًءكلجعل الشارع ذ
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أو التخيري  وع إىل التميزال فرق يف بطالن طالق احلائض بني أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرج): ٢٣ـ مسألة (

 ولو اختارت عدمه ، ولو طلقها يف صورة ختيريها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل،بني األعداد املذكورة سابقاً

  ،صح

  

ألن ، اًيتعبد}  أواًيوجدانحيضاً ون كي أن نيال فرق يف بطالن طالق احلائض ب{: )٢٣ ـ مسألة(

 عدم صحة الطالق يف حالة علىل الدال يشملها الدليف، ضيباحل يف حال تعبدها الشارع جعلها حائضاً

أو ، زيالتمإلی {أو ، االستصحاب إىل }بالرجوع{انت مأمورة كة إن يوال فرق يف التعبد، ضياحل

  . ة يف النقاء املتخلليضيومة باحلكانت حمكومثله ما لو } ورة سابقاًكعداد املذ األني بيريالتخ

ألا } بطل{ناء الطالق ثيف أ} ضيارها فاختارت التحيها قبل اختيريولو طلقها يف صورة خت{

ون الطالق كلعدم } ولو اختارت عدمه صح{. ضيوقد وقع الطالق يف احل، ضي بالتحومة شرعاًكحم

  . له لو اختارت أحدمها يف حال الطالقكهذا ، ض الواقعي وال التعبديييف حال احل

احلالة السابقة فال  إىل ار يف هذا احلال بالنسبةيان هلا االختك مايأما لو اختارت أحدمها بعد الطالق ف

ار يختبطل ألن االيض فهل يذا اختارت التحإأما ، ضيما إذا اختارت عدم التحيال يف الصحة فكإش

 الالحق يف السابق ريوتأث، ؟ وال تعبداًض واقعاًين حكيصح ألن الطالق حصل يف وقت مل يأو ، دها؟يب

  . فتأمل، شفك ألنه من باب ال،ريبعد التأثيان ال كوإن ، حتماالنا، األدلةخالف الظاهر من 
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  .ولو ماتت قبل االختيار بطل أيضاً

  

 ألا ال لعدم إحراز شرط الصحة ال واقعاً} أيضاًبطل  {جنت مثالً أو }اريولو ماتت قبل االخت{

العلم مقتضى و، نتفاؤه يف املقامار املفروض إي باالختهقي الحنصار طروال تعبداً، ضهايتعلم بوقت ح

واملسألة ، عدم االعتبار ذا الطالق ـ هريغ أو  يف حال الطالقوا حائضاًك نياملردد بـ ايل مجاإل

  . التأمل إىل حتتاج

، كضر ذليماتت مل  حىت ومل ختتر، وم احلادي عشريوم األول واليال يف أنه لو طلقها يف الكال إش نعم

  . ما تقدم شبههك نيوميح يف أحد اليلصحلوضوح وقوع الطالق ا
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فلو طهرت ومل ، بطالن الطالق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة خمتصة حبال احليض): ٢٤ـ مسألة (

 وأما األحكام األخر ، وال كفارة فيه، وجيوز وطؤها، فيصح طالقها وظهارها،تغتسل ال تترتب هذه األحكام

  .املذكورة فهي ثابتة ما مل تغتسل

  

} ضيخمتصة حبال احل، فارةكووجوب ال، ئوحرمة الوط، بطالن الطالق والظّهار{: )٢٤ ـ مسألة(

 لظهور أدلة حرمة الطالق كوذل} امكفلو طهرت ومل تغتسل ال تترتب هذه األح {تعبداً أو خارجاً

 ني هاتريفال بطالن يف غ، نيالنقاء يف البكا حائضة تها بأيومكحمأو ، والظهار حبالة وجود الدم

  . نيالصورت

  . ه خالفاًيوأن ف، هيالم فكجيء اليفس: ئوأما حرمة الوط

فإذا ، ةيضيومة باحلكحم أو انت حائضاًكفألن ظاهر األدلة اختصاصها مبا إذا : فارةكوأما وجوب ال

  . غتسالل حبرمة الوطء قبل االوإن قي ،فارةكن كنظفت مل ت

: وهي} ورةكاملذخرى ام األكوأما األح، هيارة ففكوز وطؤها وال جيصح طالقها وظهارها ويف{

وحرمة قراءة ، سم اهللا وتوابعهاوحرمة مس ، اميالصالة والصكحرمة العبادات املشروطة بالطهارة 

ما ك} فهي ثابتة ما مل تغتسل{ن ياز من املسجديجتواال، هاي ووضع شيء ف،واللبث يف املساجد، العزائم

  . عليهمجاع  اإلكاملسالبل عن ظاهر الروض و، عن املشهور
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 ، وجوب الغسل بعد انقطاع احليض لألعمال الواجبة املشروطة بالطهارة كالصالة والطواف والصوم:العاشر

   وشرطيته لألعمال الغري الواجبة،واستحبابه لألعمال اليت يستحب هلا الطهارة

  

 الطواف كذلكو، تسلأن الصالة مشروطة بالطهارة فال تصح ممن مل تغ: كالم يف ذلكل اليوتفص

وحرمة املس ظاهرة ألنه مشروط بالطهارة ،  ـتاب الصومكأيت يف ي ـ ويف الصوم خالف، الواجب

 احلائض واجلنب يف نيمن أن اجلمع ب: حتماالناشتراط وأما الثالثة األخر ففي اال، املفقودة يف املقام

 ال تصح كذلكورة قبل غسل اجلنب كما ال تصح األمور املذكف، مكحتادمها يف احلاقتضي يات يالروا

  إذ اجلنابة ال متتد زماناً،ورك املذريومن أنه ال وجه للتنظ، ان بعد انقطاع الدمكقبل غسل احلائض ولو 

 اليت ظاهرها املتلبسة بالدم،  احلائضعلىورة كل حرمة األمور املذيوظاهر الدل، ضي به خبالف احلمعتداً

 إىل وهذا أقرب، فاألصل يف اليت نظفت اجلواز،  ـنيالنقاء يف البما يف ك ـ ك بذلومة شرعاًكاحملأو 

ة ي القول باحلرمة الذاتنيل بيظهر أن التفصيرنا كومما ذ، اط يف اتباع املشهورحتيان االكوإن ، النظر

  . ة حمل نظريعيوالقول باحلرمة التشر

الصالة والطواف كطهارة ألعمال الواجبة املشروطة بالل ضيوجوب الغسل بعد انقطاع احل: العاشر{

قراءة ك} ستحب هلا الطهارةيلألعمال اليت  واستحبابه{ حنو ما تقدم يف غسل اجلنابة على} والصوم

   الواجبة ريلألعمال الغ تهيوشرط{ارة يالقرآن والز
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  .اليت يشترط فيها الطهارة

  

  . تابة القرآن وحنوهكمثل مس } ها الطهارةيشترط فياليت 

  . ما يف ذات العادة إذا جتاوز دمها العشرة وحنوهاكم الشرعي كباحل أو علم بالوجدانيإن االنقطاع  مث
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 مثل غسل اجلنابة يف الترتيب واالرمتاس :وكيفيته، غسل احليض كغسل اجلنابة مستحب نفسي): ٢٥ـ مسألة (

  .وغريمها مما مر

  

وألنه . ل اجلنابةما تقدم يف غسك }غسل اجلنابة مستحب نفسيكض يغسل احل{: )٢٥ ـ مسألة(

ورمبا احتمل وجوب ، الك الطهارة فواضح بال إشعلىون كاستحبابه لل أما، نيب املتطهرحي واهللا ،ريتطه

 عدم الوجوب النفسي یدعو: بل يف اجلواهر،  بل املعروف خالفهعليهل ين ال دلك ل،اًيالغسل نفس

  . عليه  ومنقوالًحمصالً

، ال وال خالفك بال إش} ـمما مر ـ مهاريرمتاس وغب وااليمثل غسل اجلنابة يف الترت: تهيفيكو{

أن : عليهدل يو، عليه اًحيمجاع صر اإلیدعو: وعن بعض، افةكهذا مذهب العلماء : كبل عن املدار

روا كما ذك، ك خالف ذلعلىل يإالّ إذا دل الدل، ن متعددةك تطلق يف أماقة واحدة يف األلفاظ اليتياحلق

قة خاصة يفإذا أطلق الشارع الصالة وعرفنا أن هلا حق ،هاريلصوم واحلج وغمثله يف باب الصالة وا

 ضافةباإل: هذا، ل صالةكنقول باشتراط هذه الشرائط يف ، مشروطة بالطهارة والستر والقبلة وما أشبه

يف تساوي غسل اجلنابة  ـ )عليه السالم(عن الصادق : موثق احلليبكات خاصة ية والرواريالسإىل 

  . )١(»ض واحديغسل اجلنابة واحل«: )عليه السالم(قال  ـ ضيوغسل احل

  

                                                

. ٣٥ح... و حكم احليض ٧ الباب١٦٢ ص١ج: التهذيب) ١(
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   فإنه جيب معه الوضوء، خبالفه، أن غسل اجلنابة ال حيتاج إىل الوضوء:والفرق

  

 ريبص أيب  خبربك لذل)٤(ك املستمسكومتس، )٣( واالس)٢(قنعمل وا)١(هيي عن الفقكوحنوه املرسل احمل

: )عليه السالم(ا غسل مثل غسل اجلنابة؟ قال عليه احلائض هل  أن):عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

 ما أيضاًة يفيك وحدة العلىدل يو، ةيفيكة يف الوجوب ال يف اليألن ظاهر اخلرب املثل، حمل نظر، )٥(»نعم«

 عدم أيضاً ك ذلعلىدل يما ك، ن تداخلكية مل يفيك فإنه لوال وحدة ال،غسالتقدم يف حبث تداخل األ

ات ير من خصوصكل ما ذكومما تقدم تعرف أن ، انية خاصة لزم البيفيكان له ك ولو ،تهيفيكان يب

  . أيضاًغسل اجلنابة آت هنا 

ب معه جيفإنه ، خبالفه{ما تقدم كالفتوی للنص و} الوضوء إىل تاجحيأن غسل اجلنابة ال : والفرق{

: كويف املستمس، ریكرب والذما عن املعتك، ثركي عن األكالوضوء فهو احمل إىل اجهحتيأما ا} الوضوء

  ايلوعن أم، )٦()مةيهو املشهور شهرة عظ(

                                                

  . ٢ يف االغسال ح١٨ الباب٤٤ ص١ج: الفقيه) ١(

. ٣٤ س٤ ص:)كتاب املقنع(اجلوامع الفقهية ) ٢(

  . ٥١٥ص: أمايل الصدوق) ٣(

  . ٣٤٢ ص٣ج: املستمسك) ٤(

  . ٦ من أبواب احليض ح٢٣ الباب٥٦٧ ص٢ج: الوسائل) ٥(

  . ٣٤٣ ص٣ج: املستمسك) ٦(
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: ليق(: ويف املستند، )١()ه وضوء يف أولهيل غسل فكو (: ـةين اإلمامييف عد ما هو من د: الصدوق

 كي واملداررلي واخلونسايردبايف واألكد واإلسيي عن السك للمحخالفاً، )٢()ون إمجاعاًكياد أن ك

  . ثرهمكأ إىل بل عن البحار نسبته، نيومجلة من املتأخر، ح واحلدائقيفاتة واملريوالذخ

 أو ل غسل واجبك فبقي الباقي من ، خرج منه غسل اجلنابة،ةيبإطالق اآل: األولاستدل للقول 

  . ة الغسل عنهيفاكمة أصالة عدم ي بضم،ل حدثك وجوب الوضوء لعلىوبعموم ما دل ، مسنون

ل غسل قبله وضوء إالّ ك«:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، رجلعن ،ريعم أيب بناح يوبصح

  . وبعد عمل املشهور به، ريعم أيب بناونه مرسلة ك ضار بعد ريوإرساله غ، )٣(»غسل اجلنابة

ل غسل كيف «:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،هريغ أو عن محاد بن عثمان ،حه اآلخريوصح

  . نهيته عن محاد بعي روا)٦(یرك والذ)٥(وعن املختلف .)٤(»وضوء إالّ اجلنابة

                                                

. ٥١٥ص: أمايل الصدوق) ١(

.  السطر ما قبل األخري١٣٢ ص١ج: املستند) ٢(

. ١ من أبواب اجلنابة ح٣٥ الباب٥١٦ ص١ج: الوسائل) ٣(

  . ٢ من أبواب اجلنابة ح٣٥ الباب٥١٦ ص١ج: الوسائل) ٤(

. ٢٩ س٣٣ص: املختلف) ٥(

. ٣٥ س٢٦ص: ىالذكر) ٦(
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إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ «: )عليه السالم(احلسن األول  أيب عن: نيقطيعلي بن حة يوصح

  . )١(»واغتسل

 ريوإذا اغتسلت لغ«ـ : أن قال إىل  ـ»ل غسل ما خال غسل اجلنابةكوالوضوء يف «: والرضوي

ت الوضوء فتوضأ يفإن اغتسلت ونس،  الغسل عن الوضوءكيزيجيوال ، اغتسلجنابة فابدأ بالوضوء مث 

  . )٢(»وأعد الصالة

ها من الوضوء إالّ يل األغسال ال بد فك«: )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب : واملروي يف الغوايل

  . )٣(»اجلنابة

  . اتيجبملة من الروا: استدل للقول الثاين

 وضوء أطهر وأي، زي عن الوضوءجيالغسل «: )عليه السالم(فر جع أيب عن ،بن مسلماح يصح: مثل

  . )٤(»من الغسل

وم ي أو وم مجعةي أو  عن الرجل إذا اغتسل من جنابته)عليه السالم( عبد اهللا أبو ئلس: وموثق عمار

قد أجزأه ،  قبل وال بعدعليهس يال ل«: )عليه السالم(بعده؟ فقال ك أو  الوضوء قبل ذلعليههل ، ديع

   أوضي إذا اغتسلت من حكواملرأة مثل ذل، لغسلا

                                                

. ٣ من أبواب اجلنابة ح٣٥ الباب٥١٧ ص١ج: الوسائل) ١(

. ٢ س٤خري إىل ص السطر األ٣ص: فقه الرضا) ٢(

. ١١٠ ح٢٠٣ ص٢ج: عوايل اللئايل) ٣(

  . ١ من أبواب اجلنابة ح٣٣ الباب٥١٣ ص١ج: الوسائل) ٤(
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  . )١(»قد أجزأها الغسل، ا الوضوء ال قبل وال بعدعليهس ي فلك ذلريغ

وم اجلمعة وال يال وضوء للصالة يف غسل «: )عليه السالم(احلسن الثالث أيب  إىل اتبة اهلمداينكوم

  . )٢(»هريغ

ه يزجي أ، ك ذلريغ أو غتسل للجمعةي يف الرجل ):معليه السال( عبد اهللا أيب عن ،ة محاد عن رجليوروا

  . )٣(» وضوء أطهر من الغسلوأي«: )عليه السالم( عبد اهللا أبو من الوضوء؟ فقال

  . )٤(»أي وضوء أطهر من الغسل«: وروي: ايفكومرسلة ال

بعده بأن الوضوء قبل الغسل و«: مرسالًحيىي عن حممد بن أمحد بن  ،ب واالستبصاريوما رواه التهذ

  . )٥(»بدعة

الوضوء بعد الغسل «: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: مان قالي بن سلعبد اهللاوما رواه 

  . )٦(»بدعة

                                                

. ٣ من أبواب اجلنابة ح٣٣ الباب٥١٤ ص١ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب اجلنابة ح٣٣ الباب٥١٣ ص١ج: الوسائل) ٢(

. ٤ من أبواب اجلنابة ح٣٣ الباب٥١٤ ص١ج: الوسائل) ٣(

. ١٣ذيل حديث..  باب صفة الغسل٤٥ ص٣ج: الكايف) ٤(

 ... يف حكم اجلنابة و٦ الباب ١٤٠ ص١ج: التهذيب. ٥ يف سقوط فرض الوضوء ح٧٥ الباب١٢٦ ص١ج: االستبصار) ٥(

. ٨٥ح

. ١٢ح...  باب صفة الغسل والوضوء بعده و٤٥ ص٣ج: الكايف) ٦(
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  . )١()عليه السالم(عن الباقر : مان بن خالدية سليومثله روا

  . )٢()عليه السالم( عن الصادق ،ة املعتربيوروا

 )عليه السالم( كفضح، توضأ وضوء الصالة قبل الغسلي: قولونيإن الناس : ميكبن حاة يويف روا

  . )٣(» من الغسل وأبلغیوأي وضوء أنق«: وقال

اضة ها الواردة يف غسل احلائض واملستحريضة من الصحاح وغيات املستفيالروا إىل باإلضافة ،هذا

ان مما يجة والبوا يف مقام احلاك تعرض للوضوء مع ريمن غ، ها بالغسل مث الصالةيوالنفساء اآلمرة ف

 علىخبار اآلمرة بالوضوء  هو حبمل األني الطائفتنيواجلمع ب، الوضوء شف منه عدم وجوبكي

  . االستحباب

  : أمرانكنايف ذلينعم 

  .  عنهون خالفه معرضاًكيس حبد يأن املشهور ل: هيوف، كخالف ذل إىل ذهاب املشهور: األول

  . ما ورد من أنه بدعة نيستحباب وب االنيان اجلمع بكعدم إم: الثاين

                                                

. ٨٧ ح...وة  يف حكم اجلناب٦ الباب١٤٠ ص١ج: التهذيب) ١(

. ٦ س٥٢ص: املعترب) ٢(

. ٤ من أبواب اجلنابة ح٣٤ الباب٥١٥ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  قبله أو بعده أو بينه

  

 أن علىمحلها  أو  غسل اجلنابةعلى )ات البدعةيروا( ال بد من محل یات أقويالروا نإث يح نكل

  . هك ترنبغيياط ال حتي فاالكن مع ذلكل، ان بالوضوء بقصد اللزومياإلت: املراد ا

 علىل كستشيان رمبا كوإن ، ما يف املستندكلعامة وا خمالفة لكة للوضوء يد األخبار النافيؤيورمبا 

  . ن اجلمع الداليلكميح باملخالفة حمله ما إذا مل ي بأن الترجكذل

نفي اخلالف يف  :وعن السرائر، »قبله وبعده« إىل ما عن املشهور بالنسبةك} نهيب أو بعده أو قبله{

 على الوضوء مي ملن أوجب تقدفاًخالأيضاً، عدم االستحباب : وظاهر املصنف، ميعدم وجوب التقد

 ـ ميوملن قال باستحباب التقد،  ـهمريد وغي واملفنيي احللبنيخي والشنيما عن الصدوق ـ كالغسل

  .  الشهرةعليهادعی بل  ـ لة واجلامع واملعترب والشرائعية واملقنعة والوسيما عن النهاك

 كوما استدل به لذل، ميباب التقداستح أو  وجوبعلىل ي لعدم الدل،ما اختاره املصنف: واألقرب

حة ي وصح،هي ومرسلة الفق،ريعم أيب بنا ومرسلة ي،علحة يفإم استدلوا بصح،  صاحل لالعتمادريغ

ري واملشهور ك الذمي إالّ التقدميد التقديفي ما علىفلم تشتمل : حةيأما الصح: هيوف،  والرضوي،مانيسل

نع من مي مي التقدعلى مع عدم اشتمال الثاين نيحتاد املرسلتامال فقرب احت: وأما املرسلة، ديفينهم أنه ال يب

  حةيوأما صح، األوىلالعمل بظاهر املرسلة 
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راد به أصل وجوب ي مع احتمال أن س حبجة سنداًيل: والرضوي، فقد عرفت حمملها: مانيسل

  . فتأمل، لةينة ذيالوضوء بقر

وبعد ،  الوجوبعلى بعد املناقشة يف داللتها عليه ورةكات املذيفقد محل الروا: أما القائل باالستحباب

   . الوضوءمينفي خالف السرائر يف عدم وجوب تقد

،  ـهميل بوجوب تقديوإن ق ـ  الوضوءميال عندهم يف عدم اشتراط صحة الغسل بتقدكإنه ال إش مث

ل يدم دلطالقات بعد ع اإلعليهدل يو، ةيه نفي اخلالف يف عدم الشرطخياض عن بعض مشايبل عن الر

  . ده الرضوييؤيو، ةي الشرطعلى

:  واحدريعن غ( كبل يف املستمس، فالظاهر أنه ال مانع منه:  الغسلنيالوضوء ب إىل وأما بالنسبة

  . )١()عليهص يالتنص

  أن الوضوء بعدعلى ملا دل ،من القبل والبعدأولی ون الوسط كأما ،  اإلطالقاتعليهدل يو: أقول

 بعض إىل ولو مبعونة الفهم العريف ومجع بعضها ـ اتي الرواكأن الظاهر من تل :هيفف، الغسل وقبله بدعة

  . ة مانعةية والبعدية القبليأن الغسل ال وضوء معه إالّ أن خصوصـ 

عند .  خارجاًوجب ماًءيومل ، ناف مواالت الوضوءي إذا مل ،أيضاًط الغسل يإن الظاهر جواز توس مث

  غسل ي أو  بعد الغسلباًي ترتیسريده اليغسل ي بأن كذلو، فكون املسح ببلل الكشرط يمن 

                                                

  . ٣٤٧ ص٣ج: املستمسك) ١(
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  . واألفضل يف مجيع األغسال جعل الوضوء قبلها،إذا كان ترتيباً

  

ط الوضوء يف الغسل يتصور توسيإذ ال } باًيان ترتكإذا {ه ولو إرمتاسا يديغسل يمث ، غتسليوجهه مث 

  . اإلرمتاسي إالّ إذا جوزنا االرمتاس البطيء

 من خالف من  وخروجاًنيملا تقدم من أدلة املوجب} ع األغسال جعل الوضوء قبلهاي يف مجواألفصل{

  . واهللا العامل، كأوجب ذل
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 فالوضوء ليس شرطا يف ،إذا اغتسلت جاز هلا كل ما حرم عليها بسبب احليض وإن مل تتوضأ): ٢٦ـ مسألة (

  . بل جيب ملا يشترط به كالصالة وحنوها،صحة الغسل

  

ون كيف} ض وإن مل تتوضأيا بسبب احلعليهل ما حرم كجاز هلا  إذا اغتسلت{: )٢٦  ـمسألة(

 يف صحة س شرطاًيفالوضوء ل{ض يانت حمدثة باألصغر بدون أن حتكحاهلا اذا كحاهلا بعد الغسل 

} الصالة وحنوهاكشترط به يب ملا جيبل {ض يا حدث احلعليه یبقيون إذا مل تتوضأ كت حىت }الغسل

ال تزول ، ةيأيت مبرتبة من النجاسة النفسيرب واألصغر كالّ من احلدث األكهر األدلة أن  ألن ظاكوذل

رب كل األيزيث ي مثل غسل اجلنابة حما استثينياللّهم ف ـ رب والوضوء لألصغرك بالغسل لألالّإ املرتبة كتل

فتوقف ارتفاع ، رفعه الوضوءيواحلدث البويل ، ضيرفعه غسل احليضي يفاحلدث احل ـ واألصغر معاً

إذا مل نقل  ـ  خالف ظاهر األدلة، الوضوءعلىض يرتفاع حدث احلاأو ،  الغسلعلىحدث البول 

 برفع أحد  تستقلنيل من الطهارتك من استبعاد ىركفما عن الذ  هذاعلىو .ة الغسل عن الوضوءيفاكب

، )١()كيلقول بالتشرب يف ضعف ايال ر(:  بقولهاحلدثني حمل منع، ولذا أشکل عليه يف جامع املقاصد

ال كولضعف هذا اإلش، ات الغسلية الوضوء يف حتقق غاي من مدخلك ما عن املدار:ومثله يف الضعف

ل ما حرم باحلدث كوز لجيأن االغتسال ك ـ أي ال يف ذلكبال إش«: ن فقالكيأن مل كجعله اجلواهر 

   ـربكاأل

                                                

. ٢٠ س٤٤ص: جامع املقاصد) ١(
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فقول ، )٢(﴾ال ريب فيِه﴿: قوله سبحانهال مثل كشعطي عدم اإليأن ظاهر األدلة ، )١(»حبسب الظاهر

  .  حمل نظر)٣()یرك والذكاه عن املدارك مناف ملا حكال يف ذلكإن نفي اجلواهر لإلش(: كاملستمس

                                                

  . ٢٤٩ ص٣ج: اجلواهر) ١(

. ٢اآلية : سورة البقرة) ٢(

  . ٣٤٨ ص٣ج: املستمسك) ٣(
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  ،إذا تعذر الغسل تتيمم بدال عنه): ٢٧ـ مسألة (

  

ة ي إلطالقات أدلة بدل،ال وال خالفكبال إش}  عنهم بدالًميإذا تعذر الغسل تت{: )٢٧ ـ مسألة(

فإمنا أيضاً،  الوضوء علىفقد ال تقدر   عن الغسلممت بدالًيوإذا ت، ل من الغسل والوضوءكمم عن يالت

،  ـة الغسل عن الوضوءيفاكقول بيعند من ال  ـ ال وال خالفك عن الوضوء بال إش بدالًأيضاً مميتت

 وال ه خالفاًيد فجال أ( :بل يف اجلواهر، ما هو املشهوركفهل تتوضأ؟  نئذي الوضوء وحعلىوقد تقدر 

 مبالحظة عليهمجاع ل اإلي حتصین دعوكميبل ، وز الوضوءجيشف الغطاء فلم كعدا األستاذ يف   مماتردداً

؟،  ـ الوضوءعلىمع قدرا  ـ  عن الوضوء بدالًاًي ثانمماًيمم تيتتأو ، ینتها )١()مميالمهم يف باب التك

  : قوالن، شف الغطاءكما عن ك

فإن  ، املاءعلىواحلال أا تقدر ، مم عن الوضوءيالت إىل ألنه ال وجه للعدول، حيهو الصح: واألول

  . ن املاءكميث ال يالتراب إمنا شرع ح

ن رفع كميرب ال كرتفع األيوإذا مل ، حيرفع احلدث بل هو مبيمم بدل الغسل ال يبأن الت: واستدل للثاين

   .ربكء األة ارتفاع األصغر وبقايلعدم معهود ،األصغر بالوضوء

د إطالق األمر ييوجب تقية ال يعدم املعهود: اًي وثان. ممنوع ال رفعاًحاًيمم مبيون التك:  أوالً:هيوف

  وإن مل ، نت منهما اغتسلت وتوضأتكفإن مت  هذاعلىو، بالوضوء

                                                

. ٢٥٠ ص٣ج: اجلواهر) ١(
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  . وإن كان املاء بقدر أحدمها تقدم الغسل، تتيمموإن تعذر الوضوء أيضاً

  

وإن ،  عن الوضوءممت بدالًينت من الغسل فقط اغتسلت وتكوإن مت، نيمميممت تيتمنهما ن كتتم

وإن تعذر الوضوء {: عرف وجه قولهيومنه ،  عن الغسل وتوضأتممت بدالًينت من الوضوء فقط تكمت

 ما تقدم وجهه من املسألة السابقة ـ كتراباً أو هما ماًءي أميا خمتارة يف تقدإ مث، اًي ثانمماًيت} مميتتأيضاً 

  . ـ

ما استفاد من  إىل وز يف أذهان املتشرعة املستندكألن املر} ان املاء بقدر أحدمها تقدم الغسلكوإن {

أما وجه ،  األولمي األهم واملهم لزم تقدني فإذا دار األمر ب،ون الغسل أهمكة الغسل يالنصوص من أمه

 وأن ، الوضوء ولو يف اجلملةفي عنكيوأنه ، ربكفهو أن الغسل رافع لأل: ة من النصوصياستفادة األمه

 أو ناًيان األول متعك، يري والتخيني التعني يف األمر ودار بكمث لو ش، مه األصغررحيم ما ال رحيرب كاأل

  .  عن الوضوءمم ثان بدالًيولو خالف وقدم الوضوء احتاطت بت، أوىل
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  ،جواز وطئها ال يتوقف على الغسل): ٢٨ـ مسألة (

  

بل ، ما يف املستندك )١() للمعظموفاقاً(}  الغسلعلىتوقف يوطئها ال جواز {: )٢٨ ـ مسألة(

ام الرواندي كان وامع والروض وأحية وظاهر التبيبل عن االنتصار والسرائر واخلالف والغن، املهشور

ه من يوعن الصدوق يف الفق، )مطلقاًمن املنع ( ملا عن بعض خالفاً، )عليهمجاع اإل(: حيوشرح املفات

  ).ن الزوج شبقاًكيما إذا مل ي فميالتحر(

  . طالق الباقي حتت اإلیبقيخرج منهما حالة الدم ف، تاب والسنةكإلطالق ال: املشهوراألقوى و

أا زوجها إن يإذا انقطع الدم ومل تغتسل فل«:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: ريكوملوثق إبن ب

  . )٢(»شاء

قع ا يأ، الطهر ترى سألته عن احلائض:  قال)عليه السالم( احلسن أيب عن: نيقطيعلي بن وموثق 

  . )٣(»وبعد الغسل أحب إيلّ، ال بأس«: )عليه السالم(زوجها قبل أن تغتسل؟ قال 

 :ض ومل متس املاءييف املرأة اذا طهرت من احل: )عليه السالم(اظم كعن ال ،ةري بن املغعبد اهللاة يوروا

   حىتا زوجهاعليهقع يفال «

                                                

  . ١٨ س١٥٦ ص١ج: املستند) ١(

  . ٢ح...  الرجل هل جيوز له٨١ الباب١٣٥ ص١ج: االستبصار) ٢(

  . ٦ ح... الرجل هل جيوز له٨١ الباب١٣٦ ص١ج: االستبصار) ٣(
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  . )١(»متس املاء أحب إيلّ«: )عليه السالم( وقال ،»سل وإن فعل فال بأس بهتغت

فأمرها أن تغسل فرجها مث ، قبل الطهر ـ عين احلائضي ـ وإن أردت أن جتامعها«: والرضوي

  . )٢(»جتامع

أا يمل تغتسل فلإذا انقطع الدم و:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: نيقطيعلي بن وما رواه 

  . )٣(زوجها إن شاء

  . هاريغ إىل .)٤(»غشاهايفإذا حلت هلا الصالة حل لزوجها أن «: ة زرارةيويف روا

املرأة حترم  :قلت له:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: ساريد بن يمبوثق سع: مطلقاًاستدل للمنع 

: )عليه السالم( أن تغتسل؟ قال ها قبليأتيأفلزوجها أن ،  أن تغتسلري من غا الصالة مث تطهر فتتوضأعليه

  . )٥(»تغتسل حىت ال«

قع يأ،  فرأت الطهرانت طامثاًكسألته عن امرأة :  قال)عليه السالم( عن الصادق ،ريبص أيب وموثق

  ا زوجها قبل أن تغتسل؟عليه

                                                

  . ٤ من أبواب احليض ح٢٧ الباب٥٧٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٨ س٣١ص: فقه الرضا) ٢(

  . ٤٨ح...  يف حكم احليض و٧ الباب١٦٦ ص١ج: التهذيب) ٣(

  . ٧٦ح...  من احليض و١٩ الباب٤٠١ ص١ ج:التهذيب) ٤(

. ٤ح...  الرجل هل جيوز له٨١ الباب١٣٦ ص١ج: االستبصار) ٥(
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 أو وماًي وسألته عن امرأة حاضت يف السفر مث طهرت فلم جتد ماًء: قال، »تغتسلحىت ، ال«: قال

  . )١(»تغتسل حىت صلحيال «: امعها قبل أن تغتسل؟ قالجيل لزوجها أن حي  أنياثن

 عن امرأة )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال )عليه السالم(عن الصادق : وما رواه عبد الرمحان

صلح يال «: ا؟ قالعليهقع يثالثة هل لزوجها أن  أو نيوميحاضت مث طهرت يف سفر فلم جتد املاء 

نة يراهة بقرك العلىات مما ال بد من محلها يها من الرواريغ إىل ،)٢(»تغتسل حىت اعليهقع ي أن لزوجها

  . صلحي بل لعله هو ظاهر ال ،ات السابقةيالروا

  : اتيجبملة من الروا: استدل املفصل

 يف ـ ضيدم احل ـ نقطع عنها الدمييف املرأة  ):عليه السالم(جعفر  أيب عن ،بن مسلماح يصح: مثل

سها إن شاء قبل أن ميمث ،  فلتغسل فرجهاهاأمريإذا أصاب زوجها شبق فل«: امها؟ قاليآخر أ

  . )٣(»تغتسل

  عليه (م يإبراه أبا سألت:  قال،وموثق إسحاق بن عمار

                                                

...   الرجل هل جيوز له٨١ الباب١٣٦ ص١ج: االستبصار) ١(

. ٦٧ يف احليض واالستحاضة والنفاس ح١٩ الباب٣٩٩ ص١ج: التهذيب) ٢(

  . ١ من أبواب احليض ح٢٧ الباب٥٧٢ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  ،لكن يكره قبله

  

 كفعل ذليما أحب أن «: أيت أهله؟ فقالي، د املاءجيون معه أهله يف السفر فال كيعن رجل ، )السالم

  . )١(» نفسهعلىاف خي أو ون شبقاًكي أن إالّ

من قوله األوىل ات ينة ما يف الرواي بقر،راهةك شدة العلى صورة الشبق ريال بد من محلهما يف غ نكل

ة يآلوأما ا ،اتيوما أشبه يف هذه الروا، ما أحب: )عليه السالم(له و وق، شاءإن: )عليه السالم(

د يأما قراءة التشد، ضي الظاهر يف إنتهاء احل)٢(﴾يطْهرن﴿ :لقوله سبحانه ، اجلوازعلىل ية فهي دلكاملبار

وإن صح ، جتهاداتافالقراءات ،  أصالًريغيملا حققناه يف حمله من أن القرآن مل ، اعليهن االعتماد كميفال 

  . ل وما أشبهي التأوعلىفال بد من محله  ـ ل هو جداًيوقل ـ صةيادة والنقيث حول الزيحد

قوم يمم يالتألن ، ممت بدلهين من الغسل تك وإذا مل تتم،ملا عرفت من النص} ره قبلهكي نكل{

عند فتح أبواب ، سل إالّ صباحاً الغعلى وال تقدر ،الًيون الوقت لكممها ألجل يان تك ولو ،مقامه

 هي خاصة أم، امكباألحايل اليت ال تبكولو طالت املدة ، ة إذا مل تغتسليراهة باقكوهل ال، احلمامات

ذا إ ما نيومثله يف االحتمال، من اإلطالق ومن انصراف النص: حتماالناون الوطء قرب الطهر؟ كب

  روه كوال فرق يف الوطء امل، افرة ال تعتقد بالغسلكانت املرأة ك

                                                

  . ٢ من أبواب احليض ح٢٧ الباب٥٧٣ ص٢ج: لوسائلا) ١(

  . ٢٢٢اآلية: سورة البقرة) ٢(
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  وال جيب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط

  

راهة بوطء الفرج ال الدبر كختصاص الا ن الظاهركل، بدونه لإلطالق أو ونه مع اإلنزالك نيب

  . لالنصراف

 شف اللثامكنسب ، كاختلفوا يف ذل فقد} ان أحوطك قبل الوطء وإن أيضاًب غسل فرجها جيوال {

ان ي والبىركر والذيوالتحرنتهی ي عن املعترب واملكن احملكول، ة بغسل الفرجيثر اشتراط احللكظاهر األإىل 

ة الوطء بغسل الفرج يحبل: قاليورمبا ، نيثر اوزكأ إىل به يف الروض بل نس)عدم االشتراط(: همريوغ

، )اًيري أحدمها ختة علیيتوقف احلل(: ام الراونديكان وأحيان والتبيي عن جممع البكواحمل، وبالوضوء معاً

  : فاألقوال يف املسألة أربعة، املذهب إىل بل عن األول نسبته

  . »أمرها فلتغسل فرجهايف«: هايوف، قدمةبن مسلم املتاحة يبصح: استدل لألول

الطهر وهي يف السفر  ترى  عن املرأة احلائض)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: دة قاليعب أيب ةيوروا

ان معها بقدر ما تغسل به كإذا «: ها لغسلها وقد حضرت الصالة؟ قاليفكيس معها من املاء ما يول

نعم إذا «: )عليه السالم( احلال؟ قال كها زوجها يف تليأتيف: قلت، »مم وتصلييفرجها فتغسله مث تت

  . )١(»ممت فال بأسيغسلت فرجها وت

                                                

. ٣ح...  باب غسل احلائض٨٢ ص٣ج: الكايف) ١(
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، ةريبن املغاوبإشعار مرسل ، وباألصل، ر غسل الفرجكبإطالقات الوطء من دون ذ: واستدل للثاين

ن فعل فال فإ:  ـقوله إىل  ـإذا طهرت ومل متس املاء: ففي األول، )بعدم الوجوب(: وموثق إسحاق

، د املاءجيما ال يالم فكون فرض الكي: ويف الثاين، متس املاء أحب إيلّ: )عليه السالم(وقال ، بأس به

  . أيضاًه لغسل الفرج يشمل نفيطالق  حنو اإلعلىفنفي الوجدان 

مع واألصل ، إذ ال جمال لإلطالق، ر يف القول الثاينكة ما ذيلعدم متام، هو األقرب: والقول األول

  .  ـبالضم ـ سلواملرسل واملوثق ظاهرمها عدم الغ، دةيبن مسلم وأيب عبايت يروا

ن الظاهر القول كل، هري يف اجلواهر وغكما اعترف بذلك، لي دلعلىعثر له يفلم : أما القول الثالث

  . ثبت االستحبابيمة التسامح يبضمالفتوی فإن ، باستحباب الوضوء

  . واهللا عامل، ولعلهم ظفروا مبا مل نظفر به،  القول الثالثفحاله حال: وأما القول الرابع

الالزم املاء؟ ظاهرهم  أو تحقق بإزالة الدم ولو بسائل آخرياستحبابه  أو هل وجوب غسل الفرج مث

ون العربة بزوال أثر الدم احلاصل بسائل ك من جهة ظهور األدلة يف ،تمل األولحيان رمبا ك وإن ،الثاين

