




الطبعة الثانية
مجيع احلقوق حمفوظة
١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧م





بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين 

ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.
(١) ظاهر مجلة من األصحاب أن احليض اسم عني جامد، وهو عبارة عن الدم 
اخلاص، حيث عرف به أو وصف بصفاته يف املبسـوط والرسائر واملراسـم والوسـيلة 
واملعترب والرشائع والنافع والتذكرة واملنتهى والقواعد واإلرشـاد والدروس واللمعة 
والـروض والروضـة وغريهـا، فيكون اشـتقاق الفعـل والوصف منه، حيـث يقال: 
حاضت املـرأة، وهي حائض، بلحاظ خروجه منها، نظري قولنا: بال الصبي وباضت 
الدجاجـة بلحـاظ خروج البـول والبيضة منهام، مـع أن كالً من البول والبيض اسـم 

جنس جامد.
وقد يظهر من غري واحد أن منشـأ تسميته بذلك سيالنه من الرحم، أو سيالنه 
بدفع، أو اجتامعه فيه، ألن هذه االمور معاين احليض بحسب أصل اللغة، وإن احتمل 
يف املعترب كون تسميته بذلك ابتدائية بلحاظ خصوصية الدم، قال: «كام يقال: حاضت 

رة إذا خرج منها الصمغ األمحر».  مُ األرنب إذا رأت الدم وحاضت السَ
وكيـف كان، فظاهـر أكثرهم كون ذلـك معناه لغة أو عرفاً مـن دون أن يكون 
معنـى رشعيـاً أو اصطالحياً وبـه رصح يف اجلواهر مدعياً أنه الـذي يظهر بعد إمعان 

املقصد الثاين
يف غسل احليض(١)

وفيه فصول:  
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النظـر والتأمـل يف كلـامت أهل اللغة وغريها. قـال: «وليس له نقـل رشعي إىل معنى 
جديد. واحتامله كاحتامل أن احليض يف اللغة اسم من أسامء املعاين وهو السيل أو سيل 

دم خمصوص ـ وهو الذي رتب الشارع عىل خروجه األحكام ـ ضعيفان». 
لكن كلامت مجلة من اللغويني شاهدة بكونه من أسامء املعاين، مصدراً حلاضت، 
فقـد سـاقه كذلـك كاملحيـض يف الصحاح والتبيـان وجممع البيـان وهنايـة ابن األثري 
ولسـان العرب والقامـوس وجممع البحرين وحـكاه يف مفتاح الكرامـة عن املغرب، 

ويف لسان العرب عن غري واحد.
كـام حكى عـن األزهري قولـه: «واملحيـض واحليـض اجتامع الـدم إىل ذلك 
نثى عـىل عادة معروفة»،  املـكان»، ويف التبيـان: «وأصل البـاب احليض: جميء الدم الُ
ويف جممـع البحرين: «واحليـض إجتامع الدم...واحليضة املـرة الواحدة من احليض»، 
بِه»،  وَ نُ عِ احليـض وَ فَ ويف هنايـة ابـن األثري:«فأمـا احليضة بالفتـح فاملرة الواحدة مـن دُ
ونحـوه يف لسـان العرب، مع وضوح أن املـرة والدفعة والنوبة مـن صفات األفعال، 
ال األعيان، ومل يرش يف يشء منها إىل جميئه بمعنى الدم بنحو االشرتاكـ  كام ذكروا ذلك 

يف البول ـ فضالً عن االختصاص. 
نعم،  يف مفردات الراغب:«احليض الدم اخلارج من الرحم عىل وجه خمصوص 
يف وقت خمصوص، واملحيض احليض...». لكن ال جمال للخروج به عامّ سبق، والسيام 
مع مطابقته للمعنى العريف ومناسبته هليئة احليض واشتقاقاته املختلفة من اسم الزمان 

واملكان واملصدر وغريها. 
ح به يف التذكرة  كـام ال جمال مع ذلك لدعو: أنـه بمعنى الدم رشعاً، وإن رصّ
واملنتهى والروض، لعدم الدليل عىل خروج الشـارع عن املعنى اللغوي والعريف، بل 
هـو خالف األصل وبعيد يف نفسـه، خللوه عن الفائدة املصححة لـه، وخمالفته لظاهر 

إضافة الدم إليه يف النصوص، حيث يبعد كوهنا من إضافة العام للخاص.
وجمـرد إطالقـه يف بعـض النصوص عـىل الدم ال يكشـف عن نقلـه إليه، ألن 



االسـتعامل أعـم من احلقيقة، بـل الظاهر ابتناؤه عىل التسـامح يف إطـالق اليشء عىل 
متعلقه، كام هو كثري يف استعامالت العرف والرشع. 