  . ونه باملاء الطاهركواألحوط ، تهيفاكعدم  أو ة الغسل باملاء النجسيفاكايل  احتمعرفي: ومنه، آخر
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  .بل األحوط ترك الوطي قبل الغسل

  

ون كوالظاهر ، ما أشبه أو  ذهبرييف ظرف غ أو ونه مباحاًكال يف عدم اشتراط كال إش: نعم

 ال من أيضاًجوب اجتناب املرأة قول بويفمن قال باحلرمة ، هما ال للرجل فقطيلكاحلرمة ل أو راهةكال

  . ضي بل حاله مثل حال الوطء يف حال احل،باب التعاون

هي خاصة بالوطء األول؟ فالظاهر من أو ، احلرمة يف الوطء الثاين والثالث أو راهةك الیهل تبق مث

  .  األولاط يفيحتن االكد لي بعريان غكوإن : وأما القول الثاين، القول األول: ومن االنصراف طالقاإل

ون الغسل يف باب كأيت هنا يفال ،  ال ظاهره فقط وباطناًله ظاهراًكواملراد بغسل الفرج غسل 

س املراد بغسلها القصد واملباشرة فلو غسل من يومن الواضح أن ل، الظاهر إىل إمنا هو بالنسبة النجاسات

 األدلة وذهاب مجلة من  ملا تقدم من بعضمطلقاً}  الوطء قبل الغسلكبل األحوط تر {یفكدوما 

  . كذل إىل الفقهاء
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  .على األقوى ماء غسل الزوجة واألمة على الزوج والسيد): ٢٩ـ مسألة (

  

ألنه من النفقة الواجبة } ی األقوعلىد ي الزوج والسعلىماء غسل الزوجة واألمة {: )٢٩ ـ مسألة(

  . لهايشمله دلي فعرفاً

 علىونه ك الزوج مع علىونه كوعدم مطلقاً، ا عليهونه كعدم :  أقوال أخر يف املسألة وهيكوهنا

 اجلنابة احلاصلة من الزوج نيوالفرق ب، هاي فعليهونه ك اجلنابة مع ري الزوج يف غعلىونه كوعدم ، ديالس

الم كوقد تقدم ال، ما اختاره املصنفاألقوى و مطلقاً، هاريغ أو انكجنابة ، هريما دون غعليهد فيوالس

  . جلنابةه يف باب ايف

ذا ال كيف وقت  أو ذا عدداًك كضيإن جعلت ح: )اتيباب الروا(قول يف يق للزوج أن حينه ال إ مث

 علىب جيانت املرأة متعة مل كإذا  نعم، ار الزوجينع عن اختميدها يار بيون االختكإذ ، ك غسلعلىأنفق 

  . ة حمللّةانت األمكذا إذا كومطلقاً،  الزوج على إذ ال نفقة ،الزوج نفقة غسلها
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بل هو باق إىل أن تتمكن من  إذا تيممت بدل الغسل مث أحدثت باألصغر ال يبطل تيممها): ٣٠ـ مسألة (

  .الغسل

   وجوب قضاء ما فات يف حال احليض من صوم شهر رمضان:احلادي عشر

  

أن  إىل ممها بل هو باقيبطل تيممت بدل الغسل مث أحدثت باألصغر ال يإذا ت{: )٣٠ ـ مسألة(

بطل يما ال كف، ام املبدل منهك بأحوماًكونه حمكقتضي ي مم بدالًيون التك ألن كوذل} ن من الغسلكتمت

مم إن شاء اهللا ي يف مبحث التكالم يف ذلكأيت اليوس، مميبطل التي ال كذلك، الغسل باحلدث األصغر

  . تعاىل

يف حمله من نقض اجلنابة ملا حتقق ، كذلكبطل الوضوء يما ك ،ضيبطل باحليمم بدل الوضوء يالت نعم

  .  واهللا العامل ،وحنوها للوضوء

ال وال كبال إش} ض من صوم شهر رمضانيوجوب قضاء ما فات يف حال احل: احلادي عشر{

وعن ، )إنه مذهب فقهاء اإلسالم(: بل عن املعترب، ض نقلهيلمام مستفكمجاع يف  بل اإل،خالف

 النصوص العامة إىل ضافةباإل ـ  متواتر النصوص اخلاصةهعليدل يو، )نيات الديإنه من ضرور(: یاملنته

  : ـ

  سيل«: )عليه السالم(عن الباقر : ح زرارةيصح: مثل
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  . )١(»ا أن تقضي صوم شهر رمضانعليها أن تقضي الصالة وعليه

سألته ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي : قال )عليه السالم(عن الصادق : ريبص أيب وخرب

ا قضاء عليهفأوجب اهللا ، لةيوم وليل كوالصالة يف ، منا هو يف السنة شهرإألنّ الصوم « :الصالة؟ قال

  . )٢(»ا قضاء الصالةعليهوجب يوم ومل الص

عليه (احلائض تقضي الصالة؟ قال  )عليه السالم( عبد اهللاقلت أليب :  قال،وخرب حسن بن راشد

إن «: )عليه السالم(ن جاء هذا؟ قال يمن أ: قلت ،نعم: تقضي الصوم؟ قال:  قلت،»ال«: )السالم

  . )٣(»سيأول من قاس إبل

فلم : ليفإن ق«: )عليه السالم(عن الرضا : بن شاذان املروي عن العللاخرب : ومن النصوص العامة

نعها ميام ال ين الصإ:  فمنهایلعلل شت: ليق ام وال تقضي الصالة؟يتقضي الص ـ احلائض ـ أي صارت

والصالة ، شتهايشتعال مبرمة معام بأمورها وااليتها والقيمة زوجها وإصالح بمن خدمة نفسها وخد

  ك ذلعلى ی فال تقولة مراراًيوم والليون يف الكألن الصالة ت، لهك كمتنعها عن ذل

                                                

  . ٢ من أبواب احليض ح٤١ الباب٥٨٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١٢ من أبواب احليض ح٤١ الباب٥٩١ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٣ ح من أبواب احليض٤١ الباب٥٨٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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س يف الصوم شيء يول، انكها عناء وتعب واشتغال األريأن الصالة ف: ومنها. كذلكس يوالصوم ل

يء إالّ جيس من وقت يأنه ل: ومنها. انكه اشتغال األريس فيول، م والشراب الطعاك إمنا هو تركمن ذل

وم يا عليهلما حدث كس يألنه ل، كذلكس الصوم يلتها وليومها وليدة يف ي صالة جدها فيعليهجيب و

  . ها من األخبارريغ إىل ،)١(»ا الصالةعليهلما حدث وقت الصالة وجبت كو، ا الصومعليهوجب 

ل ك ام شهراًينسان بالصفإن صالح بدن اإل، لها تامةكات يورة يف هذه الرواكلل املذأن الع: یفخيوال 

ه من وحدة يملا ف، نيلفكل املك علىف يلكشرع لوحدة الت ـ  يف شهر خاصعليهفإذا مل تقدر ، سنة

خبالف الصالة فإا ، أيت به يف شهر آخريلزم أن يـ  ك ذلريغ إىل ع بعضهم ببعضيل وتشجكالش

قضاء ما  إىل  ولذا ال حاجة،وميل كوهو حاصل ،  النفسريتصال باهللا سبحانه وتطهجل االشرعت أل

وال ، كذلكس الصوم يول، ةكاحلر ها عناءيوف، انك يف أن الصالة تشغل األركما أنه ال شك، فات

بع ها إالّ حسب الطيها وعرفيف شرعيلاكست علل التيإذ ل، اًيثركوا أك تاج األمر يف العلة إالّحي

ةياضية واحلسابات الرية العقليال حسب األمور الدقّ، البشري .  

                                                

. ٩ من اجلزء األول ح١٨٢ الباب٢٧١ص: علل الشرائع) ١(
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  .وغريه من الصيام الواجب

  

ن بعض العقول قابال لفهم كيفألنه مل ، ر العلةك حلسن بن راشد من ذ)عليه السالم(مام وأما ي اإل

  . ما هو واضحكالعلل 

ر رمضان واإلجارة املطلقة والنذر قضاء شهك:  موقتريان غكأما إذا } ام الواجبيه من الصريوغ{

ف عام فعدم يلكإذ الت،  قضاًءیسميوال ، ضيام احلي أريان به يف غيال يف لزوم اإلتكفال إش، املطلق

  . وجب سقوطهيام خاصة ال ي يف أعليهالقدرة 

  :  أقسامعلى فهو ،ان مؤقتاًكوأما إذا 

 إالّ ، لعدم القدرة، عدم وجوب قضائهوالظاهر، سيل مخكما إذا نذرت صوم ك: املوقت العام: األول

ة يفإذا تعذرت اخلصوص، سيوم اخلميونه يف ك بأن قصد أصل الصوم و، حنو تعدد املطلوبعلىان كإذا 

 حنو وحدة علىان النذر كسات إالّ إذا يال يف وجوب صوم سائر اخلمكإنه ال إش مث، بقي أصل الصوم

  . ن املنذور أصالًكين من أحدها مل كتمينه إذا مل إث ي باآلخر حبس مرتبطاًيل مخكبأن نذرت ، املطلوب

 ـ  القول بوجوبهعلى ـ فارة ملن نام عن صالة العشاءكصوم الك: املوقت اخلاص باألصل: الثاين

 هو صوم شهر رمضان وسائر ىقضيح بعض النصوص بأن الذي ي من تصر،ويف وجوب قضائه خالف

وهذا هو ، شملهيما فات كل قضاء ما فات يي فإطالق دلومن أن االنصراف بدو، هياألخبار منصرفة إل

  . األقرب
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 فإنه ،مثل الطواف والنذر املعني وصالة اآليات  خبالف غري اليومية،وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها

  جيب قضاؤها

  

 حاضت وفات حىت وم من شهر شعبان مث أخرتهيما إذا نذرت صوم ك: املوقت بالعارض: الثالث

  . ل ما فاتيله دلمشي ف، ألا قدرت فلم تفعل،والظاهر وجوب قضائه، وقتال

 متواتر اإلمجاعات عليه بل ،ال وال خالفكبال إش} ا قضاؤهاعليهس ية فليوميوأما الصلوات ال{

ب جيات فإنه ي وصالة اآلنية مثل الطواف والنذر املعيومي الريخبالف غ{والنصوص اليت تقدم بعضها 

  : لي تفصكذل ففي ،}قضاؤها

ويف الوقت ، ما يف ذي احلجة يف طواف احلجك، نت من أدائها يف وقتهاكفإن مت: أما صالة الطواف

، ب احلججيما كع هلا ي املستطعلىألن العمرة جتب  ـ املرتبط بالطواف يف العمرة الواجبة باألصالة مثالً

، ن من أدائها يف وقتهاك مل تتموإن، بل أداء واجب،  قضاًءیسميفهذا ال  ـ تاب احلجكما قرر يف ك

 كوذل، لهمايمكب تجي ني وألن العمرة واحلج الواجب،كما فاتتإلطالق أدلة ، فالظاهر وجوب القضاء

إن (: كظهر أن إطالق املستمسيومنه ، من مل تصلّ يف احلجيوإلطالق األدلة ف، صل إالّ بقضائهاحيال 

  .  حمل نظر)ست من املوقتيصالة الطواف ل

  فإطالق ، فحاله حال ما تقدم يف نذر الصوم: نيالنذر املعوأما 
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  .على األحوط بل األقوى

  

 )١()نيه متعي عدم القضاء فعلىفالبناء (: كما أن قول املستمسك، املصنف وجوب قضائه حمل منع

  . الكشإحمل 

وهذا ، واركما ذكالزلزلة واملخوفات كقسم مطلق : ني قسمعلىفالظاهر أا ، اتيوأما الصالة اآل

من إطالق أدلة القضاء ملن : ه خالفيوف، نيسوفكالكوقسم موقت ،  قضاًءیبل ال تسم، ب قضاؤهاجي

الصالة  إىل نصرافهااب: قاليإالّ أن ، ما تقدم بعضهاكومن إطالق أدلة عدم قضاء الصالة ، ضةيفاتته فر

  . ة فال فوتيل اآللفة حاكن مكا مل تإ: قالياللهم إالّ أن ، ديس ببعيوهذا ل، ةيوميال

، هيما فخيفى ال } ی األحوط بل األقوعلى{ره املصنف من وجوب القضاء الثالثة كفما ذ،  هذاعلىو

  ما عرفتعلى ـ هءقتضي قضاياط يحت وبعضها اال،ب قضاؤهجيوبعضها ال ، فإن بعضها واجب القضاء

  . واهللا العاملـ 

  

                                                

. ٣٥٦ ص٣ج: املستمسك) ١(
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كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صالا حبسب فإن ، إذا حاضت بعد دخول الوقت): ٣١ـ مسألة (

 وحتصيل الشرائط حبسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو ، والصحة واملرض والسفر واحلضرءحاهلا من السرعة والبط

  ،الغسل أو التيمم وغريها من سائر الشرائط الغري احلاصلة ومل تصل وجب عليها قضاء تلك الصالة

  

أداء أقل الواجب من   منه مقدارىان مضكفإن ،  حاضت بعد دخول الوقتإذا{: )٣١ ـ مسألة(

س يوإالّ فالبطء الذي اعتادته ل،  خالفهعلىالذي ال تقدر } صالا حبسب حاهلا من السرعة والبطء

قدر يث ال ي حبض أبطأ صالةًيان املركإذا } والصحة واملرض{ن كار أقل الواجب املمي بل املع،اريمبع

 ،وع والسجود مثالًكون صالته باإلشارة للركث تيض أسرع صالة حيان املرأو ك ، خالفهعلى

  .ن والعشاءيالظهر إىل ث تقصر يف السفر بالنسبةيح} والسفر واحلضر{

الشرائط ها من سائر ريمم وغيالت أو الغسل أو من الوضوء يعلالففها يلكل الشرائط حبسب تيوحتص{

ومل { فمقدار وقت صالا أقلّ ،انت قد حصلها قبل الوقتكلو أما ، الستر والقبلةك}  احلاصلةريالغ

 إلطالق أدلة القضاء كوذل، المهمكض دعواه يف ي مستف،إمجاعاً}  الصالةكا قضاء تلعليهتصلّ وجب 

  : باإلضافة إىل، ف يف الوقتيلكبعد حصول شرائط الت
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الة وهي طاهر فأخرت ا وقت الصعليهيف امرأة دخل  )عليه السالم(عن الصادق : ونسيموثقة 

  . )١(»تقضي إذا طهرت«: حاضت؟ قال حىت الصالة

هل ،  يف امرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ومل تصلّ الظهر)عليه السالم(عنه : ن احلجاجابوحسن 

  . )٢(»نعم«:  الصالة؟ قالكا قضاء تلعليه

ذا رأت املرأة الدم بعد وإ«: )عليه السالم(احلسن األول  أيب عن: ونسيعارضها موثق الفضل بن يوال 

، فإذا طهرت من الدم فلتقض صالة الظهر،  عن الصالةك من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسيضميما 

عت صالة الظهر يفض، ا وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرعليهألن وقت الظهر دخل 

  . )٣(»ا قضاؤهاعليهفوجب 

  . )٤()عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: دةيعب أيب ةيب منه روايوقر

   املرادأو ، كذلكطلق يما قد ك، ني الظهر:ألن املراد بالظهر

                                                

. ٤ من أبواب احليض ح٤٨ الباب٥٩٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب احليض ح٤٨ الباب٥٩٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ١ من أبواب احليض ح٤٨ الباب٥٩٦ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  . ٢ من أبواب احليض ح٤٨ الباب٥٩٧ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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  . ويف مواطن التخيري يكفي سعة مقدار القصر،كما أا لو علمت مبفاجأة احليض وجب عليها املبادرة إىل الصالة

  

 من طرحهما إلعراض ن بدكيوإالّ مل ، ر العصركة يف عدم ذيأنه تقأو ،  من باب املثال)هرظال(ر كذ

  . افّة عنهماكالفقهاء 

 إلطالق األدلة ،مع اجلهل أو ،ض هلاي عمدها مع العلم مبفاجأة احلنيه بيفرق فيعدم صالا ال  مث

وز هلا جيوال ، هايف إليلكلتوجه الت} الصالة إىل ا املبادرةعليهض وجب يما أا لو علمت مبفاجأة احلك{

اجأة فل الشرائط قبل الوقت إذا علمت بامليا حتصعليهب جيوهل ، عذرف بال يلك التكها حلرمة تركتر

  . ضي التحني أول الوقت وبنيوالصالة يف الفترة ب، ل الشرائطيق الوقت عن حتصيمع ض

ل الشرائط ياا حتصكعدم إم أو ،ن من الصالةكث ال تتمي حبل الشرائط أصالًياا حتصكأما بعدم إم

ت الواجب يف وقته يم العقل حبرمة تفوكمن ح: حتماالنا، ةيالضطرارا إىل ث تضطرية حبيارياالخت

 عليهما دل كومن أنّ دخول الوقت موجب للصالة والطهور ، ت مقدماته احلاصلة قبل الوقتيبتقو

 فإن ،وهذا هو األقرب، ف قبل الوقتيلك فال ت،)١(»إذا دخل الوقت وجب الطهور والصالة«: النص

 فاقد على وإالّ فإن قلنا بوجوا ،اعليه وجبت تراباً أو ة والطهور ماًءنت بعد الوقت من الصالكمت

  . ب قضاؤهاجيوإالّ سقطت ومل ، وجبت ـ ما مل نستبعده ـ كنيالطهور

  } في سعة مقدار القصركي{األربعة } يريويف مواطن التخ{

                                                

. ١ من أبواب الوضوء ح٤ الباب٢٦١ ص١ج: الوسائل) ١(
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  ،ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا ال جيب عليها القضاء

  

لف به يف هذا احلال هو القصر ك ألن املكوذل،  وجامع املقاصدیركة والذيلنهارة واكما عن التذك

ض أبطلتها يولو شرعت يف التمام ففاجأها احل، ا قضاؤهاعليهتها وجب كه فإذا تريفالواجب أن تصل

قراءة : إن الواجب هو أقل الواجب مثل: مث، فها هو القصريلكون تكشف عن كألن املفاجأة ت، وقضت

 كوذل ،كوعدم قراءة السورة وما أشبه ذل ـ اري حال االختوإن قلنا بوجوا ثالثاً ـ  مرةحاتيالتسب

  . ف إالّ ذا املقداريلكق ال تيلوضوح أن مع الض

ا عليهب جيال {ل الطهارة وسائر الشرائط يمن حتص} رناكت من الوقت أقل مما ذكولو أدر{

  :  ويف املسألة أقوال.}القضاء

  . املشهور إىل  ونسب هذا القول،لقضاء ابعدم وجو: األول

ل الطهارة يمع حتص يعلالففها يلكوجوب القضاء إذا وسع الوقت لتمام الصالة اليت تعلق ا ت: الثاين

وعن ، مهاريما عن الشرائع والقواعد وغك ،عدا الطهارة من شروط الصالة ل مايسع حتصيولو مل 

  . ثركاأل إىل اشف اللثام نسبتهك

وهو ، ة وسائر الشرائطيسع للطهارة املائي ولو مل ،ةي الوقت للطهارة الترابیفكذا إجوب الو: الثالث

  . ي عن شرح الروضة للفاضل اهلنديكاحمل

  . يعلد وأيب يما عن مجل السك، ثر الصالةكه فعل أيسع في زمان كإناطة وجوب القضاء بإدرا: الرابع
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  . ا احتمل احتماالًوجد قائل به وإمني وهذا مل، ةيضطراراعة ك رك وجوب القضاء بإدراإناطة: اخلامس

سع للصالة وال يض بعد الوقت ولو مل يتفاء يف وجوب القضاء مبجرد وقوع احلكاال: السادس

  . امكة األحيما عن اك،  عن سائر الشرائطفضالً، ل الطهارة هلايلتحص

، عة ألول الوقتك الركل إدرايلة إن مل نقل بشمول دي مقدار الصالة االضطراركة إدرايفاكوالظاهر 

 إن قلنا بشموله ألول الوقت )١(»كمن أدر«: ليفلدل: أما الثاين، ةيضطراراعة واحدة ك رك إدرایفكوإالّ 

 علىفألن أدلة االضطرار تدل : وأما األول، للمناط أو آخر الوقت ألنه بدوي إىل باملنع عن االنصراف

  . ل القضاءيالوجوب فإذا وجبت الصالة وفاتت مشلها دل

  : أما مستند األقوال

 سقوط القضاء عن على وعموم ما دل ، وجوبهعلىل ي وعدم الدل،باألصل: فقد استدل للقول األول

أما األصل فال : هيوف، ل الشرائطك متام الوقت بكمجاع وهو ما أدره القضاء باإليما ثبت فيإالّ ف، احلائض

وأدلة سقوط القضاء ال جمال هلا بعد ، اء وهو إطالق األدلة األدعلىل موجود يوالدل، ليجمال له مع الدل

  . ليوجود الدل

  ا وقت الصالةعليهيف امرأة دخل : ونسيمبوثقة : وللقول الثاين

                                                

. ٤ من أبواب املواقيت ح٣٠ الباب١٥٨ ص٣ج: الوسائل) ١(
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: أن املراد من قوله: بيبتقر. )١(»تقضي إذا طهرت«: قال، حاضت حىت وهي طاهر فأخرت الصالة

طاهر ن سائر كيوإن مل ، ان الطهارةكب القضاء إمفي يف وجوكيف، الطهارة من احلدث األصغر

ن من فعل ك مع التمري التأخأخرتفظاهر ، ضي مقابل احلطاهرإن الظاهر من : هيوف، الشرائط

ة ياري من جهة االختتاًكان ساكل ولو يفإن الدل، ةيضطرارا أو انتكة ياريختاالصالة التامة 

  .  سائر األدلةنةي بقركراد به ذلين أن ال بد وكل، ةيواالضطرار

ها عند يصار إلية ية مثل الطهارة املائيإن الطهارة التراب: مةيمع ضم، باملوثقة: وللقول الثالث

  . شملهيور كل املذيفالدل، االضطرار

ون يف صالة الظهر ك عن املرأة اليت ت)عليه السالم(املروي عن الباقر : الورد أيب خبرب: وللقول الرابع

وإن ، نيعتكتقوم من مسجدها وال تقضي الر«: )عليه السالم(الدم؟ قال ى  تر مثنيعتكوقد صلّت ر

ض قفلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلت، نيعتكانت رأت الدم وهي يف صالة املغرب وقد صلّت رك

ن القول كميل ال يه تفصيوف، ف السند معرض عنهيإن اخلرب ضع: هي وف)٢(»عة اليت فاتتها من املغربكالر

  . ه هلذا القولياالستناد إلن كمي فال ،به

                                                

  . ٤ من أبواب احليض ح٤٨ الباب٥٩٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٣ من أبواب احليض ح٤٨ الباب٥٩٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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 بل ولو أدركت أكثر ، وإن مل تدرك سائر الشرائط،وإن كان األحوط القضاء إذا أدركت الصالة مع الطهارة

  . بل األحوط قضاء الصالة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن مل تدرك شيئا من الصالة،الصالة

  

  . رناه يف املختاركمبا ذ: وللقول اخلامس

  . خيفىما ال : هيوف،  صدق الفوت مبجرد دخول الوقتیبدعو: ادسوللقول الس

 من خروجاً}  سائر الشرائطكت الصالة مع الطهارة وإن مل تدركردان األحوط القضاء إذا أكوإن {

بل األحوط قضاء الصالة إذا {ه ريد وغيالسفتوی ل} ثر الصالةكت أكبل ولو أدر{خالف من أوجب 

  .} من الصالةئاًي شكوإن مل تدر{و حلظة ول} مطلقاًحاضت بعد الوقت 

ت من الوقت املقدار الواجب قضاؤها ألجله أم ال؟ فاألصل عدم ك يف أا هل أدرتكإا لو ش مث

  . فتأمل، هي فكوك صدق الفوت وهو مشعلىتوقف يألنه ، القضاء
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 إحراز الشرائط فإن أدركت من الوقت ركعة مع، إذا طهرت من احليض قبل خروج الوقت): ٣٢ـ مسألة (

  ،وجب عليها األداء

  

عة مع كت من الوقت ركفإن أدر ،ض قبل خروج الوقتيإذا طهرت من احل{: )٣٢ ـ مسألة(

مجاع اإل أو نفي اخلالف يادعبل رمبا ،  املشهورعلى} ا األداءعليهوجب {ة يارياالخت} إحراز الشرائط

 عن املبسوط واملهذب يكن احملكل، )١(»كمن أدر«ث يت الصالة من حديأيت يف باب مواقيملا ، عليه

عات ك أربع رك بإدرانيوالعشائ، عات قبل الغروبك مخس ركن بإدرايستحباب فصل الظهرا: واإلصباح

  . عات بدأ بالظهركصلي ست ريمقدار ما  أنه إن بقي من النهار: وعن الصدوق، قبل الفجر

 على كفالالزم محل من أدرا، قل منهتعلق بشيء مؤقت وقته أين أن كمين األمر ال إ: ولعل الوجه

  : أما املشهور فقد استدلوا جبملة من األخبار، علميأما وجه قول الصدوق فلم ، االستحباب

صلّت الظهر ، إذا طهرت احلائض قبل العصر«: )عليه السالم(عن الصادق  ،مثل خرب منصور

  . )٢(»فإن طهرت يف آخر وقت العصر صلّت العصر، والعصر

                                                

  . ٤ب املواقيت ح من أبوا٣٠ الباب١٥٨ ص٣ج: الوسائل) ١(

. ٦ من أبواب احليض ح٤٩ الباب٥٩٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  وجب قضاؤهاوإن تركت 

  

  . )٣(وداود، )٢(بن سناناو، )١(الصباحأيب : وحنوه أخبار

عة قبل طلوع الشمس ك من الغداة ركمن أدر«: )عليه السالم (ني املؤمنريمة خرب األصبغ عن أميبضم

  . )٤(» الغداة تامةكفقد أدر

عة من الصالة ك ركمن أدر«:  املقبول عند األصحاب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(واملروي عن النيب 

وقد عرفت يف ، ا األداءعليهعة تامة وجب كت ركفإذا أدر:  هذاعلىو ،مهاري وغ)٥(» الصالةكفقد أدر

  . كذلكمها ك حأيضاًة يضطراراعة ك ركالقاعدة أن إدرامقتضى أن : املسألة السابقة

  : وخصوص، وعمومات أدلة القضاء، لصدق الفوت} ت وجب قضاؤهاكوإن تر{

 أن علىما امرأة رأت الطهر وهي قادرة يأ«: )عليه السالم(عن الصادق : رارةد بن زيح عبيصح

 الصالة اليت كا قضاء تلعليهان ك، یدخل وقت صالة أخري حىت هايففرطت ف، تغتسل يف وقت صالة

 فجاز وقت صالة ودخل وقت صالة كئة ذليوإن رأت الطهر يف وقت صالة فقامت يف ، هايفرطت ف

  اعليهس يفل، ىأخر

                                                

  . ٧ من أبواب احليض ح٤٩ الباب٥٩٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١٠ من أبواب احليض ح٤٩ الباب٦٠٠ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ١١ من أبواب احليض ح٤٩ الباب٦٠٠ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ٢اقيت ح من أبواب املو٣٠ الباب١٥٨ ص٣ج: الوسائل) ٤(

. ٤ من أبواب املواقيت ح٣٠ الباب١٥٨ ص٣ج: الوسائل) ٥(
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  . »وتصلي الصالة اليت دخل وقتها، قضاء

 يف املرأة تقوم يف وقت الصالة ال تقضي ظهرها )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: داهللا احليبيوموثق عب

 انت توانتكإن «: )عليه السالم(رج الوقت أتقضي الصالة اليت فاتتها؟ قال خيتفوا الصالة وحىت 

  . )١(»ال تقضيانت دائبة يف غسلها فكوإن ، قضتها

مث ، ا وقت الصالةعليهإذا رأت املرأة الطهر وقد دخل «: )عليه السالم(عن الصادق : دةيعب أيب وخرب

  . )٢(»هاي الصالة اليت فرطت فكا قضاء تلعليهان ك، یدخل وقت صالة أخري حىت أخرت الغسل

طهر عند الظهر فتشتغل ال ترى املرأة: قلت:  قال)عليهما السالم(عن أحدمها : وخرب حممد بن مسلم

  . )٣(»ا صالتانعليهعت فيفإن ض، تصلي العصر وحدها«: دخل وقت العصر؟ قالي حىت يف شأا

الم يف كوإمنا ال، عة مع الطهارة وسائر الشرائطكت ركور إذا أدركم املذكال يف احلكنه ال إشإ مث

  : نيمورد

                                                

  . ١ من أبواب احليض ح٤٩ الباب٥٩٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب احليض ح٤٩ الباب٥٩٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٢٣ح...  يف احليض و١٩ الباب٣٨٩ ص١ج: التهذيب) ٣(
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ؤد وجب القضاء أم ي وإذا مل ،ب األداءجيفهل ، عة مع الطهارة بدون سائر الشرائطك ركدراإ: األول

ي عن جامع املقاصد والروضة كواحمل، األول: اضيي عن الشرائع والنافع والقواعد والركاحمل: ال؟ قوالن

  . الثاين: همريوالدروس وغ

ان والشروط خاصة حبالة يت ملا سبق من أن عمومات أدلة الصالة تقتضي اإل،هو األول: یواألقو

  . شرط منها عند عدم القدرة أي ر من األدلة من سقوطظهيملا ، القدرة

 ا من دون الشروط یؤتيع الصالة يومج، كمن أدرم كع الصالة حبيجمكعة كإن الر: واحلاصل

  .  ا يف حال االضطراریؤتيلزم أن يعة كفالر،  حبالكفإن الصالة ال تتر، االضطرارلدی 

ون كأن ظاهر األدلة : عليهد ريف، ملشروط عند انتفاء شرطهمن انتفاء ا: أما ما استدل به للقول الثاين

  . ن فال اشتراطكق وعدم التميأما يف حال الض، نكاالشتراط إمنا هو يف حال السعة والتم

  : كوقد اختلفوا يف ذل، ة من دون سائر الشرائطيعة بالطهارة الترابك ركإدرا: الثاين

   حبسب عليهجممع إنه  :)١(بل يف اجلواهر، ليما قكـ  فاملشهور

                                                

  .٢١٥ ص٣ج: اجلواهر) ١(
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 نف ميلكؤثر يف انقالب التيق ال يفالض، ب القضاءجي مل كوإذا تر، عدم وجوب األداءـ  الظاهر

ان حاله حال ك، املرض وحنوهكنع عن استعمال املاء مي عارض آخر كان هناكإذا  نعم، ةيالتراب إىل ةياملائ

  . ورد األولر يف املكما ذ ك، مع فقد سائر الشرائط،واجد املاء يف الوجوب

  .  فالقضاءكوإن تر، ان أداًءيت اإلعليهب جينه إ: والقول اآلخر

ن من كان باألداء عند التميت وجوب اإلعلىببعض األخبار املتقدمة الدالة : استدل للقول األول

  . فيلكوبأصالة عدم الت، ط والتواينيووجوب القضاء عند التفر، االغتسال

ة يمن أن ظاهر أدلة البدل:  ومبا تقدم الصالة حبالكال تتر: بإطالق: واستدل للقول الثاين

ن حاهلا كل، رت لفظ الغسلكات وإن ذيوالروا، ةييف صورة تعذر التراب حىت مطلقاًة ية البدلياالضطرار

ما أن ك، اعليهم كة التراب حايل بدلين دلإث يح، اتيحال سائر ألفاظ الوضوء والغسل يف سائر الروا

وهذا ، فال جمال لألصل: عليهو، االضطرارلدی ة الصالة بدوا يفاك علىومة مبا دل كأدلة الشرائط حم

س ين ليرناه يف املوردكظهر أن ما ذي، أت بهي إن مل  وقضاًءاط أداًءيحت ولذا فالالزم اال،ب جداًيالقول قر

   أو أفاق انون أو ما إذا بلغ الصيبك، ل من فقد الشرطك بل ، باحلائضخاصاً
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 بل األحوط ، وإن مل تدرك سائر الشرائط، وإن كان األحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة، فالوإال

  ،القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً

  

  . همريغ أو عليه ی املغمیصح

ت كان األحوط القضاء إذا أدركوإن ، وإالّ فال{: تعرف موارد النظر يف قول املصنف: ومما تقدم

بل األحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت ،  سائر الشرائطكهارة وإن مل تدرعة مع الطكر

إذا طهرت «:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن:  خلرب منصور بن حازم،عةكولو أقل من ر} مطلقاً

  . )١(»العصر فإن طهرت يف آخر وقت العصر صلت، احلائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر

غرب إذا طهرت املرأة قبل طلوع الفجر صلت امل«:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ناينكوخرب ال

  . )٢(»ب الشمس صلت الظهر والعصري وإن طهرت قبل أن تغ،والعشاء

ما هو : شف اللثامك اخلالف واملختلف وجامع املقاصد وعلىن كل، كبذلالفتوی : وظاهر املعترب

د ي تقكمن أدربل ظاهر ، ألقرب إذ ال إطالق يف النصوصوهذا هو ا،  العدمعلىمجاع ظاهر يف اإل

اط يحتنبغي االيال يف أنه كال إش نعم، ورةكطالق يف النصوص املذلو قلنا باإل، ك أدرنإطالقها مبفهوم م

  ولو للخروج عن 

                                                

  . ٢٥ح...  يف احليض و٩ب البا٣٩٠ ص١ج: التهذيب) ١(

  . ٢٦ح...  يف احليض و٩ الباب٣٩٠ ص١ج: التهذيب) ٢(
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 ،الوقت إال إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق ،وإذا أدركت ركعة مع التيمم ال يكفي يف الوجوب

  . ومتامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية ال برفع الرأس منها،وإن كان األحوط اإلتيان مع التيمم

  

  . ك ذلريغأو حبال  كألن الصالة ال تتر أو احتمال إطالق النص أو خالف املعترب

إالّ إذا {ه ي فملا تقدم وقد تقدمت املناقشة} في يف الوجوبكيمم ال يعة مع التكت ركوإذا أدر{

ون حاله كيال فكنئذ بدل بال إشيمم حيألن الت} ق الوقتيمع قطع النظر عن ضالتيمم فتها يان وظك

  . لو من قربخيبل ال } مميان مع التيان األحوط اإلتكوإن {ة يحال املائ

 عة معكمقدار ر أي ،ورةكر املذيان له من وسط الوقت باملقادكر حال ما إذا هظيرنا كمما ذ: مث

بدون سائر أو ، ة بالشرائطيمع الطهارة الترابأو ، بدون سائر الشرائطأو ، وسائر الشرائطاملائية الطهارة 

 اعليهمث أغمي ، انت بال عذركورة كر املذييف وسط الوقت وباملقاد ضيما إذا نظفت من احلك، الشرائط

  . ل يف املقام واحديفإن الدل، جنتأو 

ة ما يفاكأما عدم } ة ال برفع الرأس منهايمن السجدة الثان{الواجب } ركة الذيعة بتمامكة الريومتام{

  ،كراد منه ذلين أهم ال بد وي إلیقالم امللكفال، كعة عند املتشرعة يف ذلك فلظهور الر،كقبل ذل
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وقوله  ،)١(﴾ما أرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالّ ِبِلساِن قوِمِهو﴿: تعاىلالم إمنا بلسان العرف لقوله كن الإث يح

بل هو  ،مهاري وغ)٢(»لّم الناس بقدر عقوهلمكاء أن نينا أمرنا معاشر األنبإ«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  . ظاهر بعض النصوص

وع كما أنه خارج عن مفهوم الرك ،عةكفألنه خارج عن مفهوم الر: وأما عدم لزوم رفع الرأس

ال كويف ، شترط يف سجدة التالوةيولذا ال ، صالةة اليان ببقيفالرفع إمنا هو ألجل اإلت، ومفهوم السجود

  . تعاىلأيت يف حبث خلل الصالة إن شاء اهللا ي خالف نياملقام

                                                

  . ٤اآلية : براهيمإسورة ) ١(

.  السابع عشرالس ٤٩٣ص: أمايل الطوسي) ٢(
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يكفي يف وجوب املبادرة ووجوب القضاء ، إذا كانت مجيع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت): ٣٣ـ مسألة (

  .ل الشرائط إمنا هو على تقدير عدم حصوهلا فاعتبار مضي مقدار حتصي،مضي مقدار أداء الصالة قبل حدوث احليض

  

في يف وجوب املبادرة كي، ع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقتيانت مجكإذا {: )٣٣ ـ مسألة(

لتوجه األمر } ضيمضي مقدار أداء الصالة قبل حدوث احل{إذا مل تبادر وحاضت } ووجوب القضاء

  . ها بالصالة مبجرد دخول الوقتيإل

ما أنه ك}  عدم حصوهلاري تقدعلىل الشرائط إمنا هو يفاعتبار مضي مقدار حتص{ط وال انتظار للشرائ

ض مل تشترط الشرائط يمفاجآت احل إىل لها من دون النظري حتصعلىانت فاقدة الشرائط وال تقدر كإذا 

  .  بل االعتبار مبقدار أداء الصالةأصالً
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  . وجب عليها القضاء،مث بان السعة، تإذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فترك): ٣٤ـ مسألة (

  

مث بان السعة { يف آخر الوقت} تكعة فترك الركق الوقت عن إداريإذا ظنت ض{: )٣٤ ـ مسألة(

  .  املوضوع املظنونعلى املوضوع الواقعي ال علىف هو يلكألن الت} ا القضاءعليهوجب 

ذا لو ظنت كو، متاما اإلعليهب جيق مل يأنه لو ظنت السعة فدخلت يف الصالة فبان الض: عرفيومنه 

  . قيب القضاء إذا بان الضجينها مل تصلّ مل كالسعة ل

م مرتب كفاحل، مث بان اخلالف، قامت أمارة أو  الواقع ما لو قطعتعلى ريومثل الظن يف عدم التأث

  .  الواقععلى
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  .وجبت املبادرة، إذا شكت يف سعة الوقت وعدمها): ٣٥ـ مسألة (

  

 يف مقدار كون الشكيقد } ت يف سعة الوقت وعدمها وجبت املبادرةكإذا ش{: )٣٥ ـ مسألة(

ري جيويف هذا ، الغروب مثالً إىل يف مقدار الوقت الباقي أو ،يف أول الوقت ضياحل إىل الوقت الباقي

ويف هذا تأيت ،  يف مقدار الصالة مع علمها بقدر الوقتكون الشكيوقد ، ستصحاب بقاء الوقتا

وإذا حتققت القدرة ، وهي أصل عقالئي، وم بأصالة القدرةك يف القدرة حمكجهة أن الشبالصالة من 

 أو الصوم أو  إمتام الصالةعلى اإلنسان يف أنه هل له قدرة كإذا ش: ولذا، فيلكل التيباألصل مشلها دل

  . ليمك التعلىبل وإن ظن عدم القدرة ، انيت اإلعليه وجب ؟ما أشبه أو احلج

  : نيال الفرعك علىورد يورمبا 

فإن االستصحاب إمنا ، اعليهما بعد احلالة اليت هو  إىل فألنه ال جمال لالستصحاب بالنسبة: أما األول

  . احلالة املستقبلة إىل  احلالة احلاضرة ال بالنسبة جلر،احلالة احلاضرة إىل جر احلالة السابقة إىل ري بالنسبةجي

 يف كوجب الشيها العقالء يف صورة عدم علمهم مبا يرجيفألن أصالة القدرة إمنا : وأما الثاين

فال قطع بأنه موضع  ـ  يف مقدار الصالةكإذ تشـ  هيما يف ما حنن فك ،كأما مع علمهم بذل، فيلكالت

   فالواجبعليهو، ن الظاهر إطالق بناء العقالءكول  هذا،األصل العقالئي
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ن ي الذنيافة املعلّقكأنه لذا قرر كو، ستصحاب ال لال،يف الفرع األول لبناء العقالء حىت املبادرة

  . ةي ومصباح اهلداكل يف إطالقه املستمسكوإن أش،  املنتعلىقام يعلوجدت ت
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 وإن مل ،بل وإن شكت على األحوط،  وجبت املبادرة،إذا علمت أول الوقت مبفاجأة احليض): ٣٦ـ مسألة (

  .تبادر وجب عليها القضاء إال إذا تبني عدم السعة

  

الم يف كما تقدم الك} وجبت املبادرة، ضياجأة احلفإذا علمت أول الوقت مب{: )٣٦ ـ مسألة(

  . نية والثالثي يف املسألة الثانكذل

عدم القدرة يف صورة عدم  واكما لو شيطاعة ف اإلعلىلبناء العقالء }  األحوطعلىت كبل وإن ش{

  . ضي ومعه ال جمال ألصالة عدم احل،املبادرة

استصحاب أو ، ضياستصحاب عدم مفاجأة احل أو ،استصحاب بقاء الطهر إىل ال حاجة: ما أنهك

 كفوجوب املبادرة حالة الش، ورةكة االستصحابات املذي بعدم متامك ذلعلىرد ي حىت ،فيلكبقاء الت

  . العقالئي قوي

لقضاء ضة الذي هو موضوع ايتها الفري لتفو}ا القضاءعليهوجب {ض يوفاجأها احل} وإن مل تبادر{

  . ل الذي تقدم يف مقدار السعةي التفصعلى ،لفةكن مك أا مل تك بذلنيتبيإذ }  عدم السعةنيإالّ إذا تب{



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٦٨

  .وإذا كان بقدر مخس ركعات صلتهما، إذا طهرت وهلا وقت إلحدى الصالتني صلت الثانية): ٣٧ـ مسألة (

  

ألن الوقت } ةيصلّت الثان{ها أقل من أو }ني الصالتیإذا طهرت وهلا وقت إلحد{: )٣٧ ـ مسألة(

عة من العصر قبل أن تغرب ك ركمن أدر«: )عليه السالم( ني املؤمنرياملروي عن أم: عليهدل يو، هلا

  . )١(» العصركالشمس فقد أدر

صلّت  ،إذا طهرت احلائض قبل العصر«:  يف خرب منصور بن حازم)عليه السالم(واملروي عن الصادق 

  . )٢(»صلّت العصر  آخر وقت العصرفإن طهرت يف، الظهر والعصر

ولو طهرت يف الوقت ، ألن الوقت هلااألوىل صلّت : ض يف أول الوقتيولو علمت مبفاجأة احل

ألن ، األوىلصلّت  ،االغماء أو ف بعد مقدار صالة واحدة باملوتيلك وعلمت أا خترج عن التكاملشتر

   .نهماي باًكان الوقت مشتركوإن  ،ةيقبل الثاناألوىل 

وأربع ، نيعات يف الظهركثالث رأو ، نييف العشائ أو نييف الظهر} عاتكان بقدر مخس ركوإذا {

:  ملا دلكوذل،  ـما ادعاه اجلواهر ـ ك يف اجلمعإمجاعاً} صلّتهما{ يف السفر نيعات يف العشائكر

   فلها وقت الوقتكعة من الوقت فقد أدرك ركأن من أدر على

                                                

  . ١٣ املسألة٤٩ ص١ج: اخلالف) ١(

  . ٦ من أبواب احليض ح٤٩ الباب٥٩٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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ب يمن استحباب قضائهما إذا طهرت قبل مغ(: ل يف ما عن املبسوطاكشظهر اإلي: ومنه، هلما

الم كل اليأيت تفصي وس) ستاًكوجوما إذا أدر(: هيوعن الفق، )عاتكالشمس مبقدار ما تصلّي مخس ر

  . تعاىلتاب الصالة إن شاء اهللا كيف املسألة يف 
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إال إذا كانت مسافرة ولو يف مواطن ، يف العشائني إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط): ٣٨ـ مسألة (

  .التخيري فليس هلا أن ختتار التمام وتترك املغرب

  

أيت ي ما على ـ الفجر أو لينصف الل إىل }عاتكت أربع رك إذا أدرنييف العشائ{: )٣٨ ـ مسألة(

ما ك ،ةيألن آخر الوقت خمتص بالثان} صلّت العشاء فقط{ ـ نيوقت املغربمنتهی تاب الصالة من كيف 

ان هلا مقدار ست كولو األوىل  ميض وجب تقديذا علمت مبفاجأة احلإف، األوىلأن أول الوقت خمتص ب

 كان ما فتدريتفالالزم اإل} انت مسافرةكإالّ إذا {ن يعات يف الظهركسبع ر أو نيعات يف املغربكر

  . عة من العشاء يف الوقتكع املغرب يف الوقت وركثالث ر

ألا قادرة }  املغربكس هلا أن ختتار التمام وتتريفل{األربعة } يري التخيف مواطن{انت ك} ولو{

فلو اختارت التمام وصلّت : عليهو، وجب عجزها عن أحدمهايس هلا أن ختتار ما ي فل،نياآلن من الصالت

  . بيالعشاء بطلت لفوت شرط الترت

ار التمام يس هلا اختي ل،عاتكن مقدار أربع ريت من آخر وقت الظهركأا لو أدر: عرفيومنه 

  . عاتكض بعد أربع ريانت تعلم بأا حتكأول الوقت إذا  إىل  بالنسبةكذلكو، ان بالعصر فقطيواإلت

 تاًيوجب تقوي ال ك وذل،فالظاهر أن هلا قصد اإلقامة،  قصد اإلقامة وعدمهنيانت مرددة بكأما لو 

عات كبق من الوقت إالّ ملقدار أربع ريومل بلد  إىل لو وصل اإلنسان: ومثله، ألن القصد حمقق للموضوع

  . أيت مايقصد ويال  أو ،أيت بالعصر فقطي و،قصديق له أن حي
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 وإذا ،وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها إذا اعتقدت السعة للصالتني فتبني عدمها): ٣٩ـ مسألة (

  ،إتيان األوىل بعدها صحت ووجب عليها ،قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة

  

 اعليهة وجب يان الثانيفتها إتي عدمها وأن وظني فتبنيالسعة للصالتإذا اعتقدت {: )٣٩ ـ مسألة(

 وإن ،بقصد ما يف الذمةاألوىل للّهم إالّ إذا جاءت با، ة صاحبة الوقتيألا فوتت الثان} قضاؤها

  . ةًي فإا تصح ثان،دييلتقق ال من ايان من اخلطأ يف التطبكبأن األوىل اعتقدت أا 

ن كيولو مل ، ةياا بالثاني بطالا ووجب إتنيد تبيي يف أثناء الصالة يف صورة التقنيان التبكإنه إذا  مث

  . ما هو واضح ك،عة يف املقامكإذ ال اعتبار مبقدار الر، عةكبقي من الوقت مبقدار ر

 حنو اخلطأ يف علىان كإذا األوىل ة وي الثان}صحت، ق فبانت السعةية باعتقاد الضيوإذا قدمت الثان{

ة يأما صحة الثان} بعدهااألوىل ان يتإا عليهووجب {د يي وجه التقعلىان كة إذا يوصحت الثان، قيالتطب

أيت يف يما  ـ كيرك ضار ألنه شرط ذري غكب وذليفت إالّ الترتي ومل كفألا وقعت يف الوقت املشتر

ة ألن االختصاص إمنا ييف وقت املختص بالثاناألوىل ضر وقوع يوال ، ـ یالتاب الصالة إن شاء اهللا تعك

  . ةي بالثاناًين آتكيما إذا مل يهو ف
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  .وإن كان التبني بعد خروج الوقت وجب قضاؤها

  

  .الفوت املوجب للقضاء لتحقق موضوع}  بعد خروج الوقت وجب قضاؤهانيان التبكوإن {

إن األوىل  إىل ة عدليفاك له بعد الدخول النيمث تب، ة الوقتيافكة بظن عدم يإنه لو شرع يف الثان مث

وع ك إذا دخل يف الرنيالعشائكذا فات موضع العدول إ ال ما ،نيالظهرك اًيان موضع العدول باقك

  . الرابع
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 تأيت ا خمرية ،واملفروض أن القبلة مشبهة إذا طهرت وهلا من الوقت مقدار أداء صالة واحدة): ٤٠ـ مسألة (

  . وإذا كان مقدار صالتني تأيت ما كذلك،بني اجلهات

  

} إذا طهرت وهلا من الوقت مقدار أداء صالة واحدة واملفروض أن القبلة مشبهة{: )٤٠ ـ مسألة(

نئذ ساقطة يألن القبلة ح}  اجلهاتنية بريتأيت ا خم {صلواتان بأربع ياإلت: وقلنا يف القبلة املشبهة

ن من القبلة كإذا مل تتم: مثالً، التعذرلدی ة يعلم أو انتكة يقدمات واقعسقوط سائر املك ،بالتعذر

ة اجلهات ال وجه ي هذا فاحتمال وجوب قضاء بقعلىو،  خالف القبلةعلىان كدة يف ميوا مقك لأصالً

د من ين له وقت ألزكي يف الصحراء إذا مل ريذا يف اإلنسان املتحكو، ف بالقبلةيلكله لغرض سقوط الت

   .صالة

ان ما يتن الظاهر وجوب اإلكل، نيد من صالتيس له وقت ألزيمن ل إىل عرف احلال بالنسبةي: ومنه

 القبلة ريسائر املقدمات غ إىل ذا بالنسبةكو،  املشرق واملغرب قبلةني من جهة أن بني متقابلتنييف جهت

  . هريالستر املشتبة بالنجس وغك

رنا كملا ذ، ني ال أا بالعصر مرتن معاًيفإا تأيت بالظهر} كذلك تأيت ما نيان مقدار صالتكوإذا {

  . من سقوط الشرط

 لعدم ،نيبظهر وعصر أو ،ن وعصري أن تأيت بظهرنيت بريان هلا مقدار ثالث صلوات ختكإذا  نعم

  یام يف إحدي القعلىقدر يمن يروا فكما ذك، األوىلرار كتمل وجوب تحيان رمبا كوإن ، حاملرج



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٧٤

الم يف هذه املسألة يف كل اليأيت تفصيوس، ةيال الثاناألوىل ام يف ين الواجب القإث يح، نيالصالت

  . تعاىلتاب الصالة إن شاء اهللا ك
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  ،يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة واخلرقة): ٤١ـ مسألة (

  

وملا ورد من علة النهي ، فيإلطالقات أدلة التنظ} ستحب للحائض أن تتنظفي{: )٤١ ـ مسألة(

اهللا سبحانه  إىل قبال أن قلة النجاسة مطلوبة عند اإلعلىدل ي مما ، حد جناسةعلى صالا من أا عن

عليه ( عبد اهللا أيب عن: حيملا رواه احلليب يف الصح، والثوب إذا صار جنساً} ة واخلرقةنطوتبدل الق(

 ني حنيتحشين كول، حضن الصالة إذا نيقضي ال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن نساء النيب ك«: )السالم

  . )١(»عز وجلن اهللا ركذي من املسجد فباًيلسن قرجيتوضأن مث يدخل وقت الصالة وي

ل صالة كوضأن عند وقت تيض أن يإنا نأمر نساءنا احل«: )عليه السالم(عن الباقر : وما رواه الدعائم

، هلّلنين وربكيسبجن وية ففرضن صالي أن ريستقبلن القبلة من غيمث ] خبرق[ نيتشحيو، سبغن الوضوءيف

ما  ك،ره املصنف من التحشيك استفادة ما ذعلى بناًء ،ثياحلد )٢(»قرأن قرآناًي وال قربن مسجداًيوال 

  . س به بأسيول ،هو املفهوم عرفاً

  . ليالتبد إىل  القطنة واخلرقة بال حاجةرية تطهيفاكالظاهر : مث

                                                

  . ١٥احلائض والنفاس ح يف غسل ٢٠ الباب٥٥ ص١ج: الفقيه) ١(

.  يف ذكر احليض١٢٨ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(
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 وتقعد يف مصالها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل ،ة موقتةوتتوضأ يف أوقات الصلوات اليومية بل كل صال

  .وقراءة القرآن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(والتحميد والصالة على النيب 

  

 ،ليإلطالق الدل} ل صالة مؤقتةكة بل يومييف أوقات الصلوات ال{ الصالة وضوء} وتتوضأ{

وتقعد يف {ات والنافلة وما أشبه ية اآل عند صالكلستحب هلا ذيولذا ، ان بدويكواالنصراف لو 

 وتبعه ،اع اخلالفخ يف معقد إمجيره الشكفقد ذ، هيالفقفتوی أنه لكو،  نصاًكمل أجد بذل} مصالّها

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب علىد والصالة يل والتحميح والتهليمشغولة بالتسب، مستقبلة{ه ريغ

، ركنها داخلة يف مطلق الذك ل، حممد وآلهعلىعدا الصالة  ص ما يف النكل ذلكلورود } وقراءة القرآن

  :ورة مجلة من النصوصكام املذك األحعلىدل يو .ل التسامحيشملها دليف، رها مجلة من الفقهاءكوذ

،  فال حتلّ هلا الصالةانت املرأة طامثاًكإذا «: )عليهما السالم(ن يعن أحد الباقر: ة زرارةيروا مثل

 عزوجلر اهللا كفتذ، مث تقعد يف موضع طاهر، ل صالةك وضوء الصالة عند وقت ا أن تتوضأعليهو

  . )١(»مث تفرغ حلاجتها، مقدار صالاكوتسبحه ولله وحتمده 

                                                

. ٢ من أبواب احليض ح٤٠ الباب٥٨٧ ص٢ج: الوسائل) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٧٧

  ،وإن كانت مكروهة يف غري هذا الوقت

  

ر كوم اجلمعة وتذيعن احلائض تطهر  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، وما رواه حممد بن مسلم

  . )١(»ر اهللاكنها تتوضأ يف وقت الصالة مث تستقبل القبلة وتذكول، أما الطهر فال«:  قال؟هللا

نبغي للحائض أن تتوضأ عند ي«: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: قال، د الشحاميوما رواه ز

  . )٢(»انت تصليك مقدار ما عز وجلر اهللا ك فتذ،مث تستقبل القبلة، ل صالةكوقت 

تب ك مرة نيإذا استغفرت احلائض وقت الصالة سبع«: ة الراوندي يف لب اللباب ويف اخلربيرواويف 

ل كبهلا تب كو،  نوراًني وأعطاها سبع، درجةنيورفع هلا سبع،  ذنباًنيوغفر هلا سبع، عةكاهللا هلا ألف ر

  . اتيها من الرواريغ إىل .)٣(»عرق يف جسدها حجة وعمرة

 كوذل}  هذا الوقتريروهة يف غكمانت كوإن {حبة هلا يف هذا الوقت أما قراءة القرآن فهي مست

  : راهةكات اليات اليت هي أخص من إطالق روايره يف هذه الرواكلذ

   )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: ة بن عماري معاوىفقد رو

                                                

  . ١ باب ما جيب علی احلائض يف أوقات الصالة ح١٠٠ ص٣ج: الكايف) ١(

. ٢٨ح...  يف حكم احليض و٧ الباب١٥٩ ص١ج: التهذيب) ٢(

. ٤ من أبواب احليض ح٢٩باب ال٧٥ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(
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٢٧٨

  ، عنه وإن مل تتمكن من الوضوء تتيمم بدالً، اختيار التسبيحات األربع:واألوىل

  

ان وقت الصالة توضأت واستقبلت القبلة كوإذا ، لكتتوضأ املرأة احلائض إذا أرادت أن تأ« :قال

  . )١(»عز وجلرت اهللا كبرت وتلت القرآن وذكوهلّلت و

ة عن قراءة ي الناه)عليه السالم(عن الباقر : ة الدعائميل رواية ال بد من تأويث قوة هذه الروايوح

  . ضين النهي عن قراءته يف سائر حاالت احلإ: قاليبأن   ـما تقدم ـ كالقرآن

ب ي الترتةات مع مراعايورات يف الرواك املذعلىالشتماهلا } حات األربعيار التسبيختا: األوىلو{

  . ركللمناط وألنه نوع من الذ، وراتك حاهلا حال املذأيضاًة يالظاهر أن األدع مث، الوارد يف األدلة العامة

،  واحدري به غیولذا أفت، ةي البدلعلىلعموم ما دل }  عنه بدالًمميتن من الوضوء تكتموإن مل ت{

، ة وال اضطرار هنايضطرارامم طهارة يألن الت:  قالوا،وإمنا نفوه، مميقولوا بالتيث مل ين حي آلخرخالفاً

  . ةيافكة يعموم أدلة البدل: هيوف

الوضوء  إىل تجحيمل ، ك ـة ذليوقلنا مبشروع ـ  واغتسلت عن اجلنابةانت جنباًكالظاهر أا لو  مث

  ة غسل اجلنابة عن يفاكل

                                                

  . ٢ باب ما جيب علی احلائض يف أوقات الصالة ح١٠١ ص٣ج: الكايف) ١(
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٢٧٩

إن كانت تتمكن و وال يبعد بدلية القيام ، عدم الفصل بني الوضوء أو التيمم وبني االشتغال باملذكورات:واألوىل

  . والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض املعهودة،من اجللوس

  

  .  عن الوضوءتهيفاكلنا بل غسل إذا قك إىل  بالنسبةكذلكبل هو ، الوضوء

ون كألن ت} وراتكشتغال باملذ االنيوب{الغسل  أو }مميالت أو  الوضوءنيعدم الفصل ب: األوىلو{

ألن االطالقات تقتضي عدم ، األوىل :وإمنا عرب بلفظ، ة النجاسة مطلوبةيوقد سبق أن أخف، أخف جناسة

بل وسائر احلاالت } ن من اجللوسكمانت تتكام وإن ية القيبعد بدليوال { ما هو واضح ك،الفرق

واجللوس يف  ،هرية وغيح معاويإلطالق صح،  وسجوداًوعاًك ور وقعوداًاماًيالتمدد واختالف األحوال قك

بل هو من باب ،  ـد يف باب املستحبابيي التقعلىلبنائهم  ـ دييوجب التقيات ال يبعض الروا

  .بل هو مستحب برأسه،  بدالًسيام وحنوه ليفالق:  هذاعلىو، املستحب يف املستحب

ان يفي يف إتكيفإذا توضأت مث أحدثت ال  }والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض املعهودة{

  .  إلطالق أدلة النواقضكوذل، ار مستحبةكذان نفس األكوإن ، املكاملستحب ال

  .ل نظر حم،خصوص الرافع إىل رة الحتمال إنصراف أدلة النقضكال التذكأن استش: عرفيومنه 

  يفالفتوی من ظهور النص و: حتماالناانت متوضئة مث حاضت؟ كفي الوضوء لو كيوهل 
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٢٨٠

 له اًين منافكي مل  مناف مع الوضوء استمراراًريان غكا ض ملّيومن أن حدث احل، حداث الوضوءإ

  ـفي هذا الوضوء للصالة وحنوهاكيولو طهرت بعد الوضوء واغتسلت فهل ، دي بعريوهذا غ، إبتداًء

  . قبله أو الوضوء بعد الغسل إىل اجحتي االعلىإلطالق ما دل ، الظاهر ال ـ ة الغسليفاك عدم على بناًء

ملا تقدم من جواز الوضوء قبل ، ة الوضوء إذا توضأت بعد النقاء من الدميفاكال يف كنعم ال إش

  . نه وبعدهيالغسل وب
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٢٨١

  ،يكره للحائض اخلضاب باحلناء أو غريها): ٤٢ـ مسألة (

  

} هاريغ أو باحلناء{ن من جسمها وشعرها اكم أي يف} ره للحائض اخلضابكي{: )٤٢ ـ مسألة(

 جلملة من كوذل،  اجلواهركوتبعهم يف ذل، نه مذهب علمائناإ: یبل عن املعترب واملنته،  املشهورعلى

  : األخبار

  . )١(»ال ختتضب احلائض«: )عليه السالم(اظم كعن ال: لةيمج أيب خرب مثل

اف خي، ال«: )عليه السالم(هل ختتضب احلائض؟ قال  )عليه السالم(عن الصادق : ريبص أيب قوموث

  . )٢(»كطان عند ذليا الشعليه

، ال«: عليه السالم قال ؟هل ختتضب احلائض )عليه السالم(عن الصادق : ر احلضرميكب أيب وخرب

راهة ك العلىنها حممولة كل، ميران ظاهرها التحكوهذه األخبار وإن . )٣(»طانيا الشعليهاف خيألنه 

 )عليه السالم(اظم كعن ال: سعيخرب سهل بن ال مثل:  األخبار اوزةنينها وبيوللجمع ب، ليعلنة التيبقر

  ال «: املرأة ختتضب وهي حائض؟ قال: قلت ـ هيوفـ 

                                                

  . ٨ من أبواب احليض ح٤٢ الباب٥٩٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٤ من أبواب احليض ح٤٢ الباب٥٩٣ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٣ من أبواب احليض ح٤٢ الباب٥٩٣ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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٢٨٢

  . )١(»بأس به

: )عليه السالم(ختتضب املرأة وهي طامث؟ فقال  )عليه السالم(عنه : محزةعلي بن أيب وخرب 

  . )٢(»نعم«

  . )٣(»س به بأسيل«: املرأة ختتضب وهي حائض؟ قال: قلت )عليه السالم(عنه : املعزا أيب وخرب

  . )٤(»ال بأس«: )عليه السالم( قال ؟تضبانخيعن اجلنب واحلائض أ )عليه السالم(عنه : وموثق مساعة

  . راهة باحلناءكاختصاص ال: ي عن املراسمكإن احمل مث

  . المها خالف إطالق األدلةكو، د والرجل دون الشعري بالكاختصاص ذل:  املقنعةوعن

لفهم العرف عدم ، كبعد ذليستحب إزالة اخلضاب إذا حاضت؟ ال يفهل ، انت خمتضبةكولو 

  : والظاهر،  ال ما إذا نظفت وإن مل تطهر،ضيراهة يف حال احلكما أن الك، حداثة يف اإلياخلصوص

                                                

. ١ من أبواب احليض ح٤٢ الباب٥٩٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٢ من أبواب احليض ح٤٢ الباب٥٩٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٥ من اجلنب يدهن وخيتضب وكذلك احلائض ح٧٠ الباب١١٦ ص١ج: االستبصار) ٣(

  . ٤ من اجلنب يدهن وخيتضب وكذلك احلائض ح٧٠ الباب١١٦ ص١ج: االستبصار) ٤(
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٢٨٣

  ،و أقل من سبع آياتول وقراءة القرآن

  

ما أنه ال فرق يف ألوان ك، احلربكزال باملاء وحنوه يثبت لونه ال ما يما : أن املراد باخلضاب هو

  . اخلضاب إلطالق األدلة

راهة ما زاد كه بيخبالف اجلنب الذي أفتوا ف} اتيقراءة القرآن ولو أقل من سبع آ{ره هلا كي} و{

راهته ك أصل جواز القراءة وعلى يادعوقد ، راهة مطلق القراءةك قول آخر بكان هناكوإن ،  السبععلى

  :  فمن النصوص املانعة،ةريثكما نصوص عليهدل يو، اإلمجاع

:  قال)عليه السالم( يعل عن )عليهم السالم(عن آبائه  )عليه السالم(عن الصادق : وينكما رواه الس

، والنفساء، واجلنب، ويف احلمام، فينكويف ال،  والساجد،عكالرا: قرؤون القرآنيسبعة ال «

  . )١(»واحلائض

 وال قربن مسجداًيوال ـ : أن قال إىل  ـضيإنا نأمر نساءنا احل: )عليه السالم(وما روي عن الباقر 

  . )٢(قرأن قرآناًي

  . )٣(» من القرآنئاًيقرأ اجلنب وال احلائض شيال «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وما روي عن النيب 

  : نصوص اوزةومن ال

                                                

  . ٤٢ باب السبعة ح٣٥٧ ص٢ج: اخلصال) ١(

.  يف ذكر احليض١٢٨ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(

. ١٢ ح١٣١ ص١ج: عوايل اللئايل) ٣(
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٢٨٤

عليه (؟ قال ئاًيشقرأن من القرآن ييف احلائض واجلنب هل  )عليه السالم(عن الباقر : ما رواه العلل

  . )١(»ل حالك علىران اهللا كذيو، نعم ما شاء إالّ السجدة«: )السالم

  . )٢(»ن تتلو احلائض واجلنب القرآنأال بأس «:  قال)عليه السالم( عن الباقر :بيوما رواه التهذ

ها من ريغ إىل ،)٣(»احلائض تقرأ ما شاءت من القرآن«:  قال)عليه السالم(وما رواه عن الصادق 

  . اتيالروا

وما عن ابن الرباج من ، حبرمة القراءة: ضعف ما عن سالّر من القوليالفتوی ومبا تقدم من النص و

وما . ني السبععلىدها بالزائد ييتقمن : وما عن بعض،  السبععلىراهة بقراءة ما زاد كد الييبتق: القول

  . مطلقاًراهة كخر من عدم الآعن 

ة الثواب يال أقل ـ ةيفاك يف الرمحه اهللارها اآلخوند كما ذ ـ كاحلزازة: راهةكالظاهر أن املراد بال مث

 ، ال بعده قبل الغسل،راهة حال الدم وحنوهكون الكما أن الظاهر ك، إذ هو املنصرف من النهي

  طالق ال وجه ره بعض من اإلكفما ذ، هيائض إلالنصراف احل

                                                

  . ١ من اجلزء االول ح٢١٠ الباب٢٨٨ص: علل الشرائع) ١(

  . ٣٨ حكم اجلنابة وصفة الطهارة منها ح٦ الباب١٢٨ ص١ج: التهذيب) ٢(

. ٤٠ حكم اجلنابة وصفة الطهارة منها ح٦ الباب١٢٨ ص١ج: التهذيب) ٣(
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٢٨٥

  . وإال حرم،ومحله وملس هامشه وما بني سطوره إن مل متس اخلط

  

  . س يف مصالّهاول قد عرفت استثناء حالة اجلك إن:مث. له

أما احلرمة مع مس } وإالّ حرم،  سطوره إن مل متس اخلطنيمحله وملس هامشه وما ب{ره هلا كي} و{

  . م وجههاخلط فقد تقد

  : عليهدل يو، ثاًي وحداًمي به قدفهي املفىت: وراتكراهة يف املذكوأما ال

طه ي وال متس خ، وال جنباً، طهرري غعلىاملصحف ال متسه «:  قال)عليه السالم(اظم كما روي عن ال

  . )٢(»)١(﴾ال ميسه ِإالّ الْمطهرون﴿: قولي اىلإن اهللا تع، وال تعلقه

 علىعلق يذ يسألته عن التعو:  قال)عليه السالم(عن الصادق :  بن حازممة حسنة منصوريبضم

  . )٣(»ديقصبة حد أو فضة أو ان يف جلدكإذا ، نعم«: )عليه السالم(احلائض؟ فقال 

  . نيت سورتان يف القرآن املعوذتيولذا مس، ق القرآنيعلشمل تيث يذ حبي إطالق التعوعلى بناًء

  . نظر واضح: هيوف .ا لظاهر النهي السابقعليهم حبرمة محله كاحل: )رمحه اهللا(املرتضی وعن 

                                                

  . ٧٩اآلية :  سورة الواقعة)١(

  . ٣٥ حكم اجلنابة وصفة الطهارة منها ح٦ الباب١٢٧ ص١ج: التهذيب) ٢(

  . ٤ باب احلائض والنفساء تقرءان القرآن ح١٠٦ ص٣ج: الكايف) ٣(
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وقد تقدم يف حبث ، كل ذلكشمل يفألن النهي عن مسه :  السطور وحنوهنيراهة ملس ما بكوأما 

  .نفع املقامياجلنابة ما 

ا ء ملا تقدم يف مسألة قرا، ال ما ذا طهرت ومل تغتسل،ضيراهة خاصة بوقت احلكالظاهر إن ال مث

 كذلكما هو ك، ة يف االبتداءيلعدم خصوص، دهايانت طاهرة ومست مث حاضت رفعت كولو ، قرآنال

  . ملس اخلط إىل بالنسبة

ه يه عن الصادق عن أبي ملا رواه الفقكوذل، رها املصنفكذيومل ، ره هلا اختاذ احلجة والقصةكيإنه  مث

ن تتخذ أل المرأة حاضت حيال «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب ) عليهم السالم(عن آبائه 

  . )١(»قصة وال مجة

  . )٢()صلى اهللا عليه وآله وسلم(عنه : سالمما عن دعائم اإل ومثله

  . )٣( مثله)عليه السالم(عن الصادق : وينك عن الس،وعن السرائر

                                                

  . ١ النوادر ح١٤٤ الباب٢٩٨ ص٣ج: الفقيه) ١(

  . »...مرأةليس ال«: ن فيهأالّ إ. طيبل يف ذكر ا٦٠٠ ح١٦٧ ص٢ج: سالمدعائم اإل) ٢(

  . »ذا هي حاضتإ«: ن فيهأالّ إ . باب املستطرفات٢٥ س٤٨٥ص: السرائر) ٣(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٨٧

ترجل  ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(ان بعض نساء النيب ك«: هيملا رواه الفق، ليره هلا الترجكين ال كل

 هلا ولو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ره يوهذا حجة من باب تقر، )١(»شعرها وتغسل رأسها وهي حائض

  . ةينة خارجيبقر

                                                

. ١٨ غسل احليض والنفاس ح٢٠ الباب٥٥ ص١ج: الفقيه) ١(
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  ،كغسل اجلمعة واإلحرام والتوبة وحنوها يستحب هلا األغسال املندوبة): ٤٣ـ مسألة (

  

ما هو ك }حرام والتوبة وحنوهاغسل اجلمعة واإلكغسال املندوبة  األاستحب هلي{: )٤٣ ـ مسألة(

ات ي جبملة من الرواكفقد استدلوا لذل: أما املشهور. ي عن اخلالف واملبسوطك للمحخالفاً، املشهور

وخبصوص ما ، طالقات لإلداًيون مقيكغسال ل األكض مانع عن تلي أن احلعلىل يبعد عدم الدل، املطلقة

  . حرام بعد وحدة املناطورد يف غسل اإل

عليه ( أحترم املرأة وهي طامث؟ قال )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال: صيالعح يمثل صح

  . )١(»نعم تغتسل وتليب«: )السالم

 عن احلائض حترم وهي حائض؟ )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال:  عن ابن عمار،وخرب محاد

  . )٢(»ال تصليصنع احملرم ويما كتغتسل وحتتشي وتصنع ، نعم«: )عليه السالم(قال 

تغتسل « :حرام فتطمث؟ قالد اإلي عن امرأة حاضت وهي تر)عليه السالم(ئل س:  قال،وخرب الشحام

  . هاريومثلها غ، )٣(»رسفكشي بتوحت

                                                

. ٦ الزيادات يف فقه احلج ح٢٦ الباب٣٨٩ ص٥ج: التهذيب) ١(

. ٤ الزيادات يف فقه احلج ح٢٦ الباب٣٨٨ ص٥ج: التهذيب) ٢(

. ٣ الزيادات يف فقه احلج ح٢٦ الباب٣٨٨ص ٥ج: التهذيب) ٣(
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  األغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها

  

رة جناسة والغسل طهاض يوبأن حدث احل، صالة عدم الصحةأب:  فقد استدل له،أما من قال بالعدم

نها كول، أما الطهر فال«: ر اهللا؟ فقالكوم اجلمعة وتذيعن احلائض تطهر : بن مسلماوخلرب ، انيتنافيف

  .غسالمة املناط يف سائر األيبضم. )١(»تتوضأ يف وقت الصالة

ة ففي داللتها يوأما الروا،  مصادرةنايف الغسل فهويض يوأما احل، ليقاوم الدليأما األصل فال : هيوف

 احلائض ال أا ال تغتسل رياملرأة غكون طاهرة كألن الظاهر منها أا ال ت، سل اجلمعة نظر نفي غعلى

  . غسل اجلمعة

 بعد هعيألن حمل تشر، ض هلايال يف عدم صحة غسل احلك ال إش}ـ فغسال الواجبةاأل{أما } و{

: بل يف اجلواهر، ملماكظهر من يما كه يوهذا مما ال خالف ف، ضية له يف حال احليالنقاء فال مشروع

  . عليهمجاع اإل

ن ذهب كل، عليهمجاع اإل: ىبل عن املعترب واملنته} روا عدم صحتها منهاكذ{غسال فقد أما سائر األ

  . وهذا هو األقرب، الصحة إىل خرونآ

، عقل حصوهلا معهيجتماعهما فال اتنع ميض ضدان يبأن الطهارة وحدث احل: واستدل للقول األول

  : اتيواوجبملة من الر

                                                

  . ١ باب ما جيب علی احلائض يف أوقات الصالة ح١٠٠ ص٣ج: الكايف) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٩٠

، سلتغض وهي يف امليامعها زوجها فتحجي عن املرأة )عليه السالم(عن الصادق : اهليكح اليمثل صح

  . )١(»فال تغتسل، فسد الصالةيقد جاءها ما : )عليه السالم(ال تغتسل؟ قال  أو تغتسل

: ل عن رجل أصاب من امرأته مث حاضت قبل أن تغتسل؟ قا)عليه السالم( عنه :ريبص وموثق أيب

  . )٢(» واحداًجتعله غسالً«

أتغتسل عن ، الدم وهي جنب ترى املرأة ):عليه السالم( عبد اهللا قلت أليب :ساريد بن يوخرب سع

  . )٣(»كقد أتاها ما هو أعظم من ذل«: ض واحد؟ فقاليغسل اجلنابة واحل أو اجلنابة

  : ابةوخبصوص ما ورد يف اجلن، غسالبعمومات أدلة األ: واستدل للقول الثاين

امع املرأة جي قاال يف الرجل )عليه السالم(اظم ك وال)عليه السالم( عن الصادق :خرب مساعة مثل

  . )٤(»ا واجبعليه غسل اجلنابة«: )عليه السالم(ن تغتسل من اجلنابة؟ قال أض قبل يفتح

  أنه سأل عن املرأة )عليه السالم(عن الصادق : وموثق عمار

                                                

. ١ باب املرأة ترى الدم وهي جنب ح٨٣ ص٣ج: الكايف) ١(

  . ٤٩ح...  احليض و١٩ الباب٣٩٥ ص١ج: التهذيب) ٢(

  . ٢ من أبواب احليض ح٢٢ الباب٥٦٥ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  . ٨ من أبواب اجلنابة ح٤٣ الباب٥٢٧ ص١ج: سائلالو) ٤(
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وإن مل ، إن شاءت أن تغتسل فعلت«: )عليه السالم(ن تغتسل؟ قال ض قبل أيواقعها زوجها مث حتي

  . )١(»ض واجلنابةي للح واحداًغتسلت غسالًافإذا طهرت ، ا شيءعليهس يتفعل فل

  . طالقشمل املقام باإليوإمنا ، يف داللة خرب مساعة ضعف نعم

ض ي حدث احلنيلتضاد باد ين أرإأنه :  الوجه االعتباريعلىد ريف ،أما ما استدل به للقول األول

 إىل تاجحيفهو الواجبة غسال ض وسائر األي حدث احلنيد التضاد بين أرإ و،هي ما حنن فريوغسله فهو غ

 علىبل ظاهرها اإلرشاد بعدم ترتب الفائدة ،  مرادهمعلىأا ال تدل :  األخبارعلىرد يما ك، ليالدل

قد  «:وقال» فسد الصالةيها ما ءقد جا«: )معليه السال(ولذا قال ،  الغسلعلىغسلها لعدم ترتب أثر 

نظفت يف وسط غسل  أو  هذا فلو حاضت يف وسط غسل اجلنابةعلى و،»كأتاها ما هو أعظم من ذل

  . اجلنابة صح الغسل

في كيأن غسل اجلنابة : عتباري آخر هواض بوجه يستدل لعدم صحة غسل اجلنابة يف حالة احليورمبا 

نع عنه مي إذا مل كه اقتضاء ذليأن غسل اجلنابة ف: هيوف، في عن الوضوءكي وهذا الغسل ال ،عن الوضوء

  . ضي واملانع يف املقام موجود وهو احل،مانع

                                                

  . ٤حاحليض  من أبواب ٢٢ الباب٥٦٦ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 ، بصحة غسل اجلنابة دون غريه: وبعضهم قال، وكذا الوضوءات املندوبة،وعدم ارتفاع احلدث مع احليض