ومثله ما يظهر من املدارك واحتمله يف كشف اللثام من كونه املعنى االصطالحي 
لـه. فإنـه وإن مل يكـن يف االصطالح مشـاحة، إال أن ثبوت االصطـالح بترصيح من 
عرفـت ال خيلو عن إشـكال مع إمهـال مجلة من األصحاب التعرض لذلك، وشـيوع 
إضافـة الـدم إليه يف كلامهتـمـ  حيث يبعد كوهنا من إضافة العام للخاص، كام سـبقـ  
وترصيح بعضهم ـ كاحللبي يف إشـارة السبق ـ بأنه خروج الدم املخصوص. فال يبعد 
كون مبنى تعريفه بالدم يف كالم من سـبق عىل التسـامح أو اخلطأ يف تشـخيص املعنى 

اللغوي والعريف ال حتديد معنى اصطالحي له خمرتع.
وأشكل من ذلك: االقتصار يف التذكرة واملنتهى والروض واملدارك يف بيان املعنى 
اللغوي عىل السـيل أو االجتامع أو نحومها مما سبق التعرض له يف بيان منشأ التسمية. 
حيـث يظهر من ذلك عدم معهودية احليـض باملعنى اخلاص يف اللغة والعرف 
السـابق، وأنه من مستحدثات الشـارع، أو الفقهاء، لتعلق الغرض به بسبب أحكامه 
الرشعية، كاإلسـالم والوضـوء واألذان واإلقامة ونحوها مما كانت تسـميتها بلحاظ 
مناسـبتها ملفاهيم لغوية عامة من دون أن تكون معهودة قبل الرشيعة ألهل اللغة، مع 
وضوح أن احليض ليس كذلك، بل هو معروف بني الناس بام له من املعنى اخلاص مع 
قطع النظر عن أحكامه الرشعية، كام يشـري اليه قوله تعاىل: <ويسألونك عن املحيض 
قـل هـو أذ>(١)، ولذا كان مـورداً لألحكام واآلثـار العملية يف كثـري من األعراف 
واألديان غري املرتبطة باإلسـالم، فهو كسـائر املفاهيم العرفيـة التي أخذت موضوعاً 

لألحكام الرشعية، كاجلنابة واملني والبول وغريها. 
وأما تصدي الشـارع األقدس لتمييزه بالصفات وحتديد مدته ورشوطه ونحو 
ذلك، فليس مبنياً عىل اخرتاعه ملفهومه، بل لتحديد مصاديقه دفعاً لالشـتباه أو اخلطأ 

(١) سورة البقرة :٢٢٢.
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فيها، كذكر صفات املني، ولذا مل يرد السؤال عن مفهومه يف النصوص.
ومنـه يظهـر أن ما يف املبسـوط والرشائع من أخذ ثبوت احلـد لقليله يف تعريفه 
ليـس حداً شـارحاً ملفهومه بل رسـامً لتحديد مصاديقـه، كام أن مـا يف الرشائع وغريه 
مـن أخذ بعـض األحكام الرشعية يف تعريفه ـ كدخله يف انقضـاء العدة ـ ليس صاحلاً 
لتحديـد مصاديقـه أيضاً، ألن تشـخيص احلكم فرع تشـخيص مصـداق موضوعه، 
فـال يكـون عالمة له، بل هو إشـارة ملفهومه إمجاالً بسـبب معهودية أخذه يف موضوع 

احلكم املذكور. 
وقد حتصل مما سـبق: أن احليض وإن كان له مفهوم عام بحسـب أصل اللغة ـ 
كالسيالن أو االجتامع أو نحومها ـ إال أنه بام له من املعنى املعهود اخلاص معروف بني 