  . بل صحة الوضوءات املندوبة ال لرفع احلدث،واألقوى صحة اجلميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث احليض باقيا

  

ما ال ك، ألن احلدث نوع واحد وله أسباب متعددة} ضيعدم ارتفاع احلدث مع احل{روا كذ} و{

  . ةريبك األحداث الكذلكف، ةري يف األحداث الصغرتفع أثر الغائط مع النوم مثالًي

، إذ الوضوء رافع للحدث األصغرض يقالوا بعدم صحتها مع حدث احل} ذا الوضوءات املندوبةكو{

بصحة غسل اجلنابة دون : وبعضهم قال{ ال جمال لرفع احلدث األصغر اًرب موجودكوما دام احلدث األ

ات يض الروابعل، بعدم صحة غسل اجلنابة وصحة ما عداه: وبعضهم قال، ملوثق الساباطي املتقدم} هريغ

ل غسل كصح ي فعليهو، اتيوص بعض الروامن اإلطالقات وخص} عيصحة اجلماألقوى و {،املتقدمة

ان كوإن  ـ وارتفاع حدثها{مم بدله يض والتيمندوب باستثناء غسل احل أو مم واجبيووضوء وت

 ال لرفع ،الوضوء ألنه نورك} بل صحة الوضوءات املندوبة ال لرفع احلدث،  ـاًيض باقيحدث احل

 هذا إذا اغتسلت للجنابة ارتفع أثر علىو ، إلطالق األدلةكل ذلكها ريدي وغيوالوضوء التجد، احلدث

 راهة مجاع اجلنبك وب،ل احلائضكل اجلنب دون أكراهة أكإذا قلنا ب: مثالً، ضياجلنابة وبقي أثر احل

  ل يإن ق ـ لها وجاز مجاعها من خلفكراهة أكرتفع ا فإذا اغتسلت ،يف دبر املرأةحىت 
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  .  سبحانه هو العاملواهللا ،مها من اآلثارريغ إىل ،راهةكبدون  ـ جبوازه
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  فصل 

يف االستحاضة

  

  دم االستحاضة من األحداث املوجبة للوضوء والغسل إذا خرج إىل خارج

  

  }يف االستحاضة فصل{

هل أا حائض أم ال؟ : أن املرأة تطلب استعالم حاهلاك، ستفعال من حاضاباب : االستحاضة وهي

 الدم علىوإطالق ، )د عدليز(ل ي وهو من قب)ة استحاضةمرأ(: قالي ف، املرأةعلىإطالق : وهلا إطالقان

  .منقول أو المها جمازك و)دم استحاضة(: قاليف

 ألن خروج هذا الدم من املرأة كمسي بذل،  بالعاذلیسمي الرحم رج هذا الدم من عرق يف أدينخيو

  . مال اللذةك صاحلة لريون غك ألا ت،هلا ـ مالمته ـ أي سبب لعذل زوجها

: قولونين ي قول املشهور الذعلىع أقسامه يجبم} ستحاضة من األحداث املوجبة للوضوءدم اال{و

   خارج إىل إذا خرج{ة ريثك يف املتوسطة وال}والغسل{ في عن الوضوءكيبأن غسل االستحاضة ال 
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رج من  بل األحوط إجراء أحكامها إن خ، ولو مبقدار رأس إبرة ويستمر حدثها ما دام يف الباطن باقيا،الفرج

 خيرج بغري قوة ، وهو يف األغلب أصفر بارد رقيق، وإن مل خيرج إىل خارجه،العرق املسمى بالعاذل إىل فضاء الفرج

  ، بعكس احليض، وحرقةدغول

  

، اعليهامها كال يف صدق املستحاضة وترتب أحكأما إذا خرج فال إش} الفرج ولو مبقدار رأس إبرة

عدم ترتب أو ، وألنه خرج من العرق العاذل، إلطالق بعض األدلةام كرج ففي ترتب األحخيوأما إذا مل 

الم كوقد تقدم ال، خالف ،خروج املين والبول والغائطكم كة يف احلي ألن خلروج الدم مدخل،امكاألح

رسف كات من تلطّخ ظاهر اليار يف الروايألن املع، واألقرب هو األول، ضي يف باب احلكيف مثل ذل

صدق ي فإن األول ال )استحاضت(:  ومثل)بال وتغوط(:  مثلنيوفرق ب، خلروجبدون ا، كوحنوه هو ذل

  . بدون اخلروج خبالف الثاين

 األقرب }بل األحوط{ورة كللصدق ولظاهر األدلة املذ} اًيستمر حدثها ما دام يف الباطن باقيو{

ملا } خارجهىل  إرجخيفضاء الفرج وإن مل  إىل  بالعاذلین خرج من العرق املسمإامها كإجراء أح{

 قوة ريرج بغخي، قييف األغلب أصفر بارد رق وهو{لو من قوة خي أنه ال نير بعض املعلّقكولذا ذ، عرفت

ورة كان يف بعض الصفات املذكوإن ، ی النص والفتوك ذلعلىما دل ك} ضيس احلكبع، ولدغ وحرقة

  . ر بعضها بعض الفقهاءكذي ومل ،خالف
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  ليله وليس لق،وقد يكون بصفة احليض

  

  : اتي هذه األوصاف مجلة من الرواعلىدل يف: انكف يكو

  . )١(»ودم االستحاضة أصفر بارد«:  حفصحيمثل صح

  . )٢(»غتسلت وصلّتاانت صفرة كفإذا رق و«: يعلح يوصح

  . )٣(» تعلوه صفرةقاًيون رقكيأن دمها :  املستحاضةريوتفس «:والرضوي

  : ض بالقوة واللدغ واحلرقةي مع وصف دم احل،ضيوما ورد من مقابلة دم االستحاضة لدم احل

ض يستمر ا الدم فال تدري حيإمرأة سألته عن املرأة  )عليه السالم(عن الصادق : مثل خرب حفص

ودم ، ط أسود له دفع وحرارةيض حار عبيإن دم احل«:  هلا)عليه السالم(فقال : ه؟ قالريغ أو هو

  . ضيه مما قد تقدم يف مبحث احلريثله غوم ،ثي احلد)٤(»قيستحاضة أصفر بارد رقاال

ون بصفة كيص قد يما أن احلك ،ضي حبدود احلن حمدوداًكيإذا مل } ضيون بصفة احلكيوقد {

   لهيس لقليول{ه وال خالف يال فكوهذا مما ال إش، ضي يف مبحث احلكوقد تقدم ذل، االستحاضة

                                                

. ٢ من أبواب احليض ح٣ الباب٥٣٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١٦ من أبواب النفاس ح٣ الباب٦١٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٣١ س٢١ص: فقه الرضا) ٣(

. ٢ من أبواب احليض ح٣ الباب٥٣٧ ص٢ج: الوسائل. ١بواب احليض حأن  م٣ الباب٤٧٨ ص٢ج: الشيعةأحاديث جامع ) ٤(
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  ،يضيته فهو حمكوم باالستحاضة وكل دم ليس من القرح أو اجلرح ومل حيكم حب،وال لكثريه حد

  

 ودل ،ون سنواتكين أن كميما ك ،ون حلظةكين أن كميف، ال وال خالفكبال إش}  حدهريثكوال ل

شترط فصل أقل الطهر يوال ، ی وفتوأس نصاًي قبل البلوغ وبعد الیريما أنه كأيضاً،  النص ك ذلعلى

  . ض فراجعي يف باب احلكل ذلك ىعلدل يوقد تقدم ما ، ال وال خالفك بال إشني استحاضتنيب

ر ك بذیتفكولعله ا ـ ونه نفاساًكوال ب} تهيضيم حبكحياجلرح ومل  أو س من القرحيل دم لكو{

  .  من اجلرحأيضاًما أن العذرة  ـ كما عرفتكض ي حأيضاًالنفاس  ألن، ض عنهياحل

حد األقوال يف وهذا أ} ستحاضةوم باالكفهو حم{ن الدم أحد األربعة كيذا مل إف ،انكف يكو

ان وجامع املقاصد ي والب،تب العالمةكومجلة من ، ي عن الشرائع والقواعدكوهذا هو احمل، املسألة

  . هريوغ، ره جناة العبادكوذ، الفقهاء إىل نسبته: حيبل عن شرح املفات، شف اللثامكة ويفاك والكواملدار

 ،مطلقاًونه من سائر الدماء كعدم العلم بستحاضة مع م باالكمن احل: ما اختاره اجلواهر: القول الثاين

  . ون الدم منهماكعلم يذا مل إاجلرح يف الباطن  أو ولو مع العلم بوجود القرح

ن كيوما مل ، ستحاضة فهو استحاضةان الدم بصفة االك ما نيل بيمن التفص: كما عن املدار: الثالث

  سيستحاضة فلبصفة اال
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إالّ إذا علم أن ما ، ض والنفاس واجلرح والقرحياحل أي ،األربعةولو علم بانتقاء الدماء  ـ باستحاضة

  . ستحاضةاستحاضة س بصفة االيل

  .  سائر االحتماالت فهو استحاضةني وب،س استحاضةيالقرح فل أو  احتمال اجلرحنيب ليالتفص: الرابع

  : أما ما اختاره املصنف فقد استدل له بأمور، ل أخر ال داعي لنقلهاي تفاصكوهنا

ونه من كذا علم بعدم إ االستحاضة يف الدم اخلارج من الباطن على احلمل علىبناء العقالء : ألولا

ة يعيعي بعد طبي طبأيضاًأنه ألنّ دم االستحاضة ك و،»ض والنفاس واجلرح والقرحياحل «:الدماء األربعة

 علىالعقالء مقدم ستحاضة ألن بناء ومع هذا البناء ال جمال ألصالة السالمة عن دم اال، ضيدم احل

  . األصل

  . ان من االستحاضةكن من األربعة كيفإذا مل ، حنصار الدم يف األمور اخلمسةا: الثاين

  :اتيمجلة من الروا: الثالث

إذا أرادت احلائض أن تغتسل فلتستدخل «: )عليه السالم(جعفر  أيب عن: بن مسلمأح يمثل صح

  وإن رأت،  فلتغتسلئاًيإن مل تر شو، ها شيء من الدم فال تغتسليفإن خرج ف، قطنة
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  . )١(» صفرة فلتتوضأ ولتصلّكبعد ذل

، ت الصالةكضها تريام حيفإذا رأت املرأة الدم يف أ«: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: ونسيومرسل 

 غتسلت وصلّتا نيومي أو وماًيما رأته  وإن انقطع الدم بعد، ام فهي حائضين استمر ا الدم ثالثة أإف

  . )٢(»ن حائضاًكتها ألا مل تك اليت ترنيومي الكد الصالة تليا أن تععليهفـ : مث قالـ 

س من الرحم وال من ي لكإن ذلـ : أن قال إىل  ـإذا رأت احلامل الدم: مي بن نعنيح احلسيوصح

  . )٣(رسف وتصليكالطمث فلتتوضأ وحتتشي ب

ان صفرة فلتغتسل عند كوإن «:  قال،نيوميلوم وايالدم ال ترى ييف احلبل: ة إسحاق بن عماريوروا

  . )٤(»نيل صالتك

ام مث رأت الطهر مث رأت يمن رأت الدم عشرة أيف )عليه السالم(احلسن  أيب عن: ح صفوانيوصح

تغتسل وتستدخل قطنة ، هذه مستحاضة، ال«: )عليه السالم( عن الصالة؟ قال كأمتس، كالدم بعد ذل

  . )٥(» بغسلني صالتنيبعد قطنة وجتمع ب

                                                

  . ٢ باب استرباء احلائض ح٨٠ ص٣ج: الكايف) ١(

. ٥ح...  احليض و باب أدىن٧٦ ص٣ج: الكايف) ٢(

  . ٣ من أبواب احليض ح٣٠ الباب٥٧٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  . ٦ من أبواب احليض ح٣٠ الباب٥٧٨ ص٢ج: الوسائل) ٤(

  . ٣ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٤ ص٢ج: ئلالوسا) ٥(
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  .بل لو شك فيه ومل يعلم باألمارات كونه من غريها حيكم عليه ا على األحوط

  

عليه (أربعة؟ قال  أو اميثالثة أالدم  ترى  املرأة يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: ونسيوخرب 

  . )١(» وإالّ فهي مبرتلة املستحاضة،فإن انقطع الدم عنها،  شهرنيبنها ويتصنع ما ب«: )السالم

 وترى اميام والطهر مخسة أيالدم مخسة أ ترى يف املرأة )عليه السالم (عبد اهللا أيب عن: ريبص أيب وخرب

 باًي صب فرأت دماًوماًيت ثالثون متفإذا «: )عليه السالم(ام؟ فقال يالطهر ستة أ وترى اميالدم أربعة أ

ها ريغ إىل .)٢(»ة توضأتفإذا رأت صفر، ل صالةكرسف يف وقت كفرت واحتشت بالثغتسلت واستا

  . ض بأنه استحاضةيس حبي ما لعلىم كات الظاهرة يف أن الشارع حيمن الروا

ض ي احلنيشتباه بم يف مورد االكألن الشارع ح، ون قرحة وجرحاًكين ال بد من إضافة أن لن كل

 أي حتمالم باالستحاضة إمنا هو يف صورة عدم اك أن احلعلىشعر يمما ، القرحة بالفحص أو والعذرة

  .  ونفاساًحيضاًونه كعدم احتمال  إىل باإلضافةأيضاً، منهما 

ات يإلطالق الروا}  األحوطعلى ا عليهم كحيها ريونه من غكمارات علم باأليه ومل ي فكبل لو ش{

  مثل ما،  اخلالفنيتبيونه استحاضة ما مل كم هو ك أن احلعلىات األخر الدالة يالسابقة ولبعض الروا

                                                

  . ٢ول ما حتيض املرأة حأ باب ٧٩ ص٣ج: الكايف) ١(

. ٣ من أبواب احليض ح٦ الباب٥٤٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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 عرق كإمنا ذل«: ئل عن املستحاضة وقد س)عليه السالم(لة من قول الصادق يونس الطوية يف مرسل

  . )١(»طانيضة من الشكر أو عابر

  . )٢( من فتق يف الرحمكفإمنا ذل :ةيويف روا

  :  ثالثة أقسامعلىفإذا خرج منها دم فهو :  هذاعلىو

  . عليهب آثار املعلوم يال يف ترتك إشوال، قرح أو جرح أو استحاضة أو ضيأن تعلم بأنه ح: األول

 ه عالمة القرحةيون فكيأن أو ، ام العادةيون يف أكيأن ك ، أمارة أحدهاكن هناكل، أن ال تعلم: الثاين

  .  الدمك ذلعلىام األمارة كب أحي يف ترتأيضاً كوال ش، العذرةأو 

ون كتن  أني فرق بريمن غ، ونه استحاضةكوم بكومثل هذا حم، فال علم وال أمارة، كأن تش: الثالث

ون الدم كيخارجه، وال أن  أو رحمل أنه من داخل ال أن حتتمنيوال ب، ال جرح أو أو  قرحةكهنا

د يراد ا إالّ الغلبة ال أا قير الصفرة ال كات من ذيوما يف بعض الروا، ستحاضة أم البصفات اال

ون الدم ك نيوال فرق ب، داًيونه قكد يف ي من ظهور القی إلطالق األدلة الذي هو أقوكوذل، للموضوع

  . قبله أو أسييف سن ال

                                                

  . ١ من أبواب احليض ح٥ الباب٥٤٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١٧ من أبواب احليض ح٣٠ الباب٥٨٠ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  . نصراف النصوص عنهال، الكة قبل البلوغ إشري من الصغيرجيما يف نعم

  .  خالف إطالق النصوصأيضاًل اآلخر يما أن تفصك، حمل منع، كل املداريعلم أن تفصي: رناهكومما ذ

، ضين من احلكيمل «: )عليه السالم(ث قال يح،  وانقطعنيومي أو وماًيمن رأت يف: ونسية يأما روا

 حىت ونه استحاضةك يف كراد به الشي فال ،)١(»ان من علة إما قرحة يف جوفها وإما من اجلوفكإمنا 

 ال أنه ،استحاضة أو ون من قرحةكين الواقع أنه قد أو، حيضاًونه كبل املراد به نفي ، عارض ما تقدمي

  . نايف األخبار السابقةي لكلشم حال اكان حييف مقام ب

                                                

. ٢ من أبواب احليض ح١٢ الباب٥٥٥ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  . قليلة ومتوسطة وكثرية:االستحاضة ثالثة أقسام): ١ـ مسألة (

 فريضة كانت أو ، وجوب الوضوء لكل صالة:وحكمها،  أن تتلوث القطنة بالدم من غري غمس فيها:فاألوىل

  . وتبديل القطنة أو تطهريها،نافلة

  

أن تتلوت القطنة بالدم : األوىلف، ةريثك ومتوسطة ولةيقل: ستحاضة ثالثة أقساماال{: )١ ـ مسألة(

ما كاملعنی هذا  إىل ريشيله كبل اختالف عبائرهم ،  واحدري غكما صرح بذلك} هاي غمس فريمن غ

الغمس والثقب والظهور واحد (: ةيي عن جامع املقاصد وشارح اجلعفركولذا ح،  واحدريأفاده غ

أيت من القطنة بأن ال يأيت منه ما يل شيء كبل ، خل قطنةون الداكشترط يمث الظاهر أنه ال ، )قطعا

 ـ ون القطن مندوفاًكيأما اشتراط أن ، قسم أي أن الدم من ظهريال  حىت ه الدميؤثر في ون صلباًكي

بوس الذي حاله كد يف مقابل القطن امليريللّهم إالّ أن ا، ل ظاهريس له دليفل ـ ما قاله بعض الفقهاءك

  . ةاء الصلبيحال األش

ل يتبد{: الثاين} نافلة و أو انتكضة يل صالة فركوجوب الوضوء ل{: األول ،أمران} مهاكوح{

  . }هاريتطه أو القطنة

مجاع اإل: رةكة والتذيات واخلالف وظاهر الغنيبل عن الناصر، نهميهو املشهور ب: م األولكفاحل

  يك للمحخالفاً، عليه
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م كما أن املتوسطة حبك ،م املتوسطةك فهي حب، واحداًغسالًل يوم والليا يف العليهأن : ديعن ابن اجلن

  . س حبدثيل عنده ليفالدم القل، ا الوضوءعليهوجب يفلم : ليعق أيب ي عن ابنكوللمح، ةريثكال

 ):عليه السالم( يف املستحاضة؟ قال )عليه السالم(عن الباقر  ،ح زرارةيبصح: استدل للمشهور

  . )١(»الدمنفد يل صالة بوضوء ما مل كتصلي «

توضأت ، رسفكثقب اليان الدم ال كوإن «: )عليه السالم(عن الصادق : بن عماراح يوصح

  . )٢(»ل صالة بوضوءكودخلت املسجد وصلت 

  . )٣(»ل صالة بوضوءكصلّت صالا ، ثقب الدم القطنيفإن مل «: والرضوي

ز جيوإن مل «: )لسالمعليه ا(جعفر  أيب ح زرارة عنيصحك:  وجوب االغتسال مرةعلىأما ما دل 

  . )٤(»رسف صلّت بغسل واحدكالدم ال

                                                

. ٩ستحاضة ح من أبواب اال١الباب ٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١ستحاضة ح من أبواب اال١ الباب٦٠٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ١ س٢٢ص: فقه الرضا) ٣(

بع من  يالحظ ذيل احلديث الرا.٣بواب احليض واالستحاضة والنفاس حأ من ٢٨ الباب٥٤٩ ص٢ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٤(

  . عن أيب جعفر عليه السالم ال عن أيب عبد اهللا عليه السالماحلديث اجلامع بأن الصحيح هو رواية 
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مث ، املستحاضة تغتسل عند صالة الظهر وتصلي الظهر والعصر«: بن سناناح يصحك: أو ثالث مرات

  . )١(»مث تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، تغتسل عند املغرب فتصلي املغرب والعشاء

رناه كد ما ذيؤيو، اتينة سائر الروايملستحاضة بقرن من اي اآلخرني القسمعلىفال بد من محلهما 

  : اتيإطالق مجلة من الروا

  . )٢(»وإن رأت صفرة فلتتوضأ مث لتصل«: ونسيحة يصحك

رسف فلتتوضأ كل من خلف اليسي املغرب ال نينهما وبيما بيان الدم فكفإن «: حة الصحافيوصح

سل الدم فلتتوضأ ولتصلّ يسف ومل ركوإن طرحت ال ـ :أيضاًها يوفـ  ل صالةكولتصل عند وقت 

  . )٣(»اعليهوال غسل 

 ،لة واملتوسطةي القلنيا تقتضي نفي الفرق بإث يحة زرارة حيبإطالق صح: دياستدل البن اجلن

  وإن،  وللفجر غسالًنيل صالتكغتسلت لارسف كذا ثقب الدم الإاملستحاضة «: ومضمرة مساعة

                                                

. ٤ستحاضة ح من أبواب اال١ الباب٦٠٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٤ يف أكثر أيام النفاس ح٩١ الباب١٥١ ص١ج: االستبصار) ٢(

. ١ ترى الدم حى باب احلبل٩٥ ص٣ج: الكايف) ٣(
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ها يأتيوإن أراد زوجها أن ، ل صالةكوم مرة والوضوء ليل كا الغسل عليهف، رسفكز الدم الجيمل 

  . )١(»ا الوضوءعليهان صفرة فك وإن طاًي عبان دماًكذا إهذا ،  تغتسلنيفح

:  املضمرةعلىو. لةي املتوسطة والقلني الفرق بعلىمبا دل ، د إطالقهاييبلزوم تق: حةي صحعلىرد يو

  . ت األقساميها تثلحيبأن صر

 كذلكو، ثرة واملتوسطك النيط وبي العبنيفالظاهر التالزم الغاليب ب، هريط وغيالعب الدم نيأما الفرق ب

  .  القلةني الصفرة وبنيب

مث  انت متوضئةكلة بأصالة بقاء الوضوء إذا يمن عدم وجوب الوضوء يف القل: ليعق أيب واستدل البن

املستحاضة «: ) السالمعليه(عن الصادق : بن سناناحة يصح: مثل: وجبملة من األخبار، رأت الدم

مث ، مث تغتسل عند املغرب فتصلي املغرب والعشاء، وتصلي الظهر والعصر، تغتسل عند صالة الظهر

 عدم احلاجة علىدل ي الوضوء إىل ةريثكن عدم احلاجة يف الأ: بيبتقر» تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر

  . یق أوليلة بطريه يف القليإل

  وخرب، )٢(وخرب اجلعفي، ارةحة زريصح: ومثلها يف الداللة

                                                

. ٤ من أبواب احليض واالستحاضة والنفاس ح٢٦ الباب٥٤٣ ص٢ج: ع أحاديث الشيعةجام) ١(

  . ١٠ستحاضة ح من أبواب اال١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  . )١(عبد الرمحن

د مبا دل يا تقإ: ات فأوالًيوأما الروا. أما األصل فهو مرفوع باألدلة السابقة ى،فخيما ال : لكويف ال

 على ـ  الغسل عنهی لغنك عدم الوضوء فإمنا ذلعلىا إن دلت إ: اًيوثان. الوضوء إىل اجحتي االعلى

  . الوضوء إىل لةياج القلحتي عدم اعلىها يفال داللة ف ـ لوضوءفي بالغسل عن اكيقول من 

: اف عن الوضوء للنافة؟ قوالنكضة يأن الوضوء للفرأو ، الوضوء إىل  حتتاجأيضاًهل أن النوافل  مث

: املبسوط قال: الثاين إىل وذهب، األشهر عندنا إىل نسبته: یبل عن املنته،  واحدريغ: األول إىل ذهب

  .  وتبعه املهذب)٢()جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل، املستحاضة للفرضوإذا توضأت (

  .  والرضوي،حي زرارة وابن عماريبصح: استدل للقول األول

  . »ل صالةكفتتوضأ ولتصلّ عند وقت «: ث قاليح الصحاف حيبصح: وللقول الثاين

  . »وإن رأت صفرة فلتتوضأ«: ونسيوخرب 

  ،حتنيي انصراف الصححتمالا:  األولعلىرد ين كل

                                                

. ٨ستحاضة ح من أبواب اال١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٦٨ ص١ج: املبسوط) ٢(
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  . الفرائض إىل والرضوي

ان كولذا ، فالنص جممل واملرجع األصل:  هذاعلىو، حتنييد بالصحيقيإن إطالقها :  الثاينعلىو

 فحال ،ثر من مخس وضوءاتكأ إىل اجحتيبعد عدم االيان ال كوإن ، األشهر إىل األحوط ما نسب

 إذا توضأت وضوئاا كذلك، م الطاهرةكانت حبكا  إذا اغتسلت أغساهلاما أكف، الوضوء حال الغسل

  . هين مضطرة إلكشترط بالطهارة وإن مل تيل ما كان بيصح اإلتيف

أن حال : بل الظاهر منه، ليفهم من الدلينه ال إ: هيففمطلقاً، أن االستحاضة حدث : یوأما دعو

، وضوء إىل ل خروجكتاج حي ال كذلكغسل  إىل ل خروجكتاج حيما ال ك ف،الغسل والوضوء واحد

، الوضوء إىل اجهاحتي اعلىات ينبه يف الروايومل ، ان بالنوافلي اإلتنيني واملتعارف عند املتدخصوصاً

م كاحل إىل الم بالنسبةكهذا متام ال، ثر من مخس وضوءات هو األقربكأ إىل فعدم احلاجة:  هذاعلىو

  . ل صالةكوجوب الوضوء ل: وهو األول

  : ني قولعلىه يفقد اختلفوا ف، ل صالةكها عند ريتطه أو لهاي القطنة بتبديريوهو تغ: م الثاينكوأما احل

  : یوعن املنته،  وهو املشهوركوجوب ذل: األول

  وعن ظاهر، )١()ال خالف عندنا يف وجوب اإلبدال(

                                                

. ٤ س١٢٠ ص١ج: منتهی املطلب) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٠

  . نه إمجاعإ: رة وجامع املقاصدكة والتذيات والغنيالناصر

شف كوعن ، نيه املتأخرخي ونقله عن بعض مشا،ه املستند بیوهو الذي أفت، عدم الوجوب: الثاين

  .)١()عليهدل يره الصدوقان وال القاضي وال ظفرت خبرب كذيمل (: اللثام أنه قال

  : استدل للقول األول بأمور

  . ىمجاع املدعاإل: األول

  : األخبار اآلمرة باإلبدال: الثاين

  . )٢(» بغسلني صالتنيعد قطنة وجتمع بهذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة ب«: خرب صفوان مثل

 آخر مث رسفاًكسل مث تضغ ترسف فلتغك العلىهر ظ فإن رسفاًكولتستدخل  «:وخرب عبد الرمحن

  . )٣(»تصلي

ث ظاهر الفرج يوجب تلوينها يفإدخاهلا بع، ن الالزم إخراج القطنة ملعرفة حال االستحاضةإ: الثالث

  . الواجب غسله

  : یفخيل ما ال كويف ال

  :یاهلد بل يف مصباح، ى وصغرىربك ،ممنوع مجاعإذا اإل

                                                

  . ٣٢ س٩٩ ص١ج: كشف اللثام) ١(

. ٣بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٨ من ابواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١١

ان ير مجع من أعكعدم ذ: وقد عرفت، )١()ني املتأخرني بيريقد شاع القول بعدم وجوب التغ(

  .  لهنياملتقدم

عدم  إىل ضافةباإل، النيف احملل لتأمن من السيراد إدخال القطنة لتنظيفالحتمال أن : وأما األخبار

  . ل صالةك عند ك وجوب ذلعلى أنه ال داللة على ،ة واملتوسطةريثكلة مع اليالقل وحدة علىل يالدل

 إىل ضافة باإل،ث ظاهر الفرجي اإلدخال وتلونيإذ ال تالزم ب: یفخيه ما ال يفف ،لهم الثالثيوأما دل

  : دهيؤيو،  فعدم الوجوب أقرب:عليهو، ل صالةكخراج عند  لزوم اإلعلىل يعدم الدل

ظهر الدم ي حىت  الغسلكغتسلت واحتشت وال تزال تصلي بذلا إن هي مل تر طهراًو«: خرب اجلعفي

رسف ك علّق إعادة ال)عليه السالم(فإنه ، )٢(»رسفكفإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت ال، رسفك العلى

  .  عدم وجوا عند عدم الظهورعلى الدال عليه ظهور الدم على

صلى (ئل رسول اهللا س: )عليه السالم(جعفر  أبو قال: الق: )عليه السالم(عن الصادق : وخرب احلليب

ها مث تغتسل يضها ال تصلي فيام حيث أك عن املرأة تستحاض؟ فأمرها أن مت)اهللا عليه وآله وسلم

   رجخي حىت وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب مث تصلي

                                                

.  باملضمون١٥٠ ص٥ج: ىمصباح اهلد) ١(

  . ١٠بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٢

   أن يغمس الدم يف:والثانية

  

  . )١(»الدم من وراء الثوب

ل من خلف يسي املغرب ال نينهما وبيما بيان الدم فكفإن «: هي وف،ح الصحاف املتقدميوصح

  . »رسفكل صالة ما مل تطرح الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كال

  . ره املشهوركما ذك يرياط يف التغيحتاال ،نعم

 ، اخلرقة؟ قال به مجاعةيريتغ أو ب غسلهماجيفهل : الم يف ظاهر الفرج واخلرقة مع التلوثكبقي ال

، بجي ما دون الدرهم فال نيب: ليوإالّ لزم التفص،  عدم العفو عن الدماء الثالثةعلىأنه لبنائهم كو

ن يوهذا هو ظاهر آخر، ها الصالةيانت مما تتم فكويف اخلرقة إن ، جب يف ظاهر الفرجيثر منه فكواأل

  . ة استثنائهم الدماء الثالثة عن العفويالم يف عدم متامكأيت اليس، وهو األقرب

ما  ك،ني القدمعلىظهر عند جلوسها يال ما ، ما قال به بعض ك، عرفاًهاملراد بظاهر الفرج ظاهر مث

  . نيما يف الفم والعك  ظاهراًیسميلوضوح أن الباطن إذا ظهر يف حالة ال ، د وبعض آخريعن الشه

  غمس الدم يف يأن {ستحاضة املتوسطة وهي اال }ةيوالثان{

                                                

  . ٢بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٤ ص٢ج: الوسائل) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٣

  ـ إىل ما ذكر مضافاًـ  : وحكمها،ويكفي الغمس يف بعض أطرافها، ها من اخلرقةالقطنة وال يسيل إىل خارج

  

ع بأن يشمل اجلميولو مل } في الغمس يف بعض أطرافهاكيو، خارجها من اخلرقة إىل ليسيالقطنة وال 

ر وجوب كفإا مل تذ،  إلطالق النصوصكة ذليفاكوإمنا نقول ب،  مغموس بالدمري بعض أطرافها غيبقي

  . غسل واحد، يف القسم األول} ركما ذ إىل مضافاً: مهاكوح{عها يس يف مجالغم

  : ه حبثانياملقام فف إىل لةيام القلكأما انسحاب أح

 ريغ إىل ه بالنسبةيلعله ال خالف ف(: ويف اجلواهر، ل صالة فهو املشهوركوجوب الوضوء ل: األول

  .  اليت تغتسل عندها)١()الغداة

  .  القطنةيرييف وجوب تغ: والثاين

 نيوب، ما عن املشهور ك، قائل بالوجوبنيب: هيفقد اختلفوا ف، أما وجوب الوضوء لصالة الصبح

  : اتياستدل القائلون بالوجوب بإطالق الروا، ما عن مجاعة ك،قائل بعدم الوجوب

 )٢(»ل صالةكوم مرة والوضوء ليل كا الغسل عليهرسف فكز الدم الجيفإن مل «: موثقة مساعة مثل

  ،)٣(یثلها موثقته األخروم

                                                

  .٣٢٠ ص٣ج: اهراجلو) ١(

  . ٢غسال املفترضات واملسنونات ح يف األ٥ الباب١٠٤ ص١ج: التهذيب) ٢(

. ٢نواع الغسل حأ باب ٤٠ ص٣ج: الكايف) ٣(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٤

وإن سال؟ : ليق، ل صالةكام أقرائها مث تغتسل وتتوضأ ليفلتدع الصالة أ«: لةيونس الطويومرسلة 

  . )١(»وإن سال مثل املثعب: قال

  . )٢(»ل صالة بوضوءكصلّت صالا  ثقب الدم القطنيفإن مل «: والرضوي

بإطالقات : وتارة، ما تقدمكعن الوضوء ل غسل كة يفاكب: تارة: واستدل القائلون بعدم الوجوب

ر ما كنه بعد ذإث يوخصوص الرضوي ح، انيات املقام وعدم تعرضها للوضوء مع أا يف مقام البيروا

 وسائر الصلوات ،ل والغداة بغسل واحديصلّت صالة الل سليرسف ومل كوإن ثقب الدم ال: تقدم قال

ل غسل عن كة يفاكما تقدم من ظهور األدلة يف يما عرفت ف وهذا القول هو األقرب بعد، بوضوء

فلما عرفت من :  وأما وجوب الوضوء لسائر الصلوات،ل النجاةياط سبيحتان االكوإن ، الوضوء

، ن املراد رفع احلدثإث ي ح)٣(﴾ِإذا قُمتم ِإىل الصالِة﴿ واحتمال أنه من باب ك ذلعلىالنصوص الدالة 

 إىل له بالنسبةكهذا ،  خالف الظاهر من األدلةكاضة توجب ذل أن حالة االستحعلىه يفال داللة ف

  . الوضوء

                                                

  . ١ باب جامع يف احليض واملستحاضة ح٨٥ ص٣ج: الكايف) ١(

  . ١ س٢٢ص: فقه الرضا) ٢(

  . ٦اآلية : سورة املائدة) ٣(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٥

  .غسل قبل صالة الغداة

  

بل عن الفخر يف ، حيبعدم خمالف صر: ليبل ق، كفاملشهور هنا ذل:  القطنةيريتغ إىل وأما بالنسبة

ها هو يال فكشواإل، لةي باألدلة املتقدمة يف القلكواستدل لذل .عليه نيإمجاع املسلم: شرح اإلرشاد

، الصناعة قال بعدم الوجوبقتضى ومن عمل مب، رد خمالفة املشهور قال به هنايفمن مل ، كال هناكاإلش

  .  بالعدم يف املقامين مل أجد قائالًكل

  . ما ادعاه مجاعةك بال خالف بل إمجاعاً} غسل قبل صالة الغداة{

القسم الثالث كأن هذا القسم  إىل :كي واملدارليواألردبنتهی ايف واملعترب واملكذهب العماين واإلس نعم

  . ثالثة أغسال إىل تاجحي

 ،تعصبت واغتسلت مث صلّت الغداة بغسل رسفكفإن جاز الدم ال«: مبضمرة زرارة: استدل املشهور

فإن . )١(»صلت بغسل واحد رسفكز الدم الجيوإن مل ،  واملغرب والعشاء بغسل،لسوالظهر والعصر بغ

  . الستحاضةظاهره أن الغسل ل

ز جيوإن مل ،  وللفجر غسالًنيل صالتكاغتسلت ل رسفكاملستحاضة إذا ثقب الدم ال«: ومبوثقة مساعة

  هذا إذا ـ أن قال إىل  ـل صالةكوم مرة والوضوء ليل كا الغسل عليهف رسفكالدم ال

                                                

. ٥بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٥ ص٢ج: الوسائل) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٦

 األقسام ىعل ـ بظاهرها ـ فإا قد اشتملت. )١(»ا الوضوءعليهان صفرة فك وإن ،طاًي عبان دماًك

  . امهاكستحاضة مع أحالثالثة لال

ه يان فكوإن ،  فلتأخذ بهماًيان قرؤها مستقكفإن : )عليه السالم(عن الصادق : وخرب عبد الرمحان

مث تضع ، رسف فلتغتسلك العلىفإن ظهر ، رسفاًك ولتغتسل ولتستدخل نيومي أو وميفلتحتط ب خالف

 بغسل نيمث تصلي صالت، الصالة إىل  فلتؤخر الصالة سائالًان دماًكفإذا ، رسفا آخر مث تصليك

 ماًكون ما قبله حكي ف،ةريبكم للك أنه حان دما سائالكفإذا :  فإن الظاهر من قوله،)٢(واحد

  . للمتوسطة

ل يسي املغرب ال نيوب ـ  الظهر والعصرنيب ـ أي نهمايما بيان الدم فكفإن «: ح الصحافيوصح

رسف كفإن طرحت ال، رسفكما مل تطرح ال، ل صالةكصلّ عند وقت رسف فلتتوضأ ولتكمن خلف ال

سل الدم فلتتوضأ ولتصل وال غسل يومل ، رسفكوإن طرحت ال، ا الغسلعليهعنها فسال الدم وجب 

 رقأي ال باًيرسف صبكل من خلف اليسيرسف كت الكان الدم إذا أمسكوإن : ) السالمعليه(قال  ،اعليه

  لة ثالثةيوم وليل كن تغتسل يف ا أعليهفإن  ـ نكسيال ـ أي 

                                                

  . ٤بواب احليض واالستحاضة والنفاس حأ من ٢٦ الباب٥٤٣ ص٢ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

. ٨بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٧

  . ما هو واضحكامها ك األقسام الثالثة وأحعلىفإا تدل . )١(»مرات وحتتشي وتصلي

نفذ يل صالة بوضوء ما مل كمث هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي «: وموثقة زرارة

وظاهره وجوب غسل واجد ، رسف نفوذك العلىفإن ظهور الدم . )٢(» فإذا نفذ اغتسلت وصلّت،الدم

  . اعليه

رسف فجاز كذا احتشت بالإوغسل االستحاضة واجب «: )عليه السالم(عن الصادق : وموثقة مساعة

ل كا الغسل عليهرسف فكز الدم الجيفإن مل ،  وللفجر غسلنيل صالتكا الغسل لعليهرسف فكالدم ال

  . »ل صالةكوم مرة والوضوء لي

رسف ومل كوإن ثقب الدم ال، ل صالة بوضوءكقطن صلّت صالا ثقب الدم اليفإن مل «: والرضوي

رسف وسال كوإن ثقب الدم ال، وسائر الصلوات بوضوء، ل والغداة بغسل واحديسل صلّت صالة اللي

  . »تصلي املغرب والعشاء اآلخرة بغسلو... ل والغداة بغسل والطهر والعصر بغسليصلّت صالة الل

ضمرة مساعة مك:  األغسال الثالثةعلىاإلطالقات الدالة ك: اتيلرواللقول اآلخر جبملة من ا واستدل

  إذا ثقب الدم«

                                                

. ١ ترى الدم حى باب احلبل٩٥ ص٣ج: الكايف) ١(

  . ٥٥ح...  حكم احليض و٧ الباب١٦٩ ص١ج: التهذيب) ٢(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٨

فإن الثقب أعم من النفوذ فقط ومن الظهور من ، )١( وللفجر غسالًنيل صالتكرسف اغتسلت لكال

  . جانب آخر

تؤخر ، رسف اغتسلت للظهر والعصركثقب اليامها ورأت الدم يأفإذا جازت «: ةيحة معاويوصح

:  ـأن قال إىل  ـ وتغتسل للصبح، تؤخر هذه وتعجل هذهوللمغرب والعشاء غسالً،  وتعجل هذههذه

ن الالزم كل. )٢(»ل صالة بوضوءكرسف توضأت ودخلت املسجد وصلت كثقب اليان الدم ال كوإن 

ك ـ ل بذليما رمبا ق ـ كةريثكال إىل ات املشهور إن مل نقل بانصرافهايات مبا يف روايد هذه الرواييتق

  . نيقول املشهور هو املتع إىل فالذهاب

وإن حدثت ، ا الغسل قبلهاعليهأنه إذا حدثت املتوسطة قبل صالة الصبح وجب : إن املشهور مث

 كواستدلوا لذل، ني إذا حدثت قبلهما وقبل املغربنياملغرب أو نيا الغسل قبل الظهرعليهبعدها وجب 

ل والغداة بغسل يصلّت الل :املتقدم وبالرضوي، ) بالضرورةنهإ(: خي بل يف طهارة الشى،باإلمجاع املدع

  .  حنو الشرط املتقدمعلىونه ك وأنه شرط للصالة الظاهر يف ،ي ال نفسيريوبأن الوجوب غ، واحد

                                                

. ٤ح... بواب احليض وأ من ٢٦ الباب٥٤٣ ص٢ج: ديث الشيعةحاأجامع ) ١(

  . ١بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٩

  ـ إىل ما ذكر مضافاًـ  :وجيب فيها،  أن يسيل الدم من القطنة إىل اخلرقة:والثالثة

  

 نيتبه والقاضي والصدوقكخ يف يي عن الشكن احملإث يح،  تامري غإذ اإلمجاع: خيفىل ما ال كويف ال

أنه لو مت  إىل مضافاً، رهم أن الغسل لصالة الغداةكعدم ذ: اتي والناصرينية واحللبييف الرسالة واهلدا

ون الغسل قبل صالة كقولون بلزوم ي إذ ال ،لتزمون بهيوالرضوي مع ضعف سنده ال ، فمحتمل االستناد

م كفي يف جعلها حبكيوم ي يف ال واحداًونه قبل الغداة فلعل غسالًكالزم يي ال ريجوب الغوالو، ليالل

 اختالف على كل األخبار اآلمرة بذلك وخصوصاً، الصناعة إىل وهذا هو األقرب بالنظر، الطاهرة

  . اني مع أا يف مقام البكلسنتها خلت عن ذلأها وريتعاب

الوضوء  إىل اج الصالةحتيالم يف اكوقد تقدم ال، املشهوراط يف اتباع يحت يف أن االكال ش نعم

  . هينفيل يالغسل وإن ظاهر الدل إىل باإلضافة

ما  إىل مضافاً: هايب فجيو، اخلرقة إىل ل الدم من القطنةيسيأن {: من أقسام املستحاضة} ةلثوالثا{

ن يأحدمها للظهر: رانغسالن آخ، سل لصالة الغداةل القطنة والغيل صالة وتبدكمن الوضوء ل} ركذ

  . نيواآلخر للمغرب

بل الظاهر ، رهكال تقدم ذك حمل إشأيضاًل اخلرقة يما أن تبدك، ه ما تقدميالم فكفال: ل القطنةيأما تبد

  من عدم تعرض األخبار
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ثر من كان الدم أكإالّ إذا ، كعدم لزوم ذل ـ انيوا يف مقام البكمع  ـ ل اخلرقةيتبد إىل هنا

  . ها الصالةية مما تصح فريبك اخلرقة انتكالدرهم و

  : ثالثة أقوال إىل ك فقد اختلفوا يف ذل،ل صالةكوأما الوضوء ل

 وابن محزة ينيخ واحللبي والشنيات والصدوقيما عن الناصركمطلقاً، ه ياج إلحتيعدم اال: األول

  . هري واختاره املستند وغ،ثركظاهر األ إىل نسبته: وعن اللوامع، وسالّر

، نيثر املتأخركأ إىل  ونسب،ما عن احللي والشرائع والنافعك، ل صالةكه لياج إلحتياال: الثاين

  . خ يف الطهارةياض والشيح والريي شرح املفاتكواختاره حم

ما عن ك، العصر والعشاءكها ريل غسل من األغسال الثالثة دون غكل بالوجوب مع يالتفص: الثالث

  .  والنراقي األولید واملعترب والبشريد ومجل السياملف

ل كة يفاكوملا تقدم من ، اني وخللو النصوص عنه مع أا يف مقام الب،لألصل، هو األقرب: واألول

  . غسل عن الوضوء

ومبرسل ، لة واملتوسطةية وجوبه هنا عن وجوبه يف القليوبأولو، ةيبإطالق اآل: استدل للقول الثاين

مث تغتسل وتتوضأ ، ام أقرائهايفلتدع الصالة أ«: قال ـ ضيامها يف احليمن تعرف أيف ـ ليونس الطوي

  لثموإن سال : وإن سال؟ قال: ليق، ل صالةكل
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  . ل املاءيمس:  أي)١(»املثعب

 أنه ري بل يف التفاس،م اجلنبك حعلىة الدالة يل اآليعدم اإلطالق لظاهر املقابلة بذ:  األولعلىرد يو

ة من ريبكبل إثبات أن االستحاضة ال،  حدثلكشمل يام الشخص عن النوم فقط فال يم قكيف ح

  . المكاألحداث املوجبة للوضوء أول ال

  . غسال الثالثة دوماة بعد األيبأنه ال أولو:  الثاينعلىو

راد ي املثعبكوإن سال : وقوله، ستحاضةض ال غسل االيبأن ظاهر املرسلة غسل احل:  الثالثعلىو

األمر إمجال املرسلة منتهی ،  الوضوءعلىن وجه لالقتصار كي مل د دم االستحاضةيإذ لو أر، ضيبه دم احل

  .  مراد املستدلعلىفال تدل 

ه يب فجيل ما ك وجوب الوضوء يف علىالغسل فلما دل  إىل أما يف ما احتاج: واستدل للقول الثالث

، همايوبه ف وجعلىل يالعصر والعشاء فبعدم الدلكالغسل  إىل تجحيما مل يوأما ف، الغسل إالّ اجلنابة

رسف توضأت كثقب اليان الدم ال كوإن «: )عليه السالم(عن الصادق : ةيحة معاويصح إىل ضافةباإل

ب داللة هذه يحة الصحاف والرضوي بتقريصح:  ومثلها،»ل صالة بوضوءكودخلت املسجد وصلت 

    عدم ثقب الدمعلىل صالة كق األمر بالوضوء لعليبت، اتيالروا

                                                

  . ١ باب جامع يف احلائض واملستحاضة ح٨٥ ص٣ج: الكايف) ١(
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  ،ني جتمع بينهمائ وغسل للعشا،و تطهريها غسل آخر للظهرين جتمع بينهماوإىل تبديل اخلرقة أ

  

  . ظهر اجلواب عن هذا القوليل القول األول يومبا تقدم يف دل، رسفكال

 ،ه الصالةيتم فيما ال يثر فك واأل، العفو عن الدم األقل من الدرهمعلىل يمما تقدم من الدل} و{

يف هذا الباب تعرف وجه النظر يف } هاريتطه أو  اخلرقةليتبد{وت األدلة عن كس} إىل {مضافاً

  . اطاًحتيان اك وإن كوجوب ذل

بال } نهماي جتمع بني وغسل للعشائ،نهماين جتمع بيغسل آخر للظهر{ضاف هنا يف ،انكف يكو

 لتواتر ك وذل،ك ذلعلىمجاع  اإلیدعو أو لمام نفي اخلالفكوقد تواتر يف ، ال وال خالفكإش

: )عليه السالم(عن الصادق : بن عماراحة يصح: ما تقدم بعضها واليت منهاك، كذل علىالنصوص 

 ، تؤخر هذه وتعجل هذه،غتسلت للظهر والعصرارسف كثقب اليورأت الدم ، امهايفإذا جازت أ«

  . » وتغتسل للصبح، تؤخر هذه وتعجل هذه،وللمغرب والعشاء غسالً

عليه (عن الباقر  بن مسلماحة يوصح، حةيالصحك :اتي فلجملة من الرواني الصالتنيجلمع باأما 

  . )١(» بغسلنيل صالتك نيفلتجمع ب«: )السالم

  نيوجتمع ب «:عليه السالم(اظم كعن ال: وخرب صفوان

                                                

  . ١٤بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٨ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  . )١(» بغسلنيصالت

  . )٢(» املغرب والعشاء بغسلني وجتمع ب، الظهر والعصر بغسلنيوجتمع ب«: وخرب زرارة

صح أن تأيت بالغسل يفال ، ب الغسل بالصالةيلزوم تعق ـ سألة الثامنةأيت يف امليما  ـ كالظاهر مث

  . ن مثالًي ألجل الظهرصباحاً

الم اآلن يف كن الكول. ذاكان النافلة قبل الصالة بعد الغسل وهيوز إتجيبل ، ةيال جتب املبادرة الدق نعم

 إىل ذهب، ةمي أم عز، الظهرفرقه عنيأيت بالعصر بغسل ويجوز أن ي رخصة فني الصالتنيأنه هل اجلمع ب

ان الصالة بال يوالظاهر أنه رخصة لفهم العرف من النصوص أن اجلمع ألجل إت،  مجاعة من العلماءٍلك

ة ي يف روا)عليه السالم( من قوله كستفاد ذليوقد ، ان غسل ثانيصل بإتحي ك وذل،مع دم أخف أو ،دم

ة فمستنده ميأما من جعل األمر عز. )٣(» صالةلك فلتغتسل يف وقت باًي صبفإن رأت الدم دماً«: ونسي

  . ه ما عرفتي وفمعجيظاهر يف لفظ 

ن لو كل، نيد من صالتية غسل واحد ألزيفاكعدم  ـ ما عرفتـ ك یح النص والفتويإن صر مث

   ر العشاءخأ املغرب بغسل ویصلّ

                                                

  . ٣ضة حبواب االستحاأ من ١ الباب٦٠٤ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١٢بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ١١بواب االستحاضة حأمن  ١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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 وجيوز تفريق الصلوات ، الفضيلة كونه يف آخر وقت فضيلة األوىل حىت يكون كل من الصالتني يف وقت:واألوىل

  ،واإلتيان خبمسة أغسال

  

 ميات من تقدي للمناط وما يف بعض الرواكالظاهر ذل، اما بغسل واحديصح إتيقرب الفجر هل إىل 

  . نهمايما لو مجع بي العصر واملغرب بغسل فى إن صلّكذلك و،لي صالة اللعلىالغسل 

 يف وقت نيل من الصالتكون كياألوىل حىت لة ييف آخر وقت فض {الغسل أي }ونهاألوىل كو{

ح ي وصحتؤخر هذه وتعجل هذه: ةيح معاوياألمر به يف صح إىل مضافاً، نيلتي الفضكفتدر} لةيالفض

  . )١( بغسل واحدنيالصالة مث تصلي صالت إىل فلتؤخر الصالة: البصری

ان كفإن ، صلي الظهر والعصرمث تغتسل مث ت، آخر وقتها إىل ؤخر الظهرتلف«: لية إمساعيأما روا

أن املراد آخر وقت :  فالظاهر،)٢(»آخر وقتها مث تغتسل مث تصلي املغرب والعشاء إىل املغرب فلتؤخرها

حتمال انقالب ال ري فاحتمال وجوب التأخ،اتينة سائر الرواي ولو بقر،ال آخر وقت األداء، لةيالفض

  . االنقطاع ال وجه له أو املتوسطة إىل ةريثكال

  ، ما عرفتك} ان خبمسة أغساليق الصلوات واإلتيوز تفرجيو{

                                                

  . ٨بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١٥بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  .وال جيوز اجلمع بني أزيد من صالتني بغسل واحد

  ،نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض

  

ة يتغتسل املرأة الدم«: ثي يف حد)عليه السالم(عن الصادق : ايفك باخلصوص ما رواه العليهدل يو

  . مجاعللنص واإل}  بغسل واحدنيد من صالتي أزنيوز اجلمع بجيوال {، )١(»نيل صالتك نيب

 هري جواز تأخعلىل ي وال دل، الصبح للقدرةمي فاألظهر تقد، غسل واحدعلىإذا مل تقدر إالّ  نعم

 إىل ن أن تؤخرمهاي الغسل يف الظهرعلىما إذا قدرت ي يف أن األفضل فكوال ش، نيوحفظ القدرة للظهر

س بواجب ي لكن الظاهر أن ذلكل، نيمم للمغربيب التجيان كوإن ، قبل الغروب لتصلي أربعة صالة به

  . جوز هلا أن تأيت بالغسل يف أول الظهريف

بال } أغسال الفرائض{ نياملغربكواملتأخرة ، نيالصبح والظهركاملتقدمة } في للنوافلكينعم {

شف كة ويح اجلعفررة وشركوالتذنتهی ة واملعترب وامليما عن الغنك وإمجاعاً، كما عن املداركخالف 

م كانت حبكظهور النصوص يف أا إذا عملت أعماهلا  إىل ضافةباإل ـ عليهدل يو، همريااللتباس وغ

 علىل يان بالنوافل مع عدم تعرض النصوص هلا يف املقام دلياد اإلتيأن اعتإلی و، ل شيءكالطاهرة من 

   ان صالةكفإذا «: )عليه السالم (د اهللاعب أيب عن: ل بن عبد اخلالقية إمساعيروا ـ غسال هلاة األيفاك

                                                

  .٣واالستحاضة ح باب جامع يف احليض ٨٩ ص٣ج: الكايف) ١(
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  .لكن جيب لكل ركعتني منها وضوء

  

والرضوي ، » قبل الغداة مث تصلي الغداةنيعتكوفلتغتسل بعد طلوع الفجر مث تصلي ر، الفجر

  . لي صالة اللعلى الغسل مي تقدعلىال دال: )١(املتقدم

أما ، هيالم فكضوء مع الغسل ال  عدم وجوب الوعلى بناًء}  منها وضوءنيعتكل ركب لجين كل{

ل كصلت «: إلطالق ، ـه مجعيما ذهب إلـ ك  وضوءنيعتكل ركب لجي الوجوب فهل على بناًء

 عليهدل يو، الفرائض؟ الظاهر الثاين إىل  ـلو مت ـ لي أم ال؟ النصراف الدل،هريوحنوه غ» صالة بوضوء

،  بوضوءنيعتكل ركان يفلة العامة عن لزوم إت وغ،ان اياد االتياعت ان النوافل معي يف بكر ذلكعدم ذ

   تعاىل يف املسألة اخلامسة إن شاء اهللا كالم يف ذلكة اليأيت بقيوس

                                                

  .١ س٢٢ص:  فقه الرضا)١(
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 ؟وهل جيب الغسل للظهرين أم ال، إذا حدثت املتوسطة بعد صالة الفجر ال جيب الغسل هلا): ٢ـ مسألة (

  ،األقوى وجوبه

  

بل يف ، الكبال إش} ب الغسل هلاجيالفجر ال إذا حدثت املتوسطة بعد صالة {: )٢ ـ مسألة(

 تعرف حال ما إذا حدثيومنه ،  الصالة مشمولة ألدلة الغسلنين حك ألا مل تكوذل) قطعاً(: اجلواهر

  : قوالن} ن أم ال؟يب الغسل للظهرجيوهل {ما هو ظاهر كبعد صالة الصبح  ثرة بعد القلةكال

ما صرح به جامع املقاصد يف  ـ كالم األصحاب العدمكظاهر (: بل قال يف اجلواهر، العدم: األول

 علىمجاع ل اإلينه حتصكميلمام كبل لعل املتأمل يف ،  ـد يف الروضة هنايوالشه، اتيمبحث الغا

  . ینتها، )١()ونه للغداةكصهم الغسل بيلتخص، كذل

  . هرياض وتبعه غيما جزم به الرك} وجوبهاألقوى {: الثاين

الغسل قبل الغداة مما ظاهره عدم الغسل ن  أعلىومبا دل ، احملصلمجاع وباإل ،باألصل: استدل األول

ل والغداة بغسل واحد يصلّت صالة الل، سليرسف ومل كوإن ثقب الدم ال«: وبالرضوي، يف وقت آخر

  . فإن ظاهره عدم وجوب الغسل لسائر الصلوات. )٢(»وسائر الصلوات بوضوء

                                                

. ٣٣٨ ص٣ج: اجلواهر) ١(

. ١ س٢٢ص: فقه الرضا) ٢(
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ل كا الغسل لعليهرسف فكز الدم الجيفإن مل «: ة مساعةيففي روا ،بإطالقات األدلة: واستدل للثاين

  . )١(»ل صالةكوم مرة والوضوء لي

  .)٢(»ت بغسل واحدرسف صلّكز الدم الجيوإن مل «: ة زرارةيويف روا

  . )٣(»اغتسلت وصلت«ـ الدم  ـ أي »فإذا نفذ«: ويف موثقة زرارة

  . )٤(»أعادت الغسل« ـ سفرك العلىالدم  ـ أي »فإذا ظهر«: ة اجلعفييويف روا

، )٥(» آخر مث تصليرسفاًكرسف فلتغتسل مث تضع ك العلىفإن ظهر الدم « ـ ة البصرييويف روا

قال يوال ،  وجب الغسل هلمانياملغرب أو نية قبل الظهرريثكذا حصلت الإال يف أنه كشده عدم اإليؤيو

  .  ثالثة أغسالعلىأن األدلة دلت  إىل ستناداًابالعدم 

                                                

  . ٦بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٥بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٥٥ يف حكم احليض واالستحاضة والنفاس ح٧ الباب١٦٩ ص١ج: التهذيب) ٣(

  . ٦٠ يف حكم احليض واالستحاضة والنفاس ح٧ الباب١٧١ ص١ج: التهذيب) ٤(

  . ٨ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ٥(
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 وإن ، فإن كانت قبل صالة الفجر وجب هلا، واحداً فاملتوسطة توجب غسالً، حدثت بعدمها فللعشائنيوإذا

  كما أنه لو حدثت قبل صالة الفجر ومل تغتسل هلا عصياناً، وإن حدثت بعدمها فللعشائني،حدثت بعدها فللظهرين

  ، وجب للظهرينأو نسياناً

  

 أن علىوما دل ، أبعد احلد من الوهن إىل مجاعواإل، لهبأن األصل ال جمال :  القول األولعلىرد يو

ان يوالرضوي ب، نياملغرب أو نيالظهر ة قبليانت الرؤكما إذا ي العدم فعلىدل يالغسل قبل الغداة ال 

عطي وجوب الغسل فما يإن مناطه : قاليبل رمبا ، إثباتاً أو اًيه نفيض له ملا حنن فللمورد اخلاص فال تعر

  . ني هو املتعاختاره املصنف

وإذا ، ةيوإذا حدثت بعد إحدامها فللصالة الثان} نيإذا حدثت بعدمها فللعشائ{ ـ ف هذاعلى} و{

انت قبل ك فإن  واحداًفاملتوسطة توجب غسالً{حدثت يف أثناء الصالة أبطلتها وأعادا بالغسل للمناط 

  . }نيفللعشائوإن حدثت بعدمها ، نيوإن حدثت بعدها فللظهر، صالة الفجر وجب هلا

، إعادة الصالة إىل بعدها؟ مل حتتج أو يف أثنائها أو ان قبلهاكهل أن حدوثه : ت بعد الصالةكولو ش

  . لقاعدة الفراغ

} نيوجب للظهر {جهالً أو }اناًينس أو اناًيما أنه لو حدثت قبل صالة الفجر ومل تغتسل هلا عصك{

   ليملا تقدم من أن ظاهر الدل
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٣٣٠

  ،تهما بل قبل الفجر أيضاًوإن انقطعت قبل وق

  

  : أمران

  . الغسل: األول

فاحتمال ، االستصحاب إىل هذا باإلضافة، فإذا فات الثاين بقي األول، ونه يف حمل خاصك: والثاين

  . فوت بفوات وقته ممنوعيالعدم ألن املؤقت 

 جود الدم وقتاًفاملشهور أن و ،كوقد اختلفوا يف ذل} أيضاًبل قبل الفجر ، اموإن انقطعت قبل وقته{

ظاهر  إىل نسبته: بل عن شرح الروضة، ما سبب يف الغسل والوضوء وإن انقطع يف وقت الصالة

  . یالنصوص والفتاو

ان ك للغسل إن ان موجباًكان الدم يف وقت الصالة كفإن ، بأن االعتبار بوقت الصالة: وقال آخرون

  .ب شيءجيالصالة مل   يف وقتنكي وإن مل ،الًيان قلكوالوضوء إن ، متوسطاً أو اًريثك

توقف ياجلنابة والبول مما ال كسائر األحداث كإن الدم حدث : واألقرب األول ألن الظاهر من األدلة

فإن إطالقات ، عليهام اخلاصة كا موجب لترتب األحمبل حدوثه آناً،  وجوده وقت الصالةعلىه ريتأث

ولذا اختار هذا القول اجلواهر ، رناهكلذي ذ اك ذلعلىالن ياق يف األحداث دلياألخبار ووحدة الس

  . نيخ يف الطهارة ووسائر حمققي املتأخريوالش

  بأن وقت الصالة هو وقت :  فقد استدل له،أما القول اآلخر
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   وإن،وإذا حدثت الكثرة بعد صالة الفجر جيب يف ذلك اليوم غسالن

  

فلتغتسل مث «: )عليه السالم( ث قاليح: ح الصحافيوبصح، اخلطاب بالطهارة فال أثر ملا قبله

... ليسي املغرب ال نينهما وبيما بيان الدم فكمث لتنظر فإن ، لتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر

ل من خلف يسيرسف كت الكمسأان الدم إذا كن وإـ : قال ـ اعليهفلتتوضأ ولتصلّ وال غسل 

  . )١(»ا أن تغتسلعليهفإن ، ىرقي ال باًيرسف صبكال

ال ، ما يف البول واملينك كتعلق يف الوقت إذا أحدث قبل ذليأن اخلطاب بالطهارة :  األولعلىرد يو

إذ ظاهرها دوران ،  قول املشهور أدلعلىأا : حةي الصحعلىو. تعلق إذا أحدث يف الوقتيأنّ اخلطاب 

  . ل الوقتكالن وعدمه يف اجلملة ال يف يم مدار السكاحل

 كوذل، نيالصالت إىل تيإذا بق} وم غسالني الكب يف ذلجيفجر ثرة بعد صالة الكوإذا حدثت ال{

وإمنا شرطنا استدامته ألنه ، ألن املفهوم من األدلة أن االعتبار باحلالة قبل الصالة ال احلالة من أول الفجر

ك حىت  إذ الدم املتقدم قد غسل له وال دم بعد ذل،نيب الغسل للمغربجي مل نيذا انقطع قبل الصالتإ

  وإن {لغسل وجب اي

                                                

  . ١٤بواب احليض واالستحاضة والنفاس حأ من ١٠ الباب٥٠٤ ص٢ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٣٢

  .نيئحدثت بعد الظهرين جيب غسل واحد للعشا

  

  . نيبل ظاهرهم عدم اخلالف يف املسألت} نيب غسل واحد للعشائجين يحدثت بعد الظهر
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جيب أن يكون غسلهما لصالة الفجر بعده فال جيوز  إذا حدثت الكثرية أو املتوسطة قبل الفجر): ٣ـ مسألة (

  ،قبله

  

ون غسلهما لصالة الفجر كيب أن جي، املتوسطة قبل الفجر أو ةريثكت الإذا حدث{: )٣ ـ مسألة(

  : للمسألة ثالث صور} وز قبلهجيبعده فال 

 ميال يف جواز تقدكوال إش، ريثكال أو بعد أن رأت الدم املتوسط، صل النقاء قبل الفجرحيأن : األوىل

توهم ضرر احلدث املتوسط يىت  حس بعد الغسل حدثيل  فإنه،كإذ ال مانع من ذل، الغسل قبل الفجر

ان الغسل قبل يوز إتجيفإنه ، ثرة بالقلة قبل الفجركال أو ما إذا تبدل املتوسط: ومثله،  الغسل والصالةنيب

  . د هلاي إطالق األخبار بدون مقني الفرععلىدل يو، رناهكما أشبه ملا ذ أو والوضوء بعد الفجر، الفجر

 ميال يف جواز تقدكشنبغي اإليوالظاهر أنه ال ، الفجر إىل ملتوسطا أو ريثكستمر الدم اليأن : ةيالثان

 للفجر اوز ون فراغها عن الغسل مقارناًكيث يأيت بالصالة بعده مباشرة حيث يحب،  الفجرعلىالغسل 

أن كو، لكل يف الي لوحدة الدلنين واملغربي هو احلال يف مسألة صالة الظهرنيواحلال يف املسألت، للصالة

  . ما هو واضحك، ة هلاي وإالّ فال خصوص،ر صالة الفجرك أراد املثال بذاملصنف

  قبل الفجر مبا ال أو لةيأن تغتسل قبل الفجر مبدة طو: الثالثة
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٣٣٤

  . مدة بعد الغسل إىل نها تؤخر الصالةكول،  الغسل والفجرنيفاصل ب

  : ستدل القائل بعدم اجلواز بأمورا ، خالفكويف جواز ذل

  . فاألصل عدمها، ة الغسل قبل الوقتي مشروععلىل يعدم الدل: األول

  . ها قبل الوقت فال اضطراريث ال حاجة إلي وح،ةيضطراراأنه طهارة : الثاين

مث تصلي ، فلتغتسل بعد طلوع الفجر ان صالة الفجركفإذا «: ل بن عبد اخلالقية إمساعيروا: الثالث

عليه ( عبد اهللا أيب عن: ة إبن سنانيروا لداللةومثلها يف ا. )١(»مث تصلي الغداة،  قبل الغداةنيعتكر

مث تغتسل عند املغرب فتصلي ، تغتسل عند صالة الظهر وتصلي الظهر والعصر املستحاضة«: قال) السالم

  . )٣(یته األخريومثلها روا، ثياحلد )٢(»مث تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، املغرب والعشاء

                                                

  . ١٥بواب االستحاضة حأ من ١ الباب٦٠٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٥٩ح...  حكم احليض واالستحاضة٧ الباب١٧١ ص١ج: تهذيبال) ٢(

. ٧٧ احليض واالستحاضة والنفاس ح١٩ الباب٤٠١ ص١ج: التهذيب) ٣(
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٣٣٥

  . أن تغتسل قبلهاإال إذا أرادت صالة الليل فيجوز هلا

  

  . )١(»وم مع الفجريل كاغتسلت يف «: ويف الرضوي

  . )٢(»ل صالةكرسف يف وقت كغتسلت واستثفرت واحتشت بالا«: ريبص أيب ةيويف روا

ثالثة  أو ان غسليفها إتيلكوبأن الظاهر من األدلة أن ت، جبملة من اإلطالقات: واستدل للقول الثاين

 رسف وسالكوإن ثقب الدم ال«: وبالرضوي. ة للوقتيرة فال خصوصشترط بالطهايأغسال لتفعل ما 

  . ةيمة عدم اخلصوصيبضم، )٣(»ل والغداة بغسليصلّت صالة الل

والرضوي ، والظهور ممنوع، ات املتقدمةيدة بالروايطالقات مقإذ اإل، ن القول األول أقربكول ،هذا

  . مطلقاًن ال ينوافل الظهرك ل وما أشبهيثناء خصوص صالة اللت اسعلىدل ي

بعد أو ، لةي سواء أمتت الغسل قبل الوقت مبدة طو، الغسل والصالةنيالفصل ب فاملمنوع  هذاعلىو

  . ن أخرت الصالةكالوقت ول

 قبل كوتصلي ا الفجر إذا مل تطول بذل} جوز هلا أن تغتسل قبلهايل فيإالّ إذا أرادت صالة الل{

  هيال أعلم ف(: ةريبل عن الذخ. نيخيد والشيس والنيي عن الصدوقك هو احملكوذل، الفجر

                                                

. ٢٤ س٢١ص: فقه الرضا) ١(

. ٣ من أبواب احليض ح٦ الباب٥٤٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ٢ س٢٢ص: فقه الرضا) ٣(
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وأنّ ، الرضوي املتقدم ـ مجاعاإل إىل ضافةباإل ـ عليهدل يو، )عليهمجاع اإل(: وعن اخلالف )خالفاً

 ـ غسل ثان يف املتوسطة أو غسل رابع إىل اجهاحتيه اليوعدم التنب ـ ليان الناس بصالة الليتعارف إت

 أو نيفاها غسل املغربكل جاز ويأا لو جاءت ا بعد العشاء أول الل ظهريومنه ،  املعلومعلىل يدل

  . غسل الفجر يف املتوسطة

إمنا دالّ الفتوی إذ النص و ،أخرىة يلغا أو ل اقتراحاًي الغسل مبقدار صالة اللميالظاهر عدم جواز تقد مث

 مطلقاً ذا املقدار ميجواز التقدإن املستفاد منهما : قالياللّهم إالّ أن ، ل فقطي لصالة اللمي التقدعلى

، ميل جاز التقديان صالة اللكتصلي القضاء من انت عادا أكولذا فإن ، ل من باب املثاليوصالة الل

  . فتأمل

 فاألحوط إعادة الغسل لعدم حصول ،بال عذر أو مث مل تصلّها لعذر، ليولو أتت بالغسل لصالة الل

حنوها مل  أو ن من الصالة إالّ بعد ساعةكمث مل تتم، هاريغ أو ما أا لو اغتسلت للفجرك، شرط الصحة

، الوضوء أو ان بسائر األعمال ذا الغسليتن الظاهر صحة اإلكل، ذا يف الوضوءكو،  الغسلك ذلفكي

ة يبطالن إذا مل تأت بالغايألن الفصل هو املوجب لعدم صحة الصالة املتأخرة ال أن الغسل والوضوء 

  . سلالغلدی املقصودة 

ة غسل اجلمعة وما أشبه عن غسل ي نیفك، غسالة غسل عن سائر األية نيفاكإن قلنا ب مث

  . ة االستحاضةين أو عية اجلميوإالّ فالالزم ن، االستحاضة
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وأا من أي قسم من األقسام الثالثة بإدخال قطنة والصرب ، جيب على املستحاضة اختبار حاهلا): ٤ـ مسألة (

  ، لتعمل مبقتضى وظيفتها،مالحظتهاقليال مث إخراجها و

  

قسم من  أي ختبار حاهلا وأا منا{اجلاهلة حبال نفسها }  املستحاضةعلىب جي{: )٤ ـ مسألة(

وهذا هو } فتهايوظقتضى  مث إخراجها ومالحظتها لتعمل مبالًيبإدخال قطنة والصرب قل: األقسام الثالثة

  .  واحد من الفقهاءريي عن غكاحمل

وبأا لو مل ختترب وقعت ،   ـما هو املختار ـ كةيلزوم الفحص يف الشبهات املوضوعب: واستدل له

 أو  وجوب الوضوءنيبايل مجوبالعلم اإل، اة واالستطاعةكما يف باب اخلمس والزك اًريثكيف خمالفة الواقع 

  . وجوب الوضوءأو ،  وجوما معاًنيوب ـ ة الغسل عن الوضوءيفاك على بناًء ـ الغسل

  : وباألخبار الواردة يف املقام، الحنالل العلم:  نظرهيوف

 ترى انتكامها اليت ي بعد أ يف احلائض إذا رأت دماً)عليه السالم(عن الباقر : بن مسلماح يصح مثل

 نينقطع فلتجمع بي قطنة فإن صبغ القطنة دم ال كمث متس، نيومي أو وماًيفلتقعد عن الصالة «: هايالدم ف

  . )١(»ن أحب وحلّت هلا الصالةإب منها زوجها يصيو،  بغسلني صالتلك

                                                

. ١٤ح من أبواب االستحاضة ١ الباب٦٠٨ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  . كما يف حال الغفلة،وإذا صلت من غري اختبار بطلت إال مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة

  

  . )١(» آخررسفاًكمث تضع ، رسف فلتغتسلك العلىفإذا ظهر ، رسفاًكولتستدخل «: وخرب البصري

ام أقرائها اغتسلت ياملستحاضة اذا مضت أ«: )سالمعليه ال(عن الصادق : عفوري أيب بناوخرب 

ها من ريغ إىل ،»رسفها وتوضأت وصلّتكرسف زادت ك العلىوتنظر فإن ظهر ، رسفهاكواحتشت 

، اًيقي طراًي مولووال واجباً، اًي نفساًي مولوال واجباً، اًي إرشادات الظاهرة يف لزوم االستظهار لزوماًيالروا

الشبهات  أو ةيمكة ألن أوامر الفحص سواء يف الشبهات احلي يف اإلرشادوإمنا قلنا بظهور األوامر

  . )٢(فحصية اجلهل لو خالف ومل ي وعدم عذر،ل الواقعيأا ألجل حتص فهم منها عرفاًي، ةياملوضوع

إالّ مع مطابقة الواقع {ما لو خالفت الواقع يف}  اختبار بطلتريوإذا صلّت من غ{: ولذا قال املصنف

 ون االختبار شرطاًكلمطلقاً، أن احتمال البطالن : ظهريومنه  }ما يف حال الغفلةك القربة وحصول قصد

 نعم.  خالف الظاهرأيضاً اًي نفساًيبار مولوتخون االكما أن احتمال اإلمث لك،  خالف الظاهر،يف الصحة

  ، يإنه جتر

                                                

. ٣٦ الزيادات يف فقه احلج ح٢٦ الباب٤٠٠ ص٥ج: التهذيب) ١(

  . ١٣ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  ،وإذا مل تتمكن من االختبار جيب عليها األخذ بالقدر املتيقن

  

  . ق يف األصول عدم حرمة التجرين حقكل

ولو صلت بالوضوء فقط فالظاهر لزوم القضاء ، الك صلّت بدون االختبار مع الغسل فال إشاوأما إذ

وأما مع ، أما مع الظهور فواضح ،ةريث أو كانت متوسطةكظهرت أا  أو إذا مل تظهر احلال واإلعادة

  . قاعدة الفراغ واردان من مكإالّ إذا ، الة االشتغالصعدم الظهور فأل

 كوذل، انكظهر الدم لو ي مقداراً: الًيواملراد بالصرب قل،  املصنفهركهي ما ذ :قة االختباريإن طر مث

بل وخمتلف يف حاالت ، عاًي سراًيجي وبعضهن تدر،ئاًي بطاًيجيأيت دمها تدريخمتلف يف النساء ألن بعضهن 

  . ما هو ظاهر ك،امرأة واحدة

رفعه يإذا تعسر مبقدار  ذاكو، ال يف سقوط االختبار للتعذركفال إش} ختبارن االكوإذا مل تتم{

ا األخذ بالقدر عليهب جي {ـ حبال فكان بالصالة ألا ال تتريال يف لزوم اإلتكما ال إشك، احلرج

  . وهو أحوط،  بالفراغنيقي للالًياط حتصيحتب االجي: قاليورمبا ، ألصالة الرباءة عن الزائد} قنياملت

 تهيفاكإذا قلنا بعدم  ـ والوضوء.  ـته عن الوضوءيفاكإذا قلنا ب ـ عم من الغسلاأل: قنياملراد باملتو

  أن الغسل قائم  لفرض، الغسل أو لزم من الوضوءيألنه اذا اغتسلت عملت مبا ،  ـ
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   وال يكفي االختبار قبل،إال أن يكون هلا حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ ا

  

ألا ، قنيفقد أتت باملت:  ـة الغسل عن الوضوءيفاكيف صورة عدم  ـ وإذا توضأت، الوضوءمقام 

  .  يف وجوب الغسل فاألصل عدمهكل حال وتشك علىتعلم بوجوب الوضوء 

ألن ، عادةب آثار الواقع من القضاء واإليان الالزم ترتك، يف صورة تعذر الفحص لو ظهر اخلالف مث

} فتأخذ ا{ثرة كال أو }التوسط أو ون هلا حالة سابقة من القلةكيإالّ أن {اقع سقط أثر الويالتعذر ال 

إبن العم والربوجردي : ة السادةيعلت ك وس،الكبال إش: یوجعله يف مصباح اهلد، لالستصحاب

ل وجوب االختبار موجب لسقوط يإطالق دل(:  بقولهك املستمسعليهل كوأش، همريواجلمال وغ

  . ینتها )١()ما هو احلال يف نظائره ك، ممنوععليهصورة القدرة  إىل وانصرافه، ةياالستصحاب عن احلج

الواقع أخذ  إىل قين هذا الطركيفإذا مل ، الواقع إىل إرشادي ـ ما عرفت ـ كإن االختبار: هيوف

ما إذا كذا يف نظائره كو، خذ باألصلأ الواقع علىن أمارة كتما إذا مل ك، ق آخر وهو االستصحابيبطر

 اخلمس أم ال؟ عليهب جي حىت أم زاد عنده املال، ن من استعالم حاله هل أنه استطاع أم الكتمي مل

  في االختبار قبل كيوال {.. ذاكوه

                                                

  . ٤٠٢ ص٣ج: املستمسك) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤١

  .الوقت إال إذا علمت بعدم تغري حاهلا إىل ما بعد الوقت

  

ما  إىل لهيلفالنصراف د:  منهیأما املستثن} ما بعد الوقت إىل  حاهلاريالوقت إال إذا علمت بعدم تغ

العلم  ألن مع: یوأما املستثن، فهايلك ما هو تعليهترتب  حىت نه ألجل استعالم احلالإث يح، بعد الوقت

  .  االختبارري ال وجه لتأخريبعدم التغ

خارجه  أو بل املراد املتصل بالصالة سواء داخل الوقت، س املراد الوقت وخارجهيأن ل علميومنه 

نفع يما ال ك ،ذا صلّت بعد الغسل واالختبار مباشرةإوقت املتصل بالوقت حق هلا االختبار قبل اليف

  . ذا أخرت الصالة عن االختبار مبدةإاالختبار داخل الوقت 



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٢

 وكذا ،وكذا تبديل القطنة أو تطهريها، جيب على املستحاضة جتديد الوضوء لكل صالة ولو نافلة): ٥ـ مسألة (

  . الدمه إذا أصاب، وغسل ظاهر الفرج،اخلرقة إذا تلوثت

، بالصالة وال لسجود السهو إذا أتى به متصالً،لكن ال جيب جتديد هذه األعمال لألجزاء املنسية

  

 أن الظاهر عدم  سابقاًقد تقدم} ل صالةكد الوضوء لي املستحاضة جتدعلىب جي{: )٥ ـ مسألة(

ما ك} ولو نافلة{ل الصلوات كلة ريثكيف ال أو سواء يف املتوسطة لصالة الفجر، لزوم الوضوء مع الغسل

ذا كها وريتطه أو ل القطنةيتبد{الم حول كقد تقدم ال} ذاكو{ة يلك هذه العلىل يلدقد تقدم عدم ال

  . المكرار الكت إىل فال حاجة} ذا تلوثت وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدمإاخلرقة 

ا أجزاء نفس الصالة أخرت ال ألك بال إش}ةيد هذه األعمال لألجزاء املنسيب جتدجين ال كل{

ة يفاك على دليفما ، ألنه من توابع الصالة}  بالصالة به متصالًىوال لسجود السهو إذا أت{اا كم

بعد عدم لزومها للسجود يبل ال ، ةيته لتوابعهما باملالزمة العرفيفاك علىدل ي ،الوضوء للصالة أو الغسل

  . كصل بدون ذلحيل أما مدغمتان واإلدغام يالدلإذ الوارد يف ،  عن الصالة به منفصالًىإذا أت

، ال وجه له ـ ف بصورة االنفصاليكف ـ  يف صورة االتصالیال مصباح اهلدكأن إش علميومنه 

  .همريإبن العم والربوجردي واجلمال وغ:  السادةعليهت كوس،  املصنفكد املستمسيولذا أ



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٣

  .ا ألصل الصالة بل يكفيها أعماهل،بل وال لركعات االحتياط للشكوك

  .نعم لو أرادت إعادا احتياطا أو مجاعة وجب جتديدها

  

عات ك لراًيافكان ما فعلته هلا كانت من الصالة كألا إن } كوكاط للشيحتعات االكبل وال لر{

 ـ ل صالةك اشتراط الطهارة يف على بناًء ـ ضر عدم طهاراين من الصالة مل ك وإن مل ت،اطيحتاال

 )ل صالةكاألعمال ل( لي فدل،أا من توابع الصالة عرفاً إىل ضافةباإل هذا، ل حالك على فالصالة تامة

 عن )١(»ل صالة بوضوءكصلّت «: )عليه السالم(انصراف قوله  إىل  مضافاً،ةيشملها باملالزمة العرفي

  . ل صالةكشمل ي حىت  عدم العموم هلذا اللفظوقد عرفت سابقاً، مثلها

 رناكومما ذ، فاألمر أوضح ـ ما استظهرناه ـ كفي للصالة ونوافلهاكي الغسل بأن: وأما إذا قلنا

  . هذا} ها أعماهلا ألصل الصالةيفكيبل  {، املنت حمل منععلى نيال بعض الشراح واملعلّقكظهر أن إشي

ل صالة كصلت : ليإلطالق دل} دهايمجاعة وجب جتد أو اطاًحتيالو أرادت إعادا  نعم{

  ،ن حمل تأملاكوإن ، بوضوء

                                                

  . ١ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٥ ص٢ج: الوسائل) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٤

 بناًءأو ، یإنته )١() عدم لزوم معاقبة الصالة ألعماهلاعلىبناء ، دين منع التجدكمي(: كملا قاله املستمس

  . رناهك مما ذك ذلري غعلى

                                                

  . ٤٠٣ ص٣ج: املستمسك) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٥

فلو فرض انقطاع الدم قبل صالة ، إمنا جيب جتديد الوضوء واألعمال املذكورة إذا استمر الدم): ٦ـ مسألة (

  ، وال جتب للعصر وال للمغرب والعشاء،ذكورة هلا فقطالظهر جيب األعمال امل

  

فلو فرض انقطاع الدم ، ذا استمر الدمإورة كد الوضوء واألعمال املذيب جتدجيإمنا {: )٦ ـ مسألة(

ألن الظاهر } وال جتب للعصر وال للمغرب والعشاء، ورة هلا فقطكب األعمال املذجيقبل صالة الظهر 

فال ، ن استحاضةكن مل تكيفإذا مل ، إمنا هي لرفع أثر االستحاضة ء وما أشبهمن األدلة أن الغسل والوضو

  . رفعهايان مبا يوجه لإلت

مجاع وتشعر به بعض ظهر من اإليعساه  لو ال خمافة خرق ما(: ره اجلواهر بقولهكأن ما ذ ظهريومنه 

ون كيف، طالق املتقدمل لإلستمر حلظة بعد الغسيغسال الثالثة وإن مل ابه األجين القول بإكاألخبار ألم

ثرة كوهو اعتبار ال:  قول آخركوهنا، )١()ستمري ثالثة وإن مل وجب أغساالًي نئذ هذا الدم حدثاًيح

ب إالّ جيلة وقت الظهر مل ية قبل الظهر مث صارت قلريثكانت كفإن ، والتوسط والقلة يف وقت الصالة

  . الوضوء

هو  ره املصنفكفما ذ، طيالتفر إىل  والثاين،فراطاإل إىل القول األول یخ املرتضيوقد نسب الش

  . بل هو املشهوراألقوى 

                                                

  . ٣٣٠ ص٣ج: اجلواهر) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٦

 بل إذا بقي وضوؤها للظهر إىل املغرب ال جيب جتديده أيضا ، وهكذا،وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط

  .مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر

  

إلی {بل الصبح } بقي وضوؤها للظهربل إذا  ،ذاكوإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وه{

ت حالتها ريولو تغ، للصبح أو } مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهرأيضاًده يب جتدجياملغرب ال 

امه وال كألنه مبجيء األشد وجبت أح، ان االعتبار باألشدكس كبالع أو ثرةك إىل توسط إىل من قلة

  .  احلالةريها بتغري تغعلىل يدل



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٧

  .لكن األوىل تقدمي الوضوء،  جيوز هلا تقدمي كل منهما،يف كل مورد جيب عليها الغسل والوضوء ):٧ـ مسألة (

  

إلطالق } ل منهماك ميوز هلا تقدجي ،ا الغسل والوضوءعليهب جيل مورد كيف {: )٧ ـ مسألة(

رب مانع عن كن احلدث األإث ين مع حدث االستحاضة ال جمال للوضوء حأ فاحتمال، یالنص والفتو

  . ال وجه له، حة رافع احلدث األصغرص

، نيما تقدم يف املسألة اخلامسة والعشر ك،ك ذلعلىلداللة بعض األدلة }  الوضوءميتقداألوىل ن كل{

ما عرفت من  بعد،  ال وجه لهأيضاً الغسل والصالة نيفصل بي الوضوء لئال ميتقدواحتمال لزوم 

  . طالق لإلكل ذلكس ك الوضوء والعنيط الغسل بيوز توسجيو، طالقاإل

 ك يف الغسل وإن جاز ذلةفوت املوااليصح أن ي لزوم تعقب الصالة للغسل مل ث عرفت سابقاًيح مث

  . الغسل يف نفسه إىل بالنسبة



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٨

،قد عرفت أنه جيب بعد الوضوء والغسل املبادرة إىل الصالة): ٨ـ مسألة (

  

 إىل عد الوضوء والغسل املبادرةب بجيأنه {: الم املصنفك یمن فحو} قد عرفت{: )٨ ـ مسألة(

ظهر يقد (أنه : خي ويف الطهارة الش،)١()هي فمل أعرف خمالفاً( بل يف اجلواهر ،ما هو املشهورك} الصالة

وعن احملقق ، )نهمايجواز الفصل ب(: حيشف اللثام واملصابكي عن كن احملكول، هي منهم ف)٢()نفي اخلالف

  .  أحوطن جعل املبادرةكل )هيل إليامل(: القمي

  تعبداًكون ذلكإذ ، عليه ني الصالتني لداللة نصوص اجلمع بكوذل، ما اختاره املصنفاألقوى و

عند  ـ ن له وجهكيإذ لواله مل ، ون الغسل بعد الفجرك على ما دل كذلكو، ة البعديد غاي بعاًيعرف

فلتغتسل عند «: )لسالمعليه ا( مثل قوله )عند( لفظ علىات املشتملة ي الرواكذلكو،  ـاملتفاهم عرفاً

ل خرب إبن ي يف ذ)عليه السالم(قوله ك، عند حضور وقت الصالةأي :  إذ الظاهر منه)٣(»نيل صالتك

  . )٤(»مث تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، مث تغتسل عند املغرب فتصلي املغرب والعشاء«: سنان

                                                

.  عن الوضوء٣٤٦ وص، عن الغسل٣٤٢ ص٣ج: اجلواهر) ١(

  . ١١ س٢٥٥ص: نصاري لأل،كتاب الطهارة) ٢(

  . ٦ من أبواب احليض ح٣٠ الباب٥٧٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ٤ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٥ ص٢ج: الوسائل) ٤(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٩

بعد عدم يبل ال ، لي بعد وجود الدلنها ال جمال هلاكل، رمبا استدل هلذا القول بقاعدة االشتغال ماك

  . ها مع الرباءةيوصول النوبة إل

  : اتيفقد استدل له جبملة من الروا ،أما القول اآلخر

، آخر وقتها مث تغتسل مث تصلّي الظهر والعصر إىل فلتؤخر الظهر«: ل بن عبد اخلالقيخرب إمساع مثل

ان صالة الفجر كفإذا ، صلي املغرب والعشاءآخر وقتها مث تغتسل مث ت إىل ان املغرب فلتؤخرهاكفإن 

  . )١(»نيعتكفلتغتسل بعد طلوع الفجر مث تصلي ر

 مث فإن ،)٢(»فعلت ما تفعله املستحاضة مث صلت، اميعشرة أ  وهوك ذلیفإذا مض«: ريكبن باوخرب 

  .  جواز الفصل بعد وضوح عدم لزوم الفصلعلىتدل 

  : اني مقام البإطالق األخبار الواردة يف إىل مضافاً هذا

جاوز  حىت ضهاي إمرأة رأت الدم يف ح):عليه السالم(عن الصادق : عقوبيونس بن يموثقة  مثل

 اميعشرة أ إىل  ـ أي»اميمث تستظهر بعشرة أ، انت جتلسكتنظر عدا اليت  «):عليه السالم(وقتها؟ قال 

  . )٣(»ل صالةك فلتغتسل يف وقت باًي صبفإن رأت الدم دماً«ـ 

                                                

  . ١٥ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٥بواب احليض ح من أ٨ الباب٥٤٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ١١ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٠

  . )١(»نيل صالتك نية بيتغتسل املرأة الدم«:  احلليبوخرب

لة ثالث مرات وحتتشي وتصلي وتغتسل يوم وليل كا أن تغتسل يف عليهفإنّ «: وخرب الصحاف

  . )٢(» وتغتسل للمغرب والعشاء،وتغتسل للظهر والعصر، للفجر

  . »صلي الغداةمث ت،  قبل الغداةنيعتكمث تصلي ر، فلتغتسل بعد طلوع الفجر«: ليوخرب إمساع

  . »فعلت ما تفعله املستحاضة مث صلّت، اميفإذا مضت عشرة أ«: ريكبن باوخرب 

، ات املشهور من لزوم االتصاليظهر من رواي ما علىطالقات حممولة إذ اإل، فیخيما ال : لكويف ال

وإالّ مل ، ب الزماينيالمي ال الترتكب اليالترت أو ب املرتيبي الترتعلىمل حي ال بد وأن )مث(لمة كه يوما ف

  . ب الزمانيان لترتك إذا )مث( عن اللزوم الظاهر من فضالً،  والفصلريستحب التأخيإذ ال ، ن مث وجهكمي

 من لزوم كستفاد ذليبل ، لوحدة املناطأيضاً، تصال الوضوء بالصالة ا وجوب نيتب رناهكومبا ذ

: فالقول، ل ضارياهر منه أن الفصل الطو إذ الظ)رمحه اهللا(خ يما استدل به الشك، ل صالةكده ليجتد

  وإلطالق ، الستصحاب األثر جبواز الفصل يف الوضوء

                                                

  . ٢ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٤ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٧ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥١

 وال جيب ، جيوز هلا إتيان املستحبات يف الصالة: وكذا،لكن ال ينايف ذلك إتيان األذان واإلقامة واألدعية املأثورة

  ،االقتصار على الواجبات

  

  . س يف حملهيل ـ وما أشبه، األدلة

وز هلا جيذا كو، ة املأثورةيقامة واألدعان األذان واإليإت{رنا من املبادرة كالذي ذ} كنايف ذلي ن الكل{

 إلطالق األدلة وخصوص ما كل ذلك}  الواجباتعلىب االقتصار جيوال ، ان املستحباب يف الصالةيإت

  . ل وصالة نافلة الصبحي صالة اللعلى الغسل مي تقدعلىدل 

، ان الناس بنوافل الظهر والعصر قبلهماياد إتي النافلة مع اعتك ترعلىه يعدم التنبمن : رناه سابقاًكوما ذ

املسجد واالجتهاد  إىل جبواز الذهاب: هري وقال غ)١()انتظار اجلماعة...  وز هلاجي(: ولذا قال يف الدروس

ما ك، وإن اعتادته كد عن ذليزيان مبا يتصح اإلين الظاهر أنه ال كل ،كبالقبلة ولبس الساتر وما أشبه ذل

  . ل مستحبااكاا بيل ساعة إلتيإطالة صالة الل أو ،انت عادا قراءة جزء من القرآن قبل الصالةكلو 

وأن حاله حال الفصل ،  اخلرقة والقطنةيري غسل ظاهر الفرج وتغنيم الفصل بكظهر حي: ومما تقدم

   ةيوميات حال اليالطواف واآلصالة كوحال سائر الصلوات ،  الصالةني الوضوء والغسل وبنيب

                                                

  . ١٠ س٧ص: الدروس) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٢

 وعدم كونه ،فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصالة ال تصح صالا إال إذا علمت بعدم خروج الدم

  . مبعىن انقطاعه ولو كان انقطاع فترة،يف فضاء الفرج أيضا من حني الوضوء إىل ذلك الوقت

  

  . لوحدة املناط

 وعدم يريفرق التغيعلمت بأنه ال  أو ان الدميذا علمت بعدم جرإ الظاهر عدم لزوم القطنة واخلرقة مث

  . ريث مل تغيادة التلويوجب زي يريوإذا علمت بأن التغ، ثي يف مقدار التلويريالتغ

ن أبل الالزم } ذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصالة ال تصح صالاإف{ ،انكف يكو

بعد الغسل } إال إذا علمت بعدم خروج الدم{الطهارة انت بدون كألن الصالة ،  آخرتغتسل غسالً

لوضوح ، تالذي صلّ}  الوقتكذل إىل  الوضوءني من حأيضاًونه يف فضاء الفرج كوعدم {والوضوء 

س يإذ املستفاد من النص أنه ل،  حاصلكادة الدم وذليعدم ز أو أن االتصال هو ألجل عدم الدم

  . اًي تعبداالتصال أمراً

فاملراد ،  االتصال واالنفصالني إذا علمت بعدم الفرق يف قدر التلوث بريوز التأخجي أنه: ظهريومنه 

ون كهذا لدفع احتمال (: كقال يف املستمس} ان انقطاع فترةكانقطاعه ولو عنی مب{: بالعدم هو

ألنه ان انقطاع فترة فال أثر له كفإن : ث قالي حیركظهر من الذيما ك، ة الدمياالنقطاع لفترة مبرتلة رؤ

  املوجودكبعوده 
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٣٥٣

  . ینتها )١()دائماً

، لفترة أو ون االنقطاع لربءك ني فرق بري من غ،ان انقطاع الدمكذا إوز االنفصال جيأنه : واحلاصل

ث يح، ضي باحلك نظر ذلیركأنّ الذكو، مهاريما يف اجلواهر والطهارة وغك، نهميوهذا هو املشهور ب

 استواء علىل يإذ ال دل،  حملهري يف غرين التنظكل، م الدمكرة حبعرفت أن النقاء املتخلل يف أثناء العش

  . نياملقام

                                                

  . ٤٠٦ ص٣ج: املستمسك) ١(
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٣٥٤

جيب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم حبشو الفرج بقطنة أو غريها وشدها ): ٩ـ مسألة (

  ،خبرقة

  

 ال وال خالفكبال إش} التحفظ من خروج الدم: ا بعد الوضوء والغسلعليهب جي{: )٩ ـ مسألة(

وعن ، )نه الظاهر من األصحابإ(: ةيفاك وعن ال،)١()ه خالفاًيمل أجد ف(: ويف اجلواهر، يف أصل التحفظ

  . )عليهمجاع  اإلیدعو(: وعن بعض، )كصرح األصحاب بذل(: احلدائق

  : اتي مجلة من الرواك ذلعلىدل يو} وشدها خبرقة، هاريغ أو حبشو الفرج بقطنة{: والتحفظ هو

  . )٢(»حتتشي وتستثفر«: عليه السالمعن الصادق : ةيحة معاويصح مثل

  . )٣(»فر بثوب مث تصليذمث تغتسل وتستدخل قطنة وتست«: حة احلليبيوصح

  . )٤(»فلتغتسل وتستوثق من نفسها«: وموثقة زرارة

                                                

. ٣٤٨ ص٣ج: اجلواهر) ١(

  . ١ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ٢ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٤ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  . ٩ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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٣٥٥

  شد وسطها بتكة مثال وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسني جتعل إحدامها:فإن احتبس الدم وإال فباالستثفار أي

  قدامها واألخرى

  

صلى اهللا (ن الرسول إ: ويف موضع آخر منها، »وبثفأمرها أن تغتسل وتستثفر ب«: ونسيومرسلة 

: فقال، ين أثجه ثجاًإ كإنه أشد من ذل: فقالت، رسفاًكحتشي ا:  قال حلمنة)عليه وآله وسلم

  . )١(تلجمي

  . )٢(»داةوحتتشي لصالة الغ«: )عليهما السالم(عن أحدمها : ليوموثقة فض

  . )٣(»وتستدخل قطنة بعد قطنة«: حة صفوانيوصح

االستثفار إذا  إىل ال حاجة: مثالً، انتكة يفيكة يات الظاهرة يف لزوم التحفظ بأيها من الرواريغإلی 

 أو نت من لصق اخلرقة بلزقةكإذا أمأو ، اخلرقة وحنوها إىل ث ال حاجةينائمة حب أو ضة جالسةيانت مرك

  . ة الواردة يف الفحص وحبشو الفرجيفيكإتباع الاألوىل ون ك:  بعض الفقهاءركذ نعم، حنوها

 نيمشقوقة الرأسأخرى  وتأخذ خرقة ة مثالًكّشد وسطها بت:  إي،فإن احتبس الدم وإالّ فباالستثفار{

  خرى جتعل إحدامها قدامها واأل

                                                

. ١ ح باب جامع يف احلائض واملستحاضة٨٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

. ١٢ ح من أبواب االستحاضة١ الباب٦٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ ح من أبواب االستحاضة١ الباب٦٠٤ ص٢ ج:ائلالوس) ٣(
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٣٥٦

  . وتشدمها بالتكة أو غري ذلك مما حيبس الدم،خلفها

  

بالقطنة اخلرقة تشد األوىل أن : نهمايوالفرق ب} بس الدمحي مما ك ذلريغ أو ةكالتخلفها وتشدمها ب

خبالف ، ع باطن الفرجيإذ ال حتفظ القطنة يف مج، اًريثكان الدم كذا إفي كيوهذا ال ، وتشدها يف وسطها

  . ا مشدودة يف وسطهاعليهوإمنا جعلت خرقة ،  شدهاريذا وضعت القطنة يف الفرج من غإما 

 وتبعه یركد يف الذيره الشهكإمنا هو اتباع ملا ذ" نيمشقوقة الرأس": أن قول املصنفخيفى ال  مث

الغسل فهو  أو  بعد الوضوءكون ذلكره املصنف من كأما ما ذ، ةي خصوصكس لذليوإالّ ل، األصحاب

، ات املتقدمةيواوهذا هو ظاهر الر، مع مع االستثفارجيون الغسل ال كاملشهور املتبع عند النساء املالئمة ل

  . ون االستثفار قبل الوضوء والغسلك: ر بعضهمكن ذكل

العفو عن الدم الذي ال بد منه هو فعل االستظهار من ابتداء الشروع يف مقتضى بأن : كواستدل لذل

ب التحفظ عن خروج جيما ك، انكم للتحفظ عن خروج الدم يف حاهلما بقدر اإل،الوضوء أو الغسل

. )الوضوء ال الغسل إىل  بالنسبةكذل(: )١(اشف الغطاءكوقال ، الفراغ من الصالةإىل  الدم يف ما بعدمها

 ى خالف ظاهر النصوص والفتاوكن ذلكل، )هاريصالة الغداة دون غ إىل  بالنسبةكذل(: وقال اجلواهر

  . الغسل إىل واملعتاد بالنسبة

                                                

  . ١٨٩ ص٥ ج:ىكما عن مصباح اهلد) ١(
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اً بل األحوط إعادة الغسل أيض،رت وخرج الدم أعادت الصالةفلو قص،  

  

: ة الدعائميففي روا، كذلكإن ظاهر النص : قاليبل رمبا ، ن األمرانكميالوضوء  إىل بالنسبة نعم

أت ل أو احتشت خبرقل صالةكقطن وتوض)رسفها وتوضأت كزادت «: عفوري أيب ة ابني ويف روا،)١

وإمنا ، مع املطلقللج" الواو"فإن ،  من مثل هذه النصوصب عرفاًيفهم الترتين ال كهذا ول، )٢(»وصلّت

  . ةينة خارجيلقر فهم تأخر الصالة مع وجود الواوي

 على ميان األحوط التقدكل من الغسل والوضوء وإن ك إىل ن بالنسبةيفالظاهر جواز األمر:  هذاعلىو

  . الوضوء

ثبت يوألنه مل ،  النتفاء املشروط عند انتفاء شرطهكوذل} فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصالة{

 ني للفصل بك وذل،بل الوضوء} أيضاًبل األحوط إعادة الغسل {ار ين الدم اخلارج باالختالعفو ع

 یركوهذا هو الذي جزم به الذ، ن جامعة للشرطك الوضوء والغسل بالصالة اليت مل تنيالصالة وب

ن إ: ن يف اجلواهركل، یبل جعله بعض الشراح أقو، وهذا هو األحوط، ي عنهماكام يف احملكة األحيوا

   استصحاب عدم إىل موجب للرجوع(إنه : كوأضاف يف املستمس، )٣() من األدلة نظركيف استفادة ذل(

                                                

.  ذكر احليض١٢٨ ص١ ج:دعائم االسالم) ١(

  . ١٣ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣٤٩ ص٣ ج:اجلواهر) ٣(
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  .واألحوط كون ذلك بعد الغسل واحملافظة عليه بقدر اإلمكان متام النهار إذا كانت صائمة

  

  . نتفاض فال جمال لالستصحابة املعاقبة تقتضي االيإن شرط: هيوف، )١()اضقاالنت

ون االستظهار قبل الوضوء كاط يحتاالمقتضى أن : قد عرفت}  بعد الغسلكون ذلك واألحوط{

لمات كويف الوضوء ، س يف الغسل ظاهر النصوصكاط املصنف بالعحتيأن وجه اكو، والغسل

  . فتأمل، ونه بعد الوضوءكن ظاهرهم أث تقدم ياألصحاب ح

انت كولو : یركي الذكقال يف حم} انت صائمةكذا إان متام النهار كم بقدر اإلعليهواحملافظة {

شعر بتأثره ي الغسل على ألن توقف الصوم ،ع النهاريمج ـ االستظهار ـ أي صائمة فالظاهر وجوبه

 علىأن صحة صوم املستحاضة تتوقف : أن الظاهر من األدلة: هيوف، رمحه اهللاوبه قطع الفاضل ، بالدم

  . ة عشرةي يف املسألة الثانأيتيما س ك،كثر من ذلكستفاد منها أيوال ، االغسال

                                                

  . ٤٠٧ ص٣ ج:املستمسك) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٩

  .فاألحوط تأخريها إىل قريب الفجر فتصلي بال فاصلة، إذا قدمت غسل الفجر عليه لصالة الليل): ١٠ـ مسألة (

  

إلی { الغسل ريوتأخ} هاريل فاألحوط تأخي لصالة اللعليهإذا قدمت غسل الفجر {: )١٠ ـ مسألة(

صالة الصبح } فتصلي{ل الواقعة بعد الغسل مباشرة يذا فرغت من صالة اللإا إث يحب} ب الفجريقر

د الثاين يف ي ملا تقدم من الشهخالفاً، كقن يف اخلارج من أدلة املعاقبة هو ذلي ألن املتكوذل} بال فاصلة{

  . )ميل إلطالق اإلذن يف التقديد من صالة اللي مبقدار أزميمن احتمال جواز التقد(: )١(الروض

 وأن الغالب قن خصوصاًي القدر املتعلىفالالزم االقتصار ، ه من هذه اجلهةيفأنه ال إطالق : هين فكل

  . ان ا قرب الفجريل اإلتييف صالة الل

د بالدقة يف الوقت ي حسب املتعارف من عدم التقعلى بل هو ،كأن ال دقة يف ذل: ن الظاهركل

 أو ةكياح الديددوا بصحي انواكة بل ين هلم ساعات آلكيث مل يح، اتيام ورود الرواي يف أخصوصاً

  . كما أشبه ذل أو النجوم

                                                

  . ١٢ س٨٥ ص:نظر روض اجلنانا) ١(
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  .مث دخل الوقت من غري فصل جيوز هلا االكتفاء به للصالة، إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى): ١١ـ مسألة (

  

وز هلا جي،  فصلريمث دخل الوقت من غ، یة أخريإذا اغتسلت قبل الفجر لغا{: )١١ ـ مسألة(

الم كأيت الية فسيوميضة الي الفرريغأخرى ة يان بالغسل والوضوء لغايتا جواز اإلأم} تفاء به للصالةكاال

   .تعاىله يف املسألة الثامنة عشرة إن شاء اهللا يف

فإن ،  مث دخل الوقتنين واملغربيقبل الظهر أو قبل الفجرأخرى ة يأما إذا قلنا بالصحة واغتسل لغا

ة ملا يفاك فصل فالظاهر الريإن دخل الوقت من غوأما ، هيال فكل فقد سبق اإلشيان مع فصل طوك

  .  الصالةنينها وبيان الوظائف قبل الوقت مع عدم االنفصال بي من أنه ال بأس بإتعرفت سابقاً

 انت قبل الوقتك سواء ،ةيوميل مورد مل تنفصل الوظائف عن الك يف كذلكم كأن احل: عرفيومنه 

أما ، بعد الوقت أو انت قبل الوقتكوظائف تبطل سواء خبالف ما اذا انفصلت فإن الأو بعد الوقت، 

  . ة مع االتصاليفاك العلىل يطالق دل إذ اإل،س مبهميات فليسائر الغا أو ةيومية اليقصد غا

ة ية مل تصح الوظائف من الغسل والوضوء إذا جيء ا بقصد غايومية اليل باشتراط قصد غايلو ق نعم

  . لضعفة اين هذا االحتمال يف غاكل، یأخر
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فلو تركتها ، إتياا لألغسال النهاريةـ على األحوط ـ يشترط يف صحة صوم املستحاضة ): ١٢ـ مسألة (

  ، على األحوطفكما تبطل صالا يبطل صومها أيضاً

  

، ةيتاا لالغسال النهاريإ ـ  األحوطعلى ـ شترط يف صحة صوم املستحاضةي{: )١٢ ـ مسألة(

أنه ال (: ر احلدائقكأما االشتراط فقد ذ}  األحوطعلى أيضاًبطل صومها يا ما تبطل صالكتها فكفلو تر

وعن ، )أنه مذهب األصحاب(: حية وشرح املفاتري والذخكوعن املدار، هي ف)١() األصحابنيخالف ب

: قال الروض، )عليهمجاع اإل(: ةير ومنهج السداد والطالبيجامع املقاصد والروض وحواشي التحر

: ن يف اجلواهر اجلواب عنهكول، )٢()ة األصحابيروا إىل ث أسندهيه حيسوط التوقف فظهر من املبيو(

ات يروا إىل ستندونيث يه يف العمل بأخبار اآلحاد حيكقة مشاريخ وطريقة الشيبأن من ال حظ طر

  . ة االعتماد عندهميقدح أنه يف غا أو األصحاب مع عدم التعرض لطعن

ن يوهو ظاهر مجع من املتأخر(: وقال،  واملعتربطواملبس  إىلن املستند نسب التوقفكول ،هذا

  . یانته، )٣()لي واحلدائقي والبحار وشرح القواعد للهندي وشرح اإلرشاد لألردبكاملدارك

  إمرأة: هيتبت إلك: اريبن مهزاح يوالعمدة يف املسألة صح

                                                

. ٢٩٥ ص٣ ج:ائقاحلد) ١(

  . خري السطر األ٨٦ ص:روض اجلنان) ٢(

  . ٣٣ س١٦٢ ص١ ج:املستند) ٣(
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صلت وصامت مث استحاضت ف، وم من شهر رمضانيها يف أول من دم نفاس أو ضهايطهرت من ح

وز صومها جي فهل نيل صالتك أن تعمل ما تعمله املستحاضة من الغسل لريله من غكشهر رمضان 

صلى اهللا عليه (ألن رسول اهللا ، تقضي صومها وال تقضي صالا«: )عليه السالم(تب كوصالا أم ال؟ ف

ب يايف والتهذكة اليرواذا يف  ـ ك»ك واملؤمنات من نسائه بذل)عليها السالم(أمر فاطمة يان ك )وآله

  . )٢(»كأمر املؤمنات من نسائه بذليان كو«: ة العلليويف روا. )١( ـهيالفقو

عليها (ر فاطمة ك ذعلىوبأا اشتملت ،  فيهاةياتبة مضمرة فال حجكبأا م: ةي الرواعلىوقد أورد 

م قضاء  عدعلى وبأا مشتملة،  ـما يف صحاح النصوص ـ كمع وضوح أا مل تر محرة قط) السالم

  . مجاعص واإلالصالة مع أنه خمالف للن

علم أن يومل ،  األصحاب بقبوهلايار هلا وتلقيبن مهزاة يال تضر بعد روا: رةاتبة مضمكوا مك نكل

  عليه(ث ورد عن الباقر ي ح،شيحب أيب بل لعلها فاطمة بنت، نيدة نساء العامليس: املراد بفاطمة

                                                

 ٩٤ ص٢ ج:والفقيه. ٥ ح باب الزيادات٣١٠ ص٤ ج:التهذيب . ٦ ح باب صوم احلائض واملستحاضة١٣٦ ص٤ ج:الكايف) ١(

. ٢ ح صوم احلائض واملستحاضة٤٨الباب

. ١ حول من اجلزء األ٢٢٤ الباب٢٩٣ ص:علل الشرائع) ٢(
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 عن اًريثكانت تسأل كأا : )٢(ونسيظهر من مرسلة يو، )١(»ني سنضت سبعيأا استح«: )السالم

 لتأمر )عليها السالم(أمر فاطمة يان ك) صلى اهللا عليه وآله(احتمال أن الرسول  إىل ضافةباإل، امهاكأح

دل يو، ان املراد ا سائر الناسكث ي ح)عليه السالم( على ل)صلى اهللا عليه وآله(اه يما يف وصاك، النساء

 الصوم؟ مث تقتضي، عن قضاء احلائض الصالة )عليه السالم(سألت الباقر : ح زرارة قالي صحك ذلىعل

إن رسول :  وقاليعلمث أقبل ، صوم شهر رمضانوعليها أن تقضي ، ا أن تقضي الصالةعليهس يل«: قال

  . )٣(» املؤمناتكانت تأمر بذلك و)عليها السالم( فاطمة كأمر بذليان ك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

، ما هو دأمكه يع فيلزم التقطيأنه : فاجلواب عنه، مجاعالف النص واإلخي ما علىوأما اشتمال اخلرب 

ون املراد به أول كيواخلرب حمتمل أن ، م مورد شبهة إذ االحتمال حمتمل االستنادكله فاحلك كهذا ومع ذل

ما احتمله  ك،ح زرارةينة صحيء الصالة وبقرنة عدم قضايبقر، ه حائضاًيانت فكوم شهر رمضان الذي ي

  . هريوغنتهی امل

  من باب" تقضي صومها"فظ ون لكيحتمال أن ا(: ويف املستند

                                                

  . ٤ حبواب احليضأ من ٣ الباب٥٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  . نفس املصدر) ٢(

  . ٣ ح...  باب احلائض تقضي الصوم١٠٤ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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 كترياط ال حتي واالوهو يف حمله جداً:  مث قال،ح دون الصالةيأن صومها صح: یون املعنكيو، التفعل

ن يديالسك: ني مجلة من املعلّقعليهت كوألجله س، اط املصنف يف حملهحتيان اك ولذا ،)١()نكمهما أم

  . ظهر منه التوقفيد الربوجردي الباب يف جامعه مبا يوعنون الس، بانايتهن العم واالصطبإ

لو عن خيل ال يمه بالدليان تتمكوإن ، مواكحما كم به كص عن احليفال حم(: یوقال يف مصباح اهلد

  . )٢()الكاإلش

  : أقوال إىل  شرط لصحة الصومغسال اليت هيإم اختلفوا يف األ: مث

، انيرة والبك والتذیما عن املنتق ك.نيالفجر والظهر أي ة خاصةيغسال النهارا هي األإ: األول

  . وتبعهم املصنف، وقواه اجلواهر

 علىال إذا قدمت غسل الفجر إ، ةيلة املاضي للّنية بإضافة غسل العشائيغسال النهارا هي األإ: الثاين

  . یخ املرتضي والروض واختاره الشیركما عن الذ ك.ةيلة املاضيترط غسل اللشيالفجر فال 

                                                

  . خري السطر األ١٦٢ ص١ ج:املستند) ١(

  . ١٩٦ ص٥ ج:ىمصباح اهلد) ٢(
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  . املشهور إىل ونسب هذا القول، لة الالحقةية مع غسل الليغسال النهارا هي األإ: الثالث

  . ما عن بعض ك.لة السابقة والالحقةيوم وغسل اللي الكة الواقعة يف ذايغسال النهارا هي األإ: الرابع

  . شف اللثامكة ويما احتمله النها ك.وم فقطي الكخصوص غسل الفجر من ذا: مساخلا

خ وابن يالش إىل ونسبه ،ما يف املستند كالظاهرة يف العموم، غسال بقول مطلقا هي األإ: السادس

  . ةير واإلرشاد والنهايد والفاضل يف القواعد والتحريس وسعيإدر

وم شرط يف الصوم وهو وإن مل ي من النص أن أغسال الألن الظاهر، هو القول الثالث: یواألقو

ن إطالق إث يوح، نيد من النص أن حاله حال غسل الصالتيستفيصرح بغسل الفجر إالّ أن العرف ي

،  يف صوم النهار السابقل مؤثراًيون غسل اللكين أة ال جمال الستبعاد يلة اآلتيشمل غسل اللية يالروا

ل كستشيوال ، حية صحيذائكعات الكما أن الصالة ذات الرك، حيفالصوم الذي له ثالث غسالت صح

 أو الشرط املتقدم إىل جواب عنه مبا هو مشهور يف حمله من أن مرجعه إىل بالشرط املتأخر وال حاجة

  . املقارن

ن يف كية حبجة أن رافع احلدث مل يلة اآلتيبإسقاط غسل الل: أنه ال وجه للقول األول: ظهري كوبذل

  نينه وبيإي ارتباط بف، النهار
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  صوم النهار؟

ام ييف الصفدخلت انت حمدثة كة حبجة أا لو مل تغتسل يلة املاضيباشتراط غسل الل: وال للقول الثاين

 ن حمدثةكا مل تإث يوجب بطالن الصوم إالّ إذا اغتسلت للصبح قبل الفجر حيمع احلدث مع أنه 

ة يلة املاضيون حدث اللكي فما املانع يف أن ،وم السابقي الوم اليل اشتراط أغسال اليإذ ظاهر الدل، نئذيح

  . ضر بالصوميذا اغتسلت بعد الفجر يف أنه ال إحاله حال حدث الفجر 

  . ةيلة املاضيغسل الل إىل بالنسبة، مل عرفت يف رد القول الثاين: وال للقول الرابع

ناء ثأما احلدث يف أ، ن حدثنسان يف الصوم بدوحبجة أن الشرط دخول اإل: وال للقول اخلامس

  . ليقابل الدلي وجه استحساين ال :هيإذ ف، ائن سواء اغتسلت أم الكالنهار فهو 

أن : هيإذ ف، ليام حبجة أنه ظاهر إطالق الدليل األكل االغسال لكد منه ين أرإ: وال للقول السادس

  . فال وجه هلذا االطالق ـ ما عرفت ـ كل هو القول الثالثيظاهر الدل

شترط صومها ية فريثك الني من الفرق بنيره بعض احملققكما ذيال فكشظهر اإليرنا كإنه مما ذ مث

ان أن ال كمح املناط إليوال جمال لتنق(: قال، شترط صومها بغسل الفجريواملتوسطة فال ، غسالباأل

  ما هو احلال ك، ة خملة بالصوم أصالًريثكن كون االستحاضة ما مل تكت
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 وأما الوضوءات فال دخل هلا ، وإن كان األحوط مراعاته أيضاً،ني فال يكون شرطا يف الصوموأما غسل العشائ

  .بالصوم

  

غسال يف ة األي من مدخلح املستفاد منه عرفاًيأنه خالف ظاهر الصح: هيوف، )الكلة بال إشييف القل

ن االحتمال إمنا  أل)انكماإل(ره من كان الظاهر عند العرف فال جمال ملا ذكنه إث ي وح،صحة صومها

  . ةية ال الظواهر العرفيبطل االستدالل يف األمور العقلي

 يف الصوم وإن ون شرطاًكي فال نيوأما غسل العشائ{: ال يف قول املصنفكشتعرف اإل رناكومما ذ

  اشتراطه بالنسبةعلىل ية ال دليلة املاضيالل إىل نعم بالنسبة} أيضاًمراعاته {األقوى بل } ان األحوطك

  . وم اآليتيال إىل

 صح بل لو مل تصلّ أصالً، غسال بعدهاان بصالة األيتشترط يف صحة الصوم اإليالظاهر أنه ال  مث

ان الغسل يالظاهر لزوم إت مث.  اشتراط الصوم بالغسل ال اشتراطه بالصالةعلىمنا دل إل يإذ الدل، صومها

  . صحييف وقته فلو اغتسلت بعد الشمس عوض غسل الفجر مل 

ان الغسل مع ي لزوم إتعلىل يإذ ال دل، و اغتسلت قبل طلوع الشمس مبقدار أداء الصالة صحل نعم

، لمامكظهر من يما هو املشهور حسب ما ك} وأما الوضوءات فال دخل هلا بالصوم{أوائل الفجر 

  .  فاألصل عدم اشتراط الصوم ا،عنهاالفتوی  خللو النص وكوذل
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ظهر منه دخل يل غسل معه وضوء ك أن علىلعل وجهه أن ما دل و، هم بعض العبائرويرمبا  نعم

ظهر حال االستظهار وحنوه يومنه ، فال اعتناء به، لين هذا خالف ظاهر الدلكل، الوضوء يف أثر الغسل

 لزوم التحفظ عن الدم يف ار علىل يوقد تقدم أنه ال دل،  اشتراط الغسل اعلى  دليلدليذا مل إ

الم حوله إن كل اليتاب الصوم تفصكأيت يف ي شهر رمضان فسريم جار يف غك احلون هذاكأما ، اميالص

  . تعاىلشاء اهللا 
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انقطاع برء أو انقطاع فترة ـ إذا علمت املستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إىل آخر الوقت ): ١٣ـ مسألة (

  ،وجب عليها تأخريها إىل ذلك الوقت ـ، تسع الصالة

  

ه يد الصالة فيالوقت الذي تر} كملستحاضة انقطاع دمها بعد ذلإذا علمت ا{: )١٣ ـ مسألة(

الربء : فاألقسام أربعة، ال تسع الصالة أو }انقطاع فترة تسع الصالة أو نقطاع برءا، آخر الوقتإلی {

ففي املسألة ، بعض الصالة أو ل الصالةكوالفترة ل، مع وقت لبعض الصالة أو ل الصالةكمع وقت ل

  : أقوال واحتماالت

وظاهره يف الربء الواسع }  الوقتكذل إىل هاريا تأخعليهوجب {ره املصنف من قوله كما ذ: األول

  . والفترة الواسعة

 ري الواسع وغنيهما بيسواء ف، ريب التأخجي والفترة فال ري الربء بوجوب التأخنيالفرق ب: الثاين

  . الواسع

  . مطلقاً ريوجوب التأخ: الثالث

  . مطلقاً ريعدم وجوب التأخ: الرابع

  ـان يف أول الوقتكولو  ـ وإالّ فاملراد وقت عدم الدم برًء،  من باب املثالريأن التأخ یفخيوال 

بأن علمت أا أول الوقت هلا فترة مث  عدم الدم فترةأو ، بأن علمت املرأة أا تستحاض بعد أول الوقت

  .  القواعدعلىما يالم فك الة عن النص وإمنايفاملسألة خال انكف يكو، تستحاض برجوع الدم

  لعفوة دم االستحاضة واختصاص ايبعموم حدث: استدل لألول
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ون مورد كي يف األخبار بالدم املستمر فري التعبكشهد بذليما كباملستمر منه  ـ ليالثابت بالدل ـ عنه

ألنه ، اءواألصل يف ذوي األعذار عدم جواز البد،  عن مصب األخبارلفترة خارجاً أو االنقطاع للربء

 يف متام ن مضطراًكيذا مل إف، ان اإلنسان مضطراًكة إمنا هي إذا يام االضطراركضطراري واألحام كح

  . صدق االضطراريالوقت مل 

ض يف النقاء املتخلل يف أثناء يما يف باب احلكبأن الفترة حاهلا حال االستحاضة : لثاينواستدل ل

خبالف فترة الربء فإا مشمولة ملا ، ملستمرة االستحاضةاكفهي  ـ ديما تقدم نقله عن الشهك  ـالعشرة

  .  الواسعة فألن الضرورات تقدر بقدرهاري الواسعة وغنيأما عدم الفرق ب، ل القول األوليتقدم يف دل

ل أن حالة الفترة يإذ ال دل، ل الثاين بإضافة أن حالة الفترة حالة الربءير يف دلكمبا ذ: واستدل للثالث

  . لة النقاء يف أثناء العشرة فهي طاهرة يف هذه الفترةيف املقام حا

انت تطهر بعد أول ك ما اًريثكإطالقات األدلة مع وضوح أا   ـوهو األقربـ : ل الرابعيأما دل

ه فرق ين فكي مل اًيضطرارام كان احلك ولو ، بوجوب إعادة الصالة)عليه السالم(مام م اإلكحيالوقت ومل 

 علىل يثرة الربء يف الوقت دلكات مع وضوح يل الرواك يف ك ذلعلىه يم التنبفعد،  العلم واجلهلنيب

  . فترة انقطاع أو انت فترة برءكة الفترة سواء يعدم خصوص
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 بل جيب التأخري مع رجاء ، إال إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم االنقطاع،فلو بادرت إىل الصالة بطلت

  االنقطاع

  

ان يتيف الدم اخلارج بعد اإل حىت ة دم االستحاضةي عموم حدثعلىل لنا يلإنه ال د: قاليبل رمبا 

ي تشمل كا بالعموم لعليهته ال تدل يإذ النصوص الواردة يف حدث، قبل انتهاء الصالة بوظائف املستحاضة

إن خروج دمها بعد (: ث قاليهذا أشار احملقق يف املعترب حإلی و، والوضوء الدم اخلارج بعد الغسل

  .ینتها )١() يف نقض الطهارةن مؤثراًكيرة معفّو عنه فلم الطها

ان كإذا (: فقول اجلواهر، القاعدةمقتضى  ألنه مطلقاً للفترة ريإن مل نقل ذا القول لزم بالتأخ مث إنه

: یخ املرتضيقول الشك، )٢()ه قطعاًيلإلتفت ين تسع الطهارة والصالة فال كفهي إن مل ت، االنقطاع للفترة

، )٤()أنه إمجاعكف(:  ـالمهماكاستفادة من ك ـ قول املستمسك ،)٣()ال يف عدم اعتبار الفترةكال إش(

  . لها حمل منعك

ان ك سواء }بطلت{قبل الفترة } الصالة إىل لو بادرت{ رأي املصنف على }ـف{: انكف يكو

  ث يح} قطاعشف عدم االنكإالّ إذا حصل منها قصد القربة وان{بعضها يف الفترة  أو لها يف الدمك

                                                

  . ٢٤ س٢٥٤ ص:نصاري لأل،كما يف كتاب الطهارة) ١(

  . ٣٣٤ ص٣ ج:اجلواهر) ٢(

. خري السطر األ٢٥٤ ص:نصاري لأل،كتاب الطهارة) ٣(

  . ٤١٤ ص٣ ج:املستمسك) ٤(
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  . لكن األحوط إمتامها مث الصرب إىل االنقطاع، حىت لو كان حصول الرجاء يف أثناء الصالة،بأحد الوجهني

  

مم يأيت يف حبث التيملا س} ني مع رجاء االنقطاع بأحد الوجهريب التأخجيبل {تطابق صالا الواقع 

إذ } ان حصول الرجاء يف أثناء الصالةكلو حتی {عذار مع رجاء رفع العذر  لذوي األريمن لزوم التأخ

 أثنائها وال جمال ني قبل الصالة وبنيه بيوال فرق ف، البطالن بالعلم وبالرجاء إمنا هو لبطالن الغسل

  . لالستصحاب ألن الصحة السابقة ال توجب صحة األعمال الالحقة

فإن حصلت ، قع والقربةقول بدوران األمر مدار الواين أن الالزم عند القائل ذا القول كول هذا

وإن مل ، رجت أو علمت بعدمها أو ن فترة يف الواقع صحت الصالة سواء علمت بالفترةكالقربة ومل ت

ن كل{رجتها  أو ن قطعت بالفترةإن فترة صحت وكوإن مل ت، ما هو واضحكحتصل القربة بطلت 

هو احتمال عدم البطالن  اطحتيووجه اال، ةينفتأيت بصالة ثا} االنقطاع إىل األحوط إمتامها مث الصرب

  . ضةيل حرمة قطع الفريشمله دليف
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 ، أو تشك يف كونه لربء أو فترة،فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، إذا انقطع دمها): ١٤ـ مسألة (

   إما أن يكون قبل الشروع يف األعمال أو بعده:وعلى التقادير

  

وقد ، ون يف أثناء العملكيوقد ، ون قبل العملكيقطاع قد فاالن} إذا انقطع دمها{: )١٤ ـ مسألة(

، ون انقطاع برءكيون انقطاع فترة وقد كيل حال فهو قد ك علىو، ون بعد العمل فالصور ثالثةكي

  : تضح من خالل البحثيما كة يفرعأخرى  صور كانت هناك وإن ،فالصور ستة

لة أن تتوضأ يانت قلكمها أا إن كوح، ون االنقطاع عن برء قبل العملكيأن : األوىلفالصورة 

 الغسل فاألصل علىل يالغسل إذ ال دل إىل لة تبطل الوضوء وال حاجةيأن القل: إذ ظاهر األدلة، للصالة

 أن املتوسطة والکثرية حدثان : إذ ظاهر األدلة،ة أن تغتسل غسل الربءريث أو كانت متوسطةكوإن ، عدمه

. الم يف هذه الصورة يف املسألة السادسة عشرةكأيت بعض اليوس کبريان کاجلنابة فيجب هلما الغسل،

مها من إطالق القول بأنّ االنقطاع للربء موجب ريخ والعالمة وغيأنه ال وجه ملا عن الش ظهريرنا كومما ذ

  . أيت وجهه مع نقدهيما سكللوضوء فقط 

 ونه لربءك يف كتشأو ، لم عودهعفترة ت أو ون انقطاع برءكيإما أن { االنقطاع }ـف{ انكف يكو

  يف أثناء } بعده أو عمالون قبل الشروع يف األكيإما أن {: الثالثة} ري التقادعلىو، فترةأو 
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  .أو بعد الصالة

 وإن كان بعد ،فإن كان انقطاع برء وقبل األعمال جيب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل واإلتيان بالصالة

  ،الشروع استأنفت

  

ا الوضوء عليهب جيان انقطاع برء وقبل األعمال كفإن ، أو بعد الصالة{نهما يب أو الصالة أو الطهارة

أيت بعض يوس، ما تقدمك} ان بالصالةيتواإل{ة ريثكيف املتوسطة وال} أو مع الغسل{لة ييف القل} فقط

  . هيالم فكال

 أو الطهارةان يف أثناء كسواء مطلقاً، } ان بعد الشروع استأنفتكإن {ما : ة هييالصورة الثان} و{

السرائر والدروس وجامع إلی  ونياملشهور يف األول إىل ما نسبكيف أثناء الصالة أو ، بعد الطهارة

 إىل اجحتين ظاهرمها صحة الطهارة وعدم االإث ي للمعترب واجلامع يف الثاين حخالفاً، املقاصد يف الثالث

إلطالق ، عيوالظاهر الصحة يف اجلم، ث قاال بصحة الصالةيان يف الثالث حيوللمبسوط والب، اإلعادة

 علىل ي دلك ذلعلىه يون االنقطاع يف هذه األحوال الثالثة فعدم التنبكي ما اًريثك واألدلة خصوصاً

  . بقاء األثر والقتضاء االمتثال السقوطعنی والستصحاب الصحة مب، العدم

ة هذا الدم وقال ي عموم حدثعلىل مبا دل  فقد استد،يف البعض أو عيناف يف اجلممن قال باالستئ أما

  ة هذا الدم فال جمال ي عموم حدثعلى لي دلكان هناكث يوح،  املستمرريل العفو لغيبأنه ال إطالق يف دل
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  .وإن كان بعد الصالة أعادت إال إذا تبني كون االنقطاع قبل الشروع يف الوضوء والغسل

  

  . الستصحاب الصحة

اا ي وجوب إتعلىوإمنا األدلة دلت ، ة هذا الدمي عموم حدثعلى الًيإذ مل جند دلخيفى ما ال ل كويف ال

طالق وال وجه ملنع اإل، لف به املوجب للسقوطكث أتت ا فقد جاءت بامليوح، ذه األعمال

لدی ه يرجع إليواالستصحاب إمنا ، ناءثرناها من عدم ندرة االنقطاع يف األكنة اليت ذي مع القرخصوصاً

  . ان هو املرجعكه يجتهادي فاملراد من االستدالل به أنه لو وصلت املرتبة إلل االيعدم وجود الدل

شف عن فساد الطهارة كألن االنقطاع } ان بعد الصالة أعادتكإن {: الصورة الثالثة هي} و{

ه يما ذهب إل ك،واألقرب هو الصحة . مجاعةكذل إىل ما ذهب ك،األول وبفسادها تبطل الصالة

  . ما عرفت يف الصورة السابقةك، ةيفاكان اليقتضياالستصحاب طالق وألن اإل ،آخرون

دل يو، فهو استثناء منقطع} ون االنقطاع قبل الشروع يف الوضوء والغسلك نيإالّ إذا تب{: أما قوله

 الصحة يف هذه الصورة وضوح أن الطهارة والصالة وقعتا يف حال الطهارة فال وجه لتوهم لزوم على

  . اإلعادة
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 وإن كانت شاكة يف سعتها أو يف كون االنقطاع لربء أم فترة ،قطاع فترة واسعة فكذلك على األحوطوإن كان ان

  ال جيب عليها االستئناف أو اإلعادة

  

فاألقرب عندي }  األحوطعلى كذلكان انقطاع فترة واسعة فكوإن {: ومما تقدم تعرف وجه قوله

، عادة دون صورة انقطاع الربءحتاط املصنف هنا باإل وإمنا ا، يف الصور الثالثةمطلقاًعادة عدم وجوب اإل

  . ان قد تقدم أنه ال وجه لهكوإن  ـ نيديما عن الشه ـ كم االستحاضةكون الفترة حبكالحتمال أن ت

رناه ال ك ما ذعلىف، لبعض إحدامهاأو ، وأما إذا مل تسع الفترة للطهارة والصالة ووسعت إلحدامها

ان كوإن ، عادة ألن الضرورات تقدر بقدرهاموا باإلكحيوه فالالزم أن رك ما ذعلىوأما ، عادةجتب اإل

  . عادةظاهرم عدم اإل

ب جيون االنقطاع لربء أم فترة ال كأو يف {مع العلم بأا فترة انقطاع } ة يف سعتهاكانت شاكوإن {

ر املصنف كفقد ذ: روهك ما ذعلىوأما ، رناه فهو واضحك ما ذعلىأما } اإلعادة أو نافئا االستعليه

  .  إلطالق األخبار وللزوم احلرجكعادة وذلاالستثناف واإل عدماملرتضی خ ي للجواهر والشتبعاً

  : نيلي الدلعلىل كوأش

طالق ون اإلك إىل ضافة باإل، ما اعترفوا به يف الصور السابقةعلىأما االطالق فبأنه ال إطالق لألخبار 

  ومقام ، م الواقعيكيف مقام احل
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  . بعد ذلك سعتها أو كونه لربءإال إذا تبني

  

م كان احليفل لبكتيم الواقعي ال كل املثبت للحيم الظاهري والدلكمقام احل،  يف سعة الفترةكالش

أنه شخصي فال  إىل باإلضافة، سقطهيوإمنا ، مكثبت احليوأما احلرج فبأنه ال ، الظاهري املتأخر منه رتبة

  . ليكم ك حعلى الًيون دلكي

، ناف واإلعادةئجب االستيف} ونه لربء أو ك سعتهاك بعد ذلني إذا تبإالّ{: املصنفوأما وجه قول 

  . واهللا العامل .ما عرفت ك،نافرناه فال جتب اإلعادة واالستئك ما ذعلىوأما ،  مبناهمعلىفهو واضح 
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 أو ة أو كثريإذا انتقلت االستحاضة من األدىن إىل األعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسطة): ١٥ـ مسألة (

  .املتوسطة كثرية

  . وكذا إن كان بعد الصالة فال جيب إعادا، فتعمل عمل األعلى، فال إشكال:فإن كان قبل الشروع يف األعمال

  نافئ فعليها االست:وإما إن كان بعد الشروع قبل متامها

  

 أو لة متوسطةي القلما إذا انقلبتك علىاأل إىل یستحاضة من األدنإذا انتقلت اال{: )١٥ ـ مسألة(

 أو طهارة ـ يف أثنائه أو إما قبل الشروع يف العمل:  ثالثة أقسام ألنهعلىفهو } ةريثكاملتوسطة  أو ةريثك

  . بعد متام األعمال ـ أو نهمايب أو صالة

إلطالق أدلة عمل } علىفتعمل عمل األ{م كيف احل} الكان قبل الشروع يف األعمال فال إشكفإن {

 وعمل یس هلما عمالن عمل األدنيأنه ل: ومن الواضح، ی إطالق أدلة عمل األدنعلى مك احلاعلىاأل

 ی األدنكاكالند، ب الغسل والوضوء معاًجية الغسل فقط مل ريثك العلىبأن الواجب : فإذا قلنا، علىاأل

عده ال ما بيؤثر فيال ألن احلدث إمنا كبال إش} ب إعاداجيان بعد الصالة فال كذا إن كو {علىيف األ

  . نيورك املذنيمكالصوم يف احل  ومثل الصالة،ما قبلهيف

  ناف ا االستئعليهف، ان بعد الشروع قبل متامهاكوأما إن {
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 حىت إذا كان االنتقال من املتوسطة إىل الكثرية فيما كانت املتوسطة حمتاجة إىل الغسل وأتت ،والعمل على األعلى

  ،نافئست لكن مع ذلك جيب اال، الكثريةبه أيضا فيكون أعماهلا حينئذ مثل أعمال

  

عمال إ فال بد من لهيإطالق دلقتضى ها مبيلقدح احلادث ف(: كقال يف املستمس} على األعلىوالعمل 

، ةيفاكم بالكفي يف احلكيه يثرة االنتقال وعدم التنبكل مع ين إطالق الدلإ: هيوف، یانته )١()مقتضاه

ومع التعارض فاملرجع ، ةيفاكقول بعدم الي علىل األيودل، ةيافكقول بالي یل أدنيأن دل: األمرمنتهی 

 نيب أو الصالة أو الغسل أو ون االنتقال يف أثناء الوضوءكي أن نيب:  فرقريمن غ، استصحاب بقاء األثر

  . الطهارة والصالة

  . ره املصنفكما ذياط فحتين االكول هذا

ب غسل جيوم الصوم فانه ال ي قبل الظهر يف طاً فصار متوسالًيان قلكال أنه إذا كشنبغي اإليال  نعم

انت كما ية فريثكال إىل ان االنتقال من املتوسطةكإذا حتی {ن يالظهر إىل بل تؤخره، املتوسط يف حاله

نئذ مثل يون أعماهلا حكيفأيضاً، وأتت به {انت قبل الصالة كما إذا ك} الغسل إىل املتوسطة حمتاجة

ان ك ألن الغسل الذي أتت به بعد املتوسطة إمنا كوذل} نافب االستئجي كن مع ذلكل، ةريثكأعمال ال

   أو ة اليت رأا يف أثناء الطهارةريثكفال،  ألثر التوسطرافعاً

                                                

. ٤١٧ ص٣ ج:املستمسك) ١(
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 ، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها،وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدمها تتيمم بدله

  .لكن عليها القضاء على األحوط

  

  . رفع أثرها بغسل آخر إىل نهما حباجةيبو  أالصالة

ثرة ملثل كل اليعلم مشول دليوال ، ةيفاك العلىم كل املتوسطة حايأن إطالق دل: عليهرد ين كول هذا

حال مع عدم  إىل ة االنتقال من حالريثكرناها من كنة اليت ذي مع مالحظة القرهذه الصورة خصوصاً

  . ك ذلعلىه األدلة يتنب

عن الغسل {حال  إىل بعد التبدل من حال} وإن ضاق الوقت{:  املصنفهرك ذاألحوط ما نعم

 علىستمرت ا: أيضاًمم يوإن ضاق عن الت{مم ية التيإلطالق أدلة بدل} مم بدلهيتت: أحدمها أو والوضوء

  . وإن قلنا بالعموم يف اجلملة ،هي فكوك ملثل هذه الصورة مشعلىألن عموم أدلة األ} عملها

ن يم فاقد الطهوركأن الظاهر إجراء ح(من : كفما يف املستمس، ی عموم أدلة األدنجعفاملر: عليهو

بل لو ، الكلو من إشخيال ، ینتها )١()عليهداء عنه ووجوب القضاء وخمتار املنت والنجاة سقوط األ، اعليه

ا عليهن كل{ال  حبك ألن الصالة ال تتر،أيضاًفالظاهر وجوب األداء ، نيبأا داخلة يف فاقد الطهور: قلنا

  م فاقد كوح، نيالحتمال أا داخلة يف فاقد الطهور}  األحوطعلىالقضاء 

  

                                                

. ٤١٨ ص٣ ج:املستمسك) ١(
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 فلو تبدلت الكثرية ، مث تعمل عمل األدىن، استمرت على عملها لصالة واحدة:وإن انتقلت من األعلى إىل األدىن

 لكن للعصر ، وتغتسل وتصلي فتتوضأ:متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صالة الظهر تعمل للظهر عمل الكثرية

  ،والعشائني يكفي الوضوء

  

  . ن القضاءيالطهور

 إىل ثرةكفإذا تبدلت ال}  عملها لصالة واحدةعلىستمرت ا: یاألدن إىل علىوإن انتقلت من األ{

الوضوء لصالة  أي }یمث تعمل عمل األدن{ الغسل ك قبل الظهر اغتسلت وصلّت الظهر بذلالقلة مثالً

ن هذا إذا كل، العصر إىل  بالنسبةی وإطالق أدلة األدن،الظهر إىل  بالنسبةعلىأدلة األإلطالق ، العصر

  . الوضوء إىل الوضوء وبدونه حتتاج إىل بأن الصالة مع الغسل ال حتتاج: ما إذا قلناك، ان للعمل خاصاًك

 ة متوسطة قبل الزوالريثكفلو تبدلت ال{ظهر أثر للتبدل ي مل مطلقاًالوضوء  إىل ذا قلنا بأا حتتاجإأما 

قبل صالة الظهر تعمل للظهر {وقت الصالة  إىل  من عدم لزوم استمرار احلالةملا عرفت سابقاً} بعدهأو 

في كي نين للعصر والعشائكل{الظهر } فتتوضأ وتغتسل وتصلي{ ةريثكإلطالق أدلة ال} ةريثكعمل ال

  . إلطالق أدلة املتوسطة} الوضوء

  ما سبق يف بعض املسائل أن  مقتضىن إ: قالين رمبا كل
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  .وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن املغرب

 وإال فيجب إعادة الظهر بعد ،نعم لو مل تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا جيب عليها للعصر إذا مل يبق إال وقتها

  ، وإن مل تغتسل هلا فللعشاء، وإن مل تغتسل هلا فللمغرب،الغسل

  

 والغسل ،فإذا صارت متوسطة قبل العصر وجب الغسل هلا، وجب الغسليصالة  أي التوسط قبل

ة فإنه ريثكم الكثر من حكم التوسط أكون حكيإن من التطوع أنه ال : هيوف، في عنهكية للظهر ال ريثكلل

 إىل تجحياألضعف مل  إىل فإذا تبدل، ثر من الوضوءكأ إىل تجحيصالة العصر مل  إىل اًريثكإذا بقي الدم 

العشاء عن  أو وإن أخرت العصر عن الظهر{في الوضوء كيان فكف يكو، ق أوىلين الوضوء بطرثر مكأ

فال ، ري يف املقامجيوهذا ال ، غسل ثان إىل اجحتيباالكان ة إمنا ريثكإذ ضرر عدم اجلمع يف ال} املغرب

  . قي التفرني اجلمع وبنيبة الوضوء للعصر والعشاء يفاكفرق يف 

الشتراط } للعصر{الغسل } اعليهب جي{لعذر آخر  أو }اناًينس أو اناًيظهر عصلو مل تغتسل لل نعم{

إذ } بق إالّ وقتهايإذا مل {ة يا الغسل للصالة الثانعليهوجب األوىل فإذا مل تفعله للصالة ، الغسل للصالة

 همايلتكان هلا وقت لكبأن } وإالّ {كا قضاء الظهر بعد ذلعليهب جينئذ وإمنا يال وقت للظهر ح

وإن {فالالزم إعادا بعد الغسل ، لبطالن الظهر من جهة عدم الغسل} جب إعادة الظهر بعد الغسليف{

  ، }وإن مل تغتسل هلا فللعشاء، مل تغتسل هلا فللمغرب
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  .إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء

  

 إعادة املغرب وإالّ وجب} ان العشاءيإذا ضاق الوقت وبقي مقدار إت{وإن مل تغتسل هلا فللصبح 

  . نيرناه يف الظهرك ما ذري بغأيضاً

أو ، ن من الفحصك يف األثناء ومل تتمكان الشكولو ، ت يف حصول التبدل وجب الفحصكولو ش

  . ما هو واضح ك، بعد الفراغ جرت قاعدة الفراغكان الشك وإن ، االستصحابیان قبل العمل جرك



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨٤

  ،والكثرية إذا انقطع عنها باملرة الغسل لالنقطاعجيب على املستحاضة املتوسطة ): ١٦ـ مسألة (

  

} الغسل لالنقطاع: ة إذا انقطع عنها باملرةريثك املستحاضة املتوسطة والعلىب جي{: )١٦ ـ مسألة(

وقد سبق أنه ، اعليهانت بعد الصالة ذات دم فالالزم وجوب الغسل كإن ، اما الغسلجيإلطالق أدلة إ

  . الوقت يف وجوب الغسل إىل شترط امتداد الغسليال 

  . وجب الوضوء فقطيبأن االنقطاع إمنا : إطالق القول، تبهماكخ والعالمة يف مجلة من ين عن الشكل

فإذا ، ا الغسلعليهانت ذات دم وجب كذا إبأن ظاهر األدلة أن املرأة وقت الصالة : ستدل هلمايو

، ب الغسلجين ذات دم حال الصالة مل كوالزم هذا القول أا إذا مل ت، مك احلی املوضوع انتفیانتف

  : ماعليهرد يو، بعد دخول الوقت ومل تصلّ بعد أو سواء انقطع دمها قبل دخول الوقت

ان الالزم أن كان هو وجود الدم حال الصالة ك فإن املناط يف الغسل إذا ،بالنقض بالوضوء: أوالً

اللّهم إالّ أن ، ل من الغسل والوضوءك إىل ل بالنسبةي هو مناط الوضوء لوحدة لسان الدلكون ذلكي

م كدان احليريالصالة توضؤوا ال أما  إىل ذا قامواإن يقال بإرادا أن حاهلا حال سائر الناس الذي

  . بالوضوء ألجل االستحاضة

 وإالّ لزم عدم ،ص أدلة الغسل بوجود الدم حال الصالة ال وجه له بعد إطالقهايبأن ختص: ايوثان

  ستبعد أن يوهذا مما ، الدم يف سائر األوقات وترى أوقات الصالة ترى  من الىعلوجوب الغسل 
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  .إال إذا فرض عدم خروج الدم منها من حني الشروع يف غسلها السابق للصالة السابقة

  

  . ما بهزلتي

وقد احتمله ، الوضوء إىل الغسل وال إىل اج االنقطاعحتيوهو عدم ا: ل ثالث يف املسألةا احتمكوهنا

  :  املعترب وقواه يف اجلواهر قائالًيف

 وجه علىة دم االستحاضة يمبنع حدث:  مث استدل له،)١() عدمهعلىلوال ظهور اتفاق األصحاب (

ا عليهان كإذا فعلت املستحاضة ما : مثل قوله، ل العفويوإطالق دل، شمل املنقطع منه بعد فعل الطهارةي

 )عليه السالم(مام ه اإلي بعدم تنبكستدل لذليما أنه رمبا ك، ستدالالتهاآخر  إىل ..م الطاهركانت حبك

ما ك وهذا االحتمال قوي جداً، هيا لزم التنبعليه ان واجباًك الغسل والوضوء بعد االنقطاع ولو على

قتضي ما ياط حتيفاال، ظهر منهم من شبهة االتفاقيما   بعد خصوصاً،لكإالّ أن العمل به مش، راهكذ

  .  للمشهورره املصنف تبعاًكذ

ن إث يح}  الشروع يف غسلها السابق للصالة السابقةني إذا فرض عدم خروج الدم منها من حإالّ{

ان الدم كأما إذا ، وضوء آخر أو لة فال وجه لغسل آخري الوضوء يف القلكذلكو، الغسل رفع آثار الدم

  . دلة االستحاضة هلما عموم أعلى وجب الغسل والوضوء بناًء وسط الغسل والوضوء مثالً إىل رجخي

                                                

. ٣٣٤ ص٣ ج:اجلواهر) ١(
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 كذلك جيب ، كما جيب عليها جتديد الوضوء لكل صالة ما دامت مستمرة:املستحاضة القليلة): ١٧ـ مسألة (

  .عليها جتديده لكل مشروط بالطهارة

  

، ل صالة ما دامت مستمرةكد الوضوء ليا جتدعليهب جيما ك: لةياملستحاضة القل{: )١٧ ـ مسألة(

تفوا كث اين حي آلخرخالفاً، ما ارتضاه مجعك} ل مشروط بالطهارةكه لديا جتدعليهب جي كذلك

ي عن العالمة كوهذا هو احمل، شترط بالطهارةيالوضوء لسائر ما  أو اا بالغسليبأعماهلا للصلوات عن إت

غسال ة األيفاك(: هخيعن بعض مشااملرتضی خ ي الشیكوح، ده اجلواهريوأ، حهيالطباطبائي يف مصاب

 مطلقاًوز للمستحاضة جيأنه األقوى (: وقال يف املستند، )ع الصلوات بعدهايالواجبة جلموالوضوءات 

توقف شيء منها يوال ، نيقراءة العزائم ومس املصاحف واللّبث يف مطلق املساجد مع اجلواز يف املسجد

 ني حكولقد أغرب يف املستمس .ینتها )١()عن الصارف جداًايل  لألصل اخل، شيء من األعمالعلى

  . )٢()قةين مضك إذا مل تتها أصالًيعدم مشروع ـ القواعد ـ أي تقتضي(بأن : قال

  : ثركأ أو أن األقوال يف املسألة أربعة: لمامكظهر من يفالذي  ،انكف يكو

  . قي إالّ يف املضمطلقاًعدم اجلواز : القول األول

                                                

  . ٧ س١٦١ ص١ ج:املستند) ١(

. ٤٢١ ص٣ ج:املستمسك) ٢(
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  . بدون أعماهلا لصلواا حىت مطلقاًاجلواز : القول الثاين

  . اا بأعماهلا للصلواتياجلواز بشرط إت: ول الثالثالق

  . أعماهلا لصلواا إىل ضافةات باإلياجلواز بشرط الوضوء للغا: القول الرابع

ة ال تصحح ية والطهارة االضطراريضطرارابأن طهارة املستحاضة : فقد استدل له: أما القول األول

صح له يث ال يح ممي فحاهلا حال املت،ةي األمور االضطرارريبغان يتصح هلا اإليه فال يإالّ املقدار املضطر إل

  . ألن الضرورات تقدر بقدرها، ان بصالة القضاء وحنوهايتاإل

  .  املنععلىل يله األصل بعد عدم وجود دليفدل: وأما القول الثاين

ا احلدث ن الرافع هلذأو، أن االستحاضة حدثالفتوی أن املستفاد من النص و لهيدل: والقول الثالث

وإن مل تأت ، ع األعماليم الطاهر وصح هلا مجكفاذا أتت بأعماهلا صارت حب، عمال املقررة هلاهو األ

  . م احملدثكانت حبكباألعمال 

أما ، ةيوميال إىل وأعماهلا إمنا تنفع بالنسبة، بأن االستحاضة حدث فقد استدل له: أما القول الرابع

ان بسائر ما يتجوز هلا اإليل ـ أعماهلا لصلوااإىل ضافة باإل ـ ها فالالزم أن تتوضأريغ إىل بالنسبة

ل األعمال بالوضوءات كاا بيوالظاهر هو جواز إت، هاريات وغيه الطهارة من طواف وصالة آيشترط في

  كها للصلوات الواجبة وذليتاليت تأ



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨٨

فألن   الوضوءاتكلأما اشتراطها بت،  الوضوءاتكد من اشتراط األعمال بتلي األزعلىل يلعدم دل

إالّ ، ان باألعمال املشروطة بالطهارةيتصح اإليفال ، ة الدم يف اجلملةياب الوضوءات حدثجيالظاهر من إ

  : إالّ أمور، ليثر فلعدم الدلكوأما عدم اشتراط وضوء أ، ة وهي ال ترتفع إالّ بالوضوءاتيإذا رفعت احلدث

رها كذيها ومل يالقول واحلال أن املسألة خمتلف فن كميف يكأنه : هيوف، مجاعتوهم وجود اإل: األول

  . ةيسناد املسقط له عن احلجأنه حمتمل اإل إىل ضافةباإل، ونريثك

رط تشيسائر ما  إىل  عنهتعدیيو، )١(»ل صالة بوضوءكوصلّت «: )عليه السالم(قوله : الثاين

،  ـالمكظهر من قرائن اليما ك ـ ةيومين الظاهر من هذه اجلملة الصلوات الأ: هيوف، بالطهارة باملناط

  . األوىل يف املسألة كالم يف ذلكوقد تقدم بعض ال

ها يامها فال تصلي فياملستحاضة تنظر أ«:  قال)عليه السالم(عن الصادق : بن عماراحة يصح: الثالث

 أن قال إىل  ـغتسلت للظهر والعصرارسف كثقب اليامها ورأت الدم يفإذا جازت أ، قرا بعلهايوال 

ان الدم ال كوإن ، ام قرئهايها بعلها أيأتيوال ، ها يف املسجد وسائر جسدها خارجيوتضم فخذ: ـ

  ها بعلها إالّ يف يأتيوهذه ، ل صالة بوضوءكرسف توضأت ودخلت املسجد وصلّت كثقب الي

                                                

  . ١ حبواب االستحاضةأ من ١ الباب٦٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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إن  و، وليس هلا االكتفاء بوضوء واحد للجميع على األحوط،كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب

   حىت يف املس جيب عليها ذلك،كان ذلك الوضوء للصالة فيجب عليها تكراره بتكرارها

  

ه يشترط في اشتراطه يف سائر ما علىل يفإن اشتراط دخول املسجد بالوضوء دل، )١(»ضهايام حيأ

  . یق أوليالطهارة بطر

، ل الصالة يف الغالبفإن دخول املسجد إمنا هو ألج، إن الظاهر منه أن الوضوء ألجل الصالة: هيوف

له فما ك كومع ذل هذا، ة وضوء واحديفاك فلعدم توهم ة بوضوءل صالكوصلت : كأما قوله بعد ذل

ر له كوإالّ فما ذ، اطحتيرناه من اشتراط األعمال املشروطة بالطهارة بوضوءات الصلوات إمنا هو اكذ

  . ىه يف الفتوي االستناد إلنكمي الًي ال دلداًيي وتأونه إشعاراًكلو عن خيل ال يمن الدل

ن إتابة القرآن كالطواف الواجب ومس ك{ل مشروط بالطهارة كده ياط يف جتدحتيفاال ،انكف يكو

  . } األحوطعلىع يتفاء بوضوء واحد للجمكس هلا االيول{فإن املس مشروط بالطهارة } وجب

إلشعار } رارهاكه بتراركا تعليهجب يف{فة هلا يان وظكمما }  الوضوء للصالةكان ذلكوإن {

ل صالةكالوضوء ل تاجحيفالعمل الثاين املشروط بالطهارة ، آخر عمل واحد إىل  أن الوضوء أثرهعلى 

  إذا أراد } كا ذلعليهب جييف املس حتی {د يوضوء جدإىل 

                                                

  . ١ حبواب االستحاضةأ من ١٠ الباب٦٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  .لكل مس على األحوط

  .لصالة أيضاً بل ولو تركت الوضوء ل، ال جيب عليها الوضوء لدخول املساجد واملكث فيها:نعم

  

أن الحتمال : وإمنا احتاط}  األحوطعلى{وضوء } ل مسكل{رار وجب وضوءات متعددة كالت

ويف قبال هذا ، ه وضوء واحد ألن التقارب ملحق له بالواحديفي فكيون املس املتعدد املتقارب كي

لعله و، رار الوضوء مع استمرار املسكث احتمل وجوب تيشف الغطاء حكظهر من ياالحتمال ما 

  . قوم مقام املتعدديإن إجراء املاء مدة : ريروا يف باب تعدد التطهكما ذك، املس املتعددكألجل أنه 

 )عرفينه بال خالف إ( :ففي اجلواهر} هايث فكا الوضوء لدخول املساجد واملعليهب جيال : نعم{

ن يف كل، ن دخول املسجدنع عميومثله ال ، ها أا حدث أصغري األمر فیهتلة منيوإن القل،  لألصلكوذل

واستدل ، )ع األعمالين قبل مجياجلواز يف املسجد إن بعضهم منع اللبث يف مطلق املساجد مع( :املستند

  . بن عمار املتقدمةاحة يبصح

ت الوضوء كبل ولو تر{: ره املصنفكما ذاألقوى ف، حةيوقد عرفت ما يف داللة الصح: أقول

، ما عرفتكها يث فكنع عن دخوهلا واملمي ال كوذل، دث باألصغرم احملكنئذ حبيألا ح} أيضاًللصالة 

  ا العزائم بأس وإن مل تتوضأءس يف قرايومما تقدم ظهر أنه ل
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  . ث يف سائر املسجدكن وامليل يف دخوهلا املسجدير من الدلكملا ذ، للصالةحىت 
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حىت ، هلا مجيع ما يشترط فيه الطهارةاملستحاضة الكثرية واملتوسطة إذا عملت مبا عليها جاز ): ١٨ـ مسألة (

  .دخول املساجد واملكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن

  

ه يشترط فيع ما يا جاز هلا مجعليهة واملتوسطة إذا عملت مبا ريثكالاملستحاضة {: )١٨ ـ مسألة(

بل ، هو املشهورما ك} تابة القرآنكها وقراءة العزائم ومس يث فكدخول املساجد وامل حىت الطهارة

وتضم «: )عليه السالم(ث قال يحة املتقدمة عن ابن عمار حي الصحعليهدل يمجاع و اإلعليه يادع

  . )١(»ها يف املسجد وسائر جسدها خارجيفخذ

 إىل  فلتؤخر الصالة سائالًان دماًكفإذا «: عبد اهللا أيب  يف خرب عبد الرمحن بن)عليه السالم(وقوله 

ولتطف أا زوجها يفل، ل شيء استحلت به الصالةكو،  بغسل واحدنيتمث تصلي صال، الصالة

  . الزم دخول املسجد احلرامي مع وضوح أن الطواف )٢(»تيبالب

 كاملستحاضة تصوم وتصلي وتقضي املناس«:  قال)عليه السالم( يعلعن : اتية اجلعفريوإطالق روا

   هايأتيوتدخل املساجد و

                                                

. ١ حبواب االستحاضةأ من ١ الباب٦٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٨ حبواب االستحاضةأ من ١ الباب٦٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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  .وجيوز وطؤها

  ،ن األعمال حىت تغيري القطنة بطلت صالاوإذا أخلت بشيء م

  

  . هاريغ إىل ،)١(»زوجها

بسائر جسدها "ما أن املراد ك، ل منها الدميسيال  حىت حفظ نفسها: "نيبضم الفخذ": واملراد

ن كميلوضوح أنه ال ، ال أنه خارج عن املسجد، ثيإن سائر اجلسد خارج عن احتمال التلو، "خارج

  . لشاذة اليت ال تراد منها قطعاًر ا إالّ ببعض الصوكذلك

علم أن املراد يومنه ، ح بعضها اآلخريات وتصري وإلطالق بعض الرواإمجاعاً} وز وطؤهاجيو{

واقعها ي: فقلت، ة واملتوسطةريبك يف االستحاضة ال)عليه السالم(عن الصادق : لية إمساعيبالشرط يف روا

لقذارة اجلماع ، هترتستحباب الا )٢(»ن أرادإواقعها ي توضأ مثت ا فلتغتسل ولكإذا طال ذل«: الرجل؟ قال

  . طول زمان العزوبلدی رغب اإلنسان عنه إالّ يالن الدم مما ييف حال س

 ،كالم يف ذلكوقد سبق ال}  القطنة بطلت صالايريتغ حىت وإذا أخلّت بشيء من األعمال{

تاب كر يف كما ذكت صالة يبالبوالطواف مثل الصالة يف الصحة والبطالن وما أشبه ألن الطواف 

  . احلج

                                                

. من كتاب املناسك،باب السنة يف البدنة ٧٥ ص:اجلعفريات) ١(

. ٦٠ ص:سنادقرب اإل) ٢(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٩٤

 فلو أخلت باألغسال الصالتية ال جيوز هلا الدخول واملكث ،وأما املذكورات سوى املس فتتوقف على الغسل فقط

  .والوطء وقراءة العزائم على األحوط

  

 یسو{ث يف سائر املساجد وقراءة العزائم والوطء كن وامليمن دخول املسجد} وراتكوأما املذ{

وز هلا الدخول جية ال يغسال الصالتفلو أخلت باأل،  الغسل فقطعلىفتتوقف {تابة القرآن كل} سامل

  : نيلم يف املقام حول أمركونت، كوقد اختلفوا يف ذل}  األحوطعلىث والوطء وقراءة العزائم كوامل

  . ث والدخول وقراءة العزائم واملسكامل: األول

  . الوطء: الثاين

  : ه أقوال مخسةيفف ألولأما األمر ا: فنقول

ما تقدمت عبارته كوهذا هو الذي اختاره املستند ،  بدون الغسل وأي شيء آخرمطلقاًاجلواز : األول

  . ف أدلة املخالفي باألصل بعد تضعكواستدل لذل، يف املسألة السابقة

  .  تغتسل فتجوز هلا وإن مل،دون األمور األخر،  غسلعليهاملنع عن قراءة العزائم ملن : الثاين

  .  فتجوز هلا وإن مل تغتسل،دون األمور األخر، املنع عن مس املصحف قبل الغسل: الثالث

جوز هلا ي ف،دون األمور األخر، ن واللبث يف سائر املساجد قبل الغسلياملنع عن دخول املسجد: الرابع

  . وإن مل تغتسل
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  . مطلقاً وقد عرفت استدالل اوز،  قبل الغسلمطلقاًاملنع : اخلامس

، ربك أنه حمدث باحلدث األعلىل يبأن وجوب الغسل دل: أما املانع عن قراءة العزائم فقد استدل له

  . وبنفس هذا استدل املانع عن مس املصحف، وز له قراءة العزائمجي ال كذلكواحملدث 

هما مع أن يلكن ال عن يل منهما منع عن أحد األمركفلماذا ، ل باآلخركنقض : أوالً: ماعليهرد يو

فإنه ،  غسل املسعليهما يف من ك، وركالزم املنع املذيأن الغسل ال : اًيوثان، همايلك عليهرم حياحملدث 

  . تابة القرآنكصح له قراءة العزائم ومس ي

 بعد أمرها بأن )عليه السالم(نه إث يبن عمار املتقدمة حاحة يبصح: فقد استدل له: أما القول الرابع

دخوهلا  شعر بأنيمما ، »ها يف املسجد وسائر جسدها خارجيضم فخذتو«: عصر قالتغتسل للظهر وال

 ألنه يف صدد أنه إذا دخلت أيضاًشعار بل اإل، ثر من إشعاركس أينه لإ: هيوف، املسجد قبل الغسل حمظور

  . ما عرفت ك،ل منها دم يف املسجديسيال  حىت هاياملسجد ضم فخذ

اجلنب واحلائض كوتارة بأن الظاهر من األدلة أا ، مجاعارة باإلت: فقد استدلمطلقاً، أما املانع 

حرمة  ـ أي والتعدي عن موردها، حة بن عمار املتقدمةيوتارة بصح، ماعليهرم حيا ما عليهحرم يف

  . سائر احملرمات باملناط إىل  ـدخوهلا املسجد
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: انيبل عن األع، لون جداًي قل باملنعنيفإن القائل، مجاع قطعي العدمإذ اإل: یفخيل ما ال كويف ال

: همريح وغية وشرح املفاتري والذخكلة والروض وجممع الربهان واملدارية والقواعد واملراسم والوسيالنهاك

 ليظهر منه عدم ظفره بدليمما ، كبل املصنف احتاط يف ذل. نيواختاره مجلة من الشراح واحملش، اجلواز

  . اجلنب واحلائضكهور األدلة يف أا وال نسلّم ظ، ك ذلعلىإمجاع قطعي أو 

 ملا تقدم )املس(مث إن استثناء املصنف ، هايف باملناط فيكبن عمار قد تقدم عدم داللتها فاحة يوصح

  . يف املسألة السابقة

  . هي فكترياط ال حتي فاال، باستثناء املس،مطلقاًفاألقرب هو اجلواز : انكف يكو

  : ه أقواليفف، ستحاضةوهو وطؤ امل: وأما األمر الثاين

ي كركان واليرة والدروس والبكر والتذيما عن املهذب واملعترب والتحركمطلقاً، اجلواز : األول

  . هرياملستند وغكن يومجع آخر من املتأخر، ةيفاك والكواملدار

، لةيلقلالوضوء يف ا حىت  املستحاضة بأقسامها الثالثةعلىع األعمال الواجبة ياملنع إالّ بعد مج: الثاين

 ناسباًنتهی ايف واملصباح واحللي واملكصباح واإلسايف واإلكما عن املقنعة واالقتصاد واجلمل والعقود والك

  . ظاهر عبارات األصحابإىل 

  سطةفال منع يف املتو،  الغسل خاصةعلىتوقف الوطء : الثالث
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  . ةيما عن الرسالة واهلدا ك،مطلقاًلة يوز يف القلجيو، ة بعد الغسلريثكوال

ي هذا كوقد ح،  الوضوء يف موقع الوضوءعلى و، الغسل يف موقع الغسلعلىتوقف الوطء : الرابع

  . ظاهر األصحاب إىل  لهعن بعض ناسباً

  . ما عن املبسوط ك،د الوضوء للوطءيل يف موقعه مع جتدك الغسل والوضوء علىتوقفه : اخلامس

و ال تقْربوهن حتى ﴿:  وقوله)١(﴾هرن فأْتوهنفِإذا تط﴿: تعاىلباألصل وبعموم قوله : استدل لألول

  . )٢(﴾يطْهرن

  . )٣(»ضهايام حيها بعلها إذا شاء إالّ أيأتيال بأس أن «: بن سناناحة يوبصح

  . )٤(»ها زوجها إن أراديأتيو«: حة صفوانيوصح

ا شاء بعد ممتی ضها أتاها زوجها يام حيا مثل أعليه یفإذا دام دم املستحاضة ومض«: والرضوي

  . )٥(»قبله أو الغسل

                                                

. ٢٢٢اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٢٢٢اآلية : سورة البقرة) ٢(

  . ٥ ح باب جامع يف احلائض واملستحاضة٩٠ ص٣ ج:الكايف) ٣(

. ٦ ح باب جامع يف احلائض واملستحاضة٩٠ ص٣ ج:الكايف) ٤(

  . ٣٤ س٢١ ص:فقه الرضا) ٥(
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  . )٢(»ها زوجهايأتيو«: ويف موضع آخر منه، )١(»وحلّت لزوجها«: والدعائم

  . ك ذلريغ إىل ،)٣(»ها زوجهايأتيو«: اتيواجلعفر

  :  بـمطلقاًالقائل باملنع : استدل

  . )٤(» تغتسلنيفح، هايأتيوإن أراد زوجها أن «: موثق مساعة

،  ا فلتغتسل ولتتوضأكإذا طال ذل«: )عليه السالم(واقعها الرجل؟ قال ي :قلت: وخرب قرب اإلسناد

  . )٥(»واقعها إن أراديمث 

أا زوجها يل شيء استحلت به الصالة فلكو«: )عليه السالم(عن الصادق : وخرب عبد الرمحان

  . )٦(»تيولتطف بالب

حلّ لزوجها أن ، ا الصالةفإذا حلّت هل«: )عليهما السالم(عن أحدمها : ل وزرارةيوموثق الفض

  . )٧(»غشاهاي

                                                

  .  يف ذكر احليض١٢٨ و١٢٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  . يف ذكر احليض١٢٨ و١٢٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

.  باب السنة يف البدنة من كتاب املناسك٧٥ ص:اجلعفريات) ٣(

  . ٦ حبواب االستحاضةأ من ١ الباب٦٠٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  . ٦٠ ص:سنادقرب اإل) ١٠(

  . ٨ حبواب االستحاضةأ من ١ الباب٦٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٦(

  . ١٢ حبواب االستحاضةأ من ١ الباب٦٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ٧(
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  ،وال جيب هلا الغسل مستقال بعد األغسال الصالتية

  

 الحتمال أن كوذل ـ )عليه السالم(مام ه اإلير فكذيبعد أنه مضمرة مل  ـ إمجاله:  املوثقعلىرد يو

ط من صفات يب ومن املعلوم أن العطاًي عبان دماًكن إهذا : نة قولهيم احلائض بقرك حكراد بذلي

نة ينة تعارض قريهذه القر نعم، هايأتيإن أراد زوجها أن  إىل  هذا إشارة)عليه السالم(ض فقوله ياحل

  . ةيمجال يف الرواقع اإليولذا ، م املستحاضةكن مها يف صدد حيلها الذية وذيصدر الروا

ق جواز خاص ال يعل تشهد بأن املرادي الطول علىه يق اجلواز فيعلبأن ت: سناد خرب قرب اإلعلىو

  . مطلق اجلواز مقابل احلرمة فال ربط له باملقام

نة السؤال يف صدره عن يض بقرية يف مقابل حالة احليبأن الظاهر منه احلل:  خرب عبد الرمحانعلىو

  .  اجلوازعلى ون إطالقها داالًكيف، أصل جواز الوطء والطواف ال عن شرطهما

  .  وزرارةليظهر اجلواب عن موثق الفضي: ومنه

  . یأولـ ره املصنف كما ذكـ اط حتين االكول هذا

الم يف هذه املسألة كوقد أطال الفقهاء ال، فقد استدل هلا بوجوه ظاهرة الضعف: وأما سائر األقوال

  . املفصالت إىل جعريا فلعليه فمن شاء االطالع  ورداًستدالالًا

   لعدم} ةيغسال الصالت بعد األب هلا الغسل مستقالًجيوال {



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٠

  .وإن كان أحوط

 فيتوقف على : وأما املس، على األحوط إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقالً:نعم

  . ويكفيه الغسل للصالة،الوضوء والغسل

  

خلرب قرب } ان أحوطكوإن {مجاع  اإلك ذلعلى يادع لزوم غسل آخر للوطء بل علىل يالدل

وألن ،  االستحبابعلى قد عرفت محله كنكل،  غسل خاص ألجل الوطءاإلسناد املتقدم الظاهر يف

رفع  إىل  الطهارة احتاجتعلىمتوقفة أخرى ة يذا أرادت غاإفي للصلوات فكانت تكغسال إمنا األ

  .  الغسلعلىاحلدث املتوقف 

  . ةيغسال الصالتة األيفاكن إطالق األدلة قاض بإ: هيوف

فإن االستحاضة حدث } ا الغسل مستقالًعليهلوقت وجب  قبل اك من ذلئاًيإذا أرادت ش نعم{

صح ي حىت  فالالزم الغسل،واملستحاضة حمدثة، الطهارة إىل ات حباجةي الغاكن تلإث يوح، رفعها الغسلي

ات يئر الغااسان املستحاضة بيطالق أدلة إتإل}  األحوطعلى{ن هذا الغسل كل، اتي الغاكان بتليتهلا اإل

  . ص اجلواز بالوقتيفال وجه لتخص، الطواف ودخول املسجدك

رب وبدون الوضوء حمدثة كألا بدون الغسل حمدثة باأل}  الوضوء والغسلعلىتوقف يوأما املس ف{

  وز للمحدث جيوال ، باألصغر
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  . بل األحوط ترك املس هلا مطلقاً،نعم إذا أرادت التكرار جيب تكرار الوضوء والغسل على األحوط

 ون﴿: تعاىلال ق، تابة القرآنكمسرطهِإالّ الْم هوأن األحوط كالم يف ذلك وقد تقدم ال،)١(﴾ال ميس 

  . ربك يف املس ألن غسل الصالة رافع للحدث األ}ه الغسل للصالةيفكيو {كذل

، وضوء مستقل إىل تاجحية يل غاك ملا تقدم من أن }رار الوضوءكب تجيرار كإذا أرادت الت نعم{

ألن } الغسل{رار كت} و{ لوحدة املناط )٢(»ل صالة بوضوءك«: )عليه السالم( ألنه املفهوم من قوله

صح يرب ال كيف أثنائها فهو حدث األ أو أيت بعد الصالةيأما الدم الذي ، نفع للصالةيالغسل للصالة إمنا 

}  األحوطعلى{ل من الوضوء والغسل كم يف كن احلكل، رار املسكرار الغسل لتكفالالزم ت، معه املس

 اجلنابةكرب ك أفما مل حتدث حدثاً، م الطاهركملا سبق من أن ظاهر األدلة أن أعمال املستحاضة جتعلها حب

 املس نيإعادة الوضوء والغسل ب إىل اجحتيفال فرق يف عدم اال، م الطاهركانت حبكالبول كأصغر أو 

  .  سائر املسنياألول وب

ألن الغسل والوضوء طهارة ، ة ووضوئهابغسل الصال حىت }مطلقاً املس هلا كبل األحوط تر{

 إىل أما ما مل تضطر، ه أتت به بالغسل والوضوءي فما اضطرت إل،والضرورات تقدر بقدرها، ةياضطرار

  أما أن الغسل والوضوء، املس فال تأيت به أصالًكشيء 

                                                

  . ٧٩ة اآلي: سورة الواقعة) ١(

. ١ حبواب االستحاضةأ من ١ الباب٦٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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، طراروإمنا أجاز الشارع الصالة وحنوها لالض، فألن الدم الذي هو حدث باق، ةيضطراراطهارة 

انت كعماهلا أأا إذا عملت الفتوی وأن الظاهر من النص و، المكال يف هذا الكش قد عرفت اإلكنكل

  . همايها إلرف مع عدم اضطرااولذا جازت هلا النافلة والطو، ل شيءكم الطاهر يف كحب
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 وحيتمل جواز ،جيوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر األعمال لكل صالة): ١٩ـ مسألة (

   واألحوط، لكنه مشكل،اكتفائها بالغسل للصلوات األدائية

  

} ل صالةكوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر األعمال لجي{: )١٩ ـ مسألة(

والوضوء }  بالغسلتفائهاكتمل جواز احيو { وإمجاعاًألن هذه األعمال ترفع آثار احلدث نصاً

  . }هيللصلوات األدائ{

ولذا قال يف ، م الطاهرك أا حبعلىمجاع فلما دل من النص واإل: الغسل إىل اجحتيأما عدم اال

  . )١() وقضاًءتصلي به ما شاءت من الفرض والنفل أداًء: أما غسلها فللوقت(: الروض

ل صالة ك«: )عليهم السالم(فلما تقدم من أن املنصرف من قوهلم : الوضوء إىل اجحتيوأما عدم اال

  . ةيومي الصلوات ال)٢(»وءبوض

ره من االحتمال كما ذير الوضوء فكذيضة مل يل نافلة وفرك املصنف وجوب الوضوء لیريث يح نعم

ال كشث قد عرفت اإليوح، رار املسكرار الغسل والوضوء لتكرناه يف مسألة تكملا ذ} لكنه مشكل{

  واألحوط {. الكس يف املسألة هنا إشي فلكره هناكما ذيف

                                                

. ٦ س٨٨ ص:روض اجلنان) ١(

. ١ حبواب االستحاضةأ من ١ الباب٦٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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  .ضاء إىل النقاءترك الق

  

  . )١()مطلقاً املس هلا كاألحوط تر(:  ملا سبق يف قوله}النقاء إىل  القضاءكتر

                                                

. ١٨ آخر املسألة ٤٠١تقدم يف الصفحة ) ١(



١١اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٥

 وال جتمع بينهما بغسل وإن ،وتفعل هلا كما تفعل لليومية، املستحاضة جتب عليها صالة اآليات): ٢٠ـ مسألة (

  .اتفقت يف وقتها

  

ما تفعل كوتفعل هلا {لعموم أدلة وجوا } اتيا صالة اآلعليهاملستحاضة جتب {: )٢٠ ـ مسألة(

 أو  ألا أحدثت بالدم يف أثناء صالا)الغسل(و، "ل صالة وضوءكل"  ألن)الوضوء( من} ةيوميلل

 كوقد أوضح املصنف ذل، لوحدة املناط )سائر األعمال(و: الغسل إىل تاجحيرب كواحلدث األ، بعدها

  . }يف وقتهانهما بغسل وإن اتفقت يوال جتمع ب{: بقوله

، م الطاهركانت حبكة يوميذا عملت أعماهلا الإيف أا الفتوی  ما تقدم من ظهور النص و:هيف نكل

 على ـ مهاريوغاملرتضی خ يالذي ادعاه الربهان القاطع والش ـ مجاعلإل، انت يف الوقتك إذا خصوصاً

، ان أحوطك وإن أيضاًلوضوء ا إىل اجحتيبل قد عرفت عدم اال، د يف الوقتيالتجد إىل اجحتيعدم اال

  . اا بالطوافات الواجبة للعمرة واحلجيومما تقدم تعرف وجوب إت

ا إث يات والطواف حيا األعمال لآلعليهن عملت املستحاضة بأعمال الصالة وجب كإذا مل ت نعم

  . حمدثة
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كن جيب عليها الوضوء بعده  ل،إذا أحدثت باألصغر يف أثناء الغسل ال يضر بغسلها على األقوى): ٢١ـ مسألة (

  .وإن توضأت قبله

  

ملا تقدم يف } ی األقوعلىضر بغسلها يصغر يف أثناء الغسل ال إذا أحدثت باأل{: )٢١ ـ مسألة(

  .  الضررعلىل يلعدم الدلمطلقاً، ضر بالغسل يأن احلدث األصغر ال : مبحث غسل اجلنابة

بطل أثر يما ك، حلدث أبطل أثر الوضوءألن ا} ا الوضوء بعده وإن توضأت قبلهعليهب جين كل{

  . ة الغسل عن الوضوء هنايفاكإن قلنا ب ويف املقام، ة الغسل عن الوضوء يف غسل اجلنابةيفاك
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٤٠٧

وجيوز هلا إمتام غسلها ،  هلما استأنفت غسال واحداًإذا أجنبت يف أثناء الغسل أو مست ميتاً): ٢٢ـ مسألة (

 وإذا حدثت الكربى يف أثناء غسل ، املبادرة إىل الصالة بعد غسل االستحاضةواستئنافه ألحد احلدثني إذا مل يناف

  املتوسطة استأنفت

  

ملا سبق }  هلما واحداًستأنفت غسالًا، تاًيمست م أو إذا أجنبت يف أثناء الغسل{: )٢٢ ـ مسألة(

ال تقصد ن أاط يف املقام حتين االكل، نيان غسل واحد حلدثيغسال من صحة إتيف مبحث تداخل األ

، ما فعلته إىل د بأن تنوي البدء يف غسل االستحاضة واجلنابة الحتمال صحة االستحاضة بالنسبةييالتق

  .  بطالن ما فعلته باحلدث احلاصل يف األثناءلىل عيألنه ال دل، یبل هذا هو األقو، بطل الغسليد ييفالتق

الستئنافه معنی  بل للجنابة إذ ال }نيئنافه ألحد احلدثوز هلا إمتام غسلها واستجي{لذا قال } و{

  . لالستحاضة

 ،غسل آخر أي غسل عن أي ةيفاك یرياللّهم إالّ عند من ، ت اجلنابةيأنفته لالستحاضة بقتولو أس

ملا سبق من } الصالة بعد غسل االستحاضة إىل ناف املبادرةيإذا مل { .ما مل نستبعده يف مبحث اجلنابةك

نايف املبادرة املستفادة من النص ي ال  من الغسلح أن املقدار املتعارفن من الواضكل، لزوم املبادرة

  . یوالفتو

   يف أثناء غسل املتوسطة استأنفت یربكوإذا حدثت ال{
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٤٠٨

  .للكربى

  

انت يف كسواء ،  قاض بوجوب الغسل هلایربكل اليفدل، یربكت يف الك اندصغرىألن ال} یربكلل

  . یبعد غسل الوسط أو یناء غسل الوسطثأ

في كي یربك فالظاهر أا ال تضر بالغسل ألن غسل الیربك يف أثناء غسل الیوأما إذا حدثت الوسط

 كتقدم التأمل يف ذل وقد، عليهالحقة  أو هيمتوسطة ف أو  الغسلعلىانت سابقة كسواء ، یعن الوسط

  . فراجع
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ا إذا رأت أحد الدمني قبل كم: قد جيب على صاحبه الكثرية بل املتوسطة أيضا مخسة أغسال): ٢٣ـ مسألة (

 وهكذا بالنسبة إىل املغرب ، مث انقطع، مث رأته عند العصر، مث انقطع،الظهر  مث رأته قبل صالة، مث انقطع،صالة الفجر

  ، ففي الفرض املزبور عليها مخس تيممات، ويقوم التيمم مقامه إذا مل تتمكن منه،والعشاء

  

رأت أحد إذا ما ك مخسة أغسال أيضاًة بل املتوسطة ريثك صاحبة العلىب جيقد {: )٢٣ ـ مسألة(

بأقسامه  ـ  االثناءيف أو بعد الغسل والصالةأو ، قبل الغسل والصالة}  قبل صالة الفجر مث انقطعنيالدم

ذا انقطع الدم مث إألنه ،  مبا قبل الغسل والصالةك واملصباح ذلكص املستمسيوال وجه لتخص،  ـالثالثة

  . ما تقدم من لزوم غسل االنقطاع إىل ضافةباإل، مهاكدة هلا حيانت استحاضة جدكجاء 

املغرب  إىل بالنسبة ذاكوه، مث رأته عند العصر مث انقطع، ظهر مث انقطعلمث رأته قبل صالة ا{

  .  الصلواتنية بريبكذا فصلت يف الإن تصور أغسال مخسة كميما ك} والعشاء

ا مخسة عليهففي الفرض املزبور ، ن منهكإذا مل تتم{مم ية التيل بدليطالق دلإل} مم مقامهيقوم التيو{

  . مم حسب القدرةي الغسل والتنيوزعت ب، غسال دون بعضنت من بعض األكوإن مت} مماتيت
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  .وإن مل تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة

لكثرية مثانية  ويف ا، ويف املتوسطة ستة، ففي القليلة مخس تيممات:كما أن يف غري هذه إذا كانت وظيفتها التيمم

  . وإال فعشرة،إذا مجعت بني الصالتني

  

. الوضوءاتغسال ومخسة بدل مخسة بدل األ: مماتيت}  فعشرةأيضاًن من الوضوء كوإن مل تتم{

  . ما سبقيما مل نستبعده ف ك.غسال عن الوضوءاتة األيفاكنقل بمل هذا إن 

} مماتيلة مخسة تيمم ففي القليا التفتهيانت وظكإذا {رناها كاملرأة اليت ذ}  هذهريما أن يف غك{

إن مل نقل ، واحد بدل الغسل ومخسة بدل الوضوءات} ويف املتوسطة ستة{مم بدل عن الوضوء يل تك

إذا مجعت {غسال ومخسة بدل الوضوءات ثالثة بدل األ} ةية مثانريثكويف ال{ة غسلها عن الوضوء يفاكب

ممان أحدمها بدل الغسل يل صالة تكل}  فعشرةوإالّ{ثالثة أغسال  إىل ث حتتاجيح} ني الصالتنيب

  . ة الغسل عن الوضوءيفاكإن مل نقل ب، واآلخر بدل الوضوء

مث رأت قبل الظهر ، ة مث انقطعريب أو كانت قبل الفجر متوسطةكم ما إذا كتعرف ح: ومما تقدم

  . نيذا يف العشائكوه، ةريب أو كمث رأت قبل العصر متوسطة، ة مث انقطعريب أو كمتوسطة

  .ن فراجعيديالشهفتوی عند نقل  كالم حول ذلكوقد تقدم بعض ال

فال ، هاألدلة عنالنصراف ، ة قبل البلوغرية الصغيم باستحاضكل احلكشي وهو أنه رمبا :بقي شيء

  ا غسلعليهب جي
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 الم ال بأس به وإنكوهذا ال،  وإن قلنا بوجوب الغسل إذا تقدم سببه قبل البلوغ،إذا بلغت، نقطاعاال

  .واهللا سبحانه العامل،  وحنوهن جرحاًكية استحاضة إذا مل رين دم الصغأان ظاهرهم ك
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  احملتويات

  ٧................... ـ لو رأت الدم قبل وبعد العادة١٧ألة مس

  ١١.................... ـ لو رأت ثالثة أيام متواليات١٨مسألة 

  ٢٨......................... ـ تعارض الوقت والعدد١٩مسألة 

  ٣١....ادا عددية ورأت أزيد من عادا ـ لو كانت ع٢٠مسألة 

  ٣٢.........ـ لو كانت عادا يف كل شهر مرة فرأت ٢١مسألة 

  ـ لو كانت عادا يف كل شهر مرة فرأت  ٢٢مسألة 

  ٣٣..................يف شهر واختلفتا يف الوقت أو الصفات      

  ٣٥...................... ـ لو انقطع الدم قبل العشرة٢٣مسألة 

  ٥٦...................... ـ لو جتاوز الدم عن العشرة٢٤مسألة 

  ٥٧............................ ـ لو انقطع الدم باملرة٢٥مسألة 

  ٥٩............................ ـ لو تركت االسترباء٢٦سألة م

  ٦٠...................... ـ عدم التمكن من االسترباء٢٧مسألة 

  فصل 

  شرةع الدم عن الزيف حكم جتاو

  ١٣٦ ـ ٧٣

  ٧٣....... ـ لو رأت ثالث أيام متواليات أو أزيد وانقطع١مسألة 

  ١٠٨................ ـ املراد من الشهر يف املسألة السابقة٢مسألة 

  ١٠٩....................... ـ اختيار العدد يف رؤية الدم٣مسألة 
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٤١٣

  ١١١......................بني الشهور ـ وجوب املوافقة ٤سألة م

  ١١٢............. ـ لو تبني اخلالف أو الزيادة أو النقيصة٥مسألة 

  ١١٣............... ـ فروع متعلقة بصاحبة العادة الوقتية٦مسألة 

  ١١٧.............. ـ فروع متعلقة بصاحبة العادة العددية٧مسألة 

  ١٢١........األسود واألمحربني  ـ عدم الفرق يف الوصف ٨مسألة 

  ١٢٤.....الدم العشرة مع اختالف يف الصفات ـ لو جتاوز ٩مسألة 

  ١٢٦. ـ لو ختلل بني املتصفني بصفة احليض واالستحاضة١٠مسألة 

  ١٢٧ ـ لو كان ما بصفة احليض ثالثة متفرقة ضمن عشرة١١مسألة 

  ١٢٨...... ـ الواجب يف التميز أن تكون الصفات خمتلفة١٢مسألة 

  ١٣٠........................ ـ احلكم مع فقد األقارب١٣مسألة 

  ١٣٣.............................راد من األقارب ـ امل١٤مسألة 

  ١٣٥.... ـ املوارد اليت تتغري بني جعل احليض أول الشهر١٥مسألة 

  ١٣٦..عادة عند كشف احلاالت ـ التدارك بالقضاء أو اإل١٦مسألة 

  فصل

  يف أحكام احلائض

  ٢٩٣ ـ ١٣٧

  ١٤٩.......................... ـ لو حاضت أثناء الصالة١مسألة 

  ١٥١..... ـ جواز سجدة الشكر وسجدة التالوة للحائض٢مسألة 

  ١٥٦.................الوطىء يف القبل:  ـ أحكام احلائض٣ مسألة

  ١٦٨. ـ االعتماد على قوهلا حيضا أو طهرا يف حرمة الوطي٤مسألة 

  ١٧١.. ـ الفرق يف حرمة وطىء احلائض بني الزوجة واملتعة٥مسألة 

  ١٨٦................ ـ املراد بأول احليض ووسطه وآخره٦مسألة 

  ١٨٧......................... ـ شروط وجوب الكفارة٧مسألة 

  ١٨٨...........................كفارة ـ فروع وجوب ال٨مسألة 
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  ١٨٩................... اخلايل من الدمج ـ الوطء يف الفر٩مسألة 

  ١٩٠   ـ عدم الفرق بوجوب الكفارة كون املرأة حية أو ميتة١٠مسألة 

  ١٩١....................... ـ الكايف يف ثبوت الكفارة١١مسألة 

  ١٩٢........ا أمته فبانت أا زوجتهأ ـ لو وطأها على ١٢مسألة 

  ١٩٣....اخلالف ـ لو وطاها متخيال أا يف احليض فبان ١٣مسألة 

  ١٩٤............... ـ عدم سقوط الكفارة بالعجز عنها١٤مسألة 

  ١٩٦................... ـ لو اتفق حيضها حال املقاربة١٥مسألة 

  ١٩٧.........خربت باحليض أو عدمه يسمع قوهلاأ ـ لو ١٦مسألة 

  ١٩٨.......................عطاء قيمة الدينارإ ـ جواز ١٧مسألة 

  ٢٠١......................عطاء الكفارة للمساكنيإ ـ ١٨مسألة 

  ٢٠٣..................الوطء ـ تكرر التكفري مع تكرر ١٩مسألة 

  ٢٠٥............حلاق النفساء باحلائضإ ـ عدم وجوب ٢٠مسألة 

  ٢١٣.. ـ عدم جواز طالق احلائض ولو كان الزوج غائبا٢١مسألة 

  ٢١٥................... ـ لو طلقها باعتقاده أا طاهرة٢٢مسألة 

  ٢١٦ ـ الفرق يف بطالن طالق احلائض بني التميز أو التخيري٢٣مسألة 

  ٢١٨...... حبال احليض ـ بطالن الطالق والظهار خمتصة٢٤مسألة 

  ٢٢١.... ـ األحكام الثابتة يف حالة احليض وكيفية غسله٢٥مسألة 

  ٢٣٠............ ـ عدم شرطية الوضوء يف صحة الغسل٢٦مسألة 

  ٢٣٢............................. ـ يف الغسل والتيمم٢٧مسألة 

  ٢٣٤....................... ـ شروط وطيها بعد النقاء٢٨مسألة 

  ٢٤١............... ـ يف حكم ماء غسل الزوجة واألمة٢٩مسألة 

  ٢٤٢....................... الغسل ـ حكم التيمم بدل٣٠مسألة 

  ٢٤٨................. ـ يف الصالة وسعة الوقت وضيقه٣١مسألة 

  ٢٥٥................. ـ فيما يوجب القضاء من الصالة٣٢مسألة 
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  ٢٦٣.ذا كان مجيع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقتإ ـ ٣٣مسألة 

  ٢٦٤.........دارك الركعةإ ـ لو ظنت ضيق الوقت عن ٣٤مسألة 

  ٢٦٥. ـ وجوب املبادرة مع الشك يف سعة الوقت وعدمه٣٥مسألة 

  ٢٦٧........... ـ لو علمت أول الوقت مبفاجأة احليض٣٦مسألة 

  ٢٦٨.......... الصالتنيىحد ـ لو طهرت وهلا وقت إل٣٧مسألة 

  ٢٧٠................ ـ يف ضيق وقت الصالة مع التخيري٣٨مسألة 

  ٢٧١............سعة الوقت فتبني عدمها ـ لو اعتقدت ٣٩مسألة 

  ٢٧٣............. ـ يف ضيق وقت الصالة واشتباه القبلة٤٠مسألة 

  ٢٧٥..............قرآن والتسبيح والتهليل ـ يف قراءة ال٤١مسألة 

  ٢٨١.................. ـ كره اخلضاب باحلناء للحائض٤٢مسألة 

  ٢٨٨.... ـ أحكام احلائض يف استحباب األغسال املندوبة٤٣مسألة 

  فصل

  يف االستحاضة

  ٤١١ ـ ٢٩٥

  ٣٠٤............................... ـ أقسام االستحاضة١مسألة 

  ٣٢٧....... ـ أحكام املستحاضة يف ظهور الدم واألغسال٢مسألة 

  ٣٣٣........اضة الكثرية الدم واملتوسطة ـ يف غسل املستح٣مسألة 

  ٣٣٧...وجوب اختبار حاهلا للصالة:  ـ أحكام املستحاضة٤مسألة 

  ٣٤٢.... ـ يف االختبار والوضوء وتبديل القطنة لكل صالة٥مسألة 

  ٣٤٥.................. ـ فروع يف جتديد الوضوء للصالة٦مسألة 

  ٣٤٧.......................ل أو الوضوءس ـ يف تقدمي الغ٧مسألة 

  ٣٤٩...........عد الوضوء والغسل ـ املبادرة إىل الصالة ب٨مسألة 

  ٣٥٤......... ـ طريقة استشفار املستحاضة ووضع القطنة٩مسألة 

  ٣٥٩......يف تقدمي وتأخري الغسل:  ـ أحكام املستحاضة١٠مسألة 
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  ٣٦٠لو اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى:  ـ أحكام املستحاضة١١مسألة 

  ٣٦١يف الصالة والصيام واألغسال:  ـ أحكام املستحاضة١٢مسألة 

  ٣٦٩داء الصالةأيف رجاء انقطاع الدم و: ـ أحكام املستحاضة ١٣مسألة 

  ٣٧٣  عادة الصالة والوضوءإصور بطالن الطهارة و:  ـ أحكام املستحاضة١٤مسألة 

  ٣٧٨........... ـ حتول االستحاضة من حالة إىل أخرى١٥مسألة 

  ٣٨٤. ـ وجوب الغسل لالنقطاع على املتوسطة والكثرية١٦مسألة 

  ٣٨٦....ضوء على املستحاضة القليلة ـ وجوب جتديد الو١٧مسألة 

  ٣٩٢...... ـ فروع تتعلق باملستحاضة الكثرية واملتوسطة١٨مسألة 

  ٤٠٣   ـ جواز قضاء الفوائت للمستحاضة مع الوضوء والغسل١٩مسألة 

  ٤٠٥........... ـ وجوب صالة اآليات على املستحاضة٢٠مسألة 

  ٤٠٦.................... ـ احلدث باألصغر أثناء الغسل٢١مسألة 

  ٤٠٧. مست ميتا أو أجنبت أثناء الغسلذاإ ـ املستحاضة ٢٢مسألة 

  ٤٠٩   ـ تعدد األغسال بتعدد رؤية الدم واالنقطاع خالل النهار٢٣مسألة 

  

  

  