الناس قبل اإلسالم مع قطع النظر عن أحكامه. 
وبذلـك املفهوم صار موضوعاً لألحكام اخلاصة ككثـري من املفاهيم العرفية، 
مـن دون أن تكون أحكامه سـبباً يف معروفيته، فضـالً عن أن تكون مأخوذة فيه، وهو 
عبـارة عن خروج الدم اخلاص من املرأة فهو اسـم معنـى ومصدر حلاضت املرأة، ومل 
يثبت خروج الشـارع أو الفقهاء عن املعنـى املذكور وإرادهتام منه الدم اخلاص ليكون 

. اسامً جامداً



 (١) الظاهر عدم سوق الوصف املذكور للتقييد واالحرتاز، ألن غلبة االعتياد 
يف الزمـان مـن لـوازم احليض غري املفارقة لـه، وإنام املفارق له فعليـة االعتياد، بل هو 
للتوضيـح واإلشـارة ملاهية احليـض بالوصف املعهود لـه، كام جر عليـه يف املنتهى 
، ال للرجوع إليه يف  والتذكـرة والقواعد، كـام أن ذكره لإلشـارة ملاهية احليض إمجـاالً
مقـام تشـخيص فعلية أحكام احليـض أو عدمها واقعـاً أو ظاهراً عند الشـك للعمل 

عليها، لعدم صلوح الغلبة بنفسها لذلك. 
ومثلـه يف ذلـك توصيفه فيهـا ويف الرسائـر والغنية والرشائـع واملعترب وغريها 
بغلبة ثبوت الصفات اخلاصة له، من السواد أو شدة احلمرة والغلظ واحلرارة والدفع 

عىل اختالفهم يف بياهنا. 
نعـم،  مقتـىض إطالق ذكر هذه الصفات له مـن دون تنبيه عىل كوهنا غالبية يف 
املقنعة واملبسـوط والنهاية واملراسم والوسـيلة وغريها، اإلرجاع إليها يف مقام العمل 

 . واناطة معرفة احليض هبا وجوداً وعدماً
إال إن ذلـك ـ مـع أنه ال جمال له يف نفسـه، كام يظهر مما يأيت إن شـاء اهللا تعاىل ـ 
خمالـف لظاهر بعـض كلامهتم، لفرض اشـتباه الدم فيها مع ذلـك واإلرجاع ملميزات 
أُخر، مع عدم اشـتباه هذه الصفات غالباً، فال يبعد إرادهتم غلبة اتصاف احليض هبذه 

الصفات ـ كام رصح به من سبق ـ فيجري فيه ما تقدم. 

الفصل األول
يف سببه

،(١) وهو خروج دم احليض الذي تراه املرأة يف زمان خمصوص غالباً

حتديد مصاديق احليض................................................................................ ٩
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غاية األمر كون الصفات املذكورة مرجعاً عند االشتباه يف بعض املوارد حسبام 
دلت عليه النصوص، عىل ما يتضح يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.

 (١) إلطالق ما دل عىل سـببية احليض للغسل كأدلة سائر أحكامه، وقد سبق 
أن احليـض مـن األمور العرفية، وهـو متقوم بنوع الـدم وكيفية خروجـه، فهو عبارة 
عـن خروج الدم املتجمـع يف الرحم واملندفع منه بمقتىض طبيعة مزاج املرأة، من دون 
خصوصية ملوضع اخلروج املعتاد. ولذا طبق عىل السلقلقية ـ كام يف لسان العرب ـ أو 

السلقلق ـ كام يف القاموس ـ وهي التي حتيض من دبرها. 
وقد تضمن بعض أخبار فضائل أمري املؤمننيA: أنه جبه بعض النساء بذلك 
ونحـوه(١) ، وال جمـال جلريان ما تقدم يف ناقضية البـول والغائط الختالف املقامني يف 

األدلة. فراجع.
(٢) بـال إشـكال ظاهر. لصـدق احليض يف املقـام عرفاً، كام يناسـبه ما يف غري 

واحد من النصوص من التعبري عنه برؤية الدم. 
نعم،  قد ينافيه تعريف احليض يف كالم غري واحد من اللغويني بسـيالن الدم، 
ملـا تقدم من بعضهم من أن أصله السـيالن، لظهور السـيالن يف نزول الدم وخروجه 
بنفسـه. لكن ال يبعد ابتناؤه عىل غلبة ذلك فيه كسـائر الصفات املذكورة يف كالمهم، 

أو عىل أن املراد سيالنه من الرحم. 
وكيف كان، فال جمال للخروج به عام ذكرنا.

(٣) كام يف العروة الوثقى وحمكي نجاة العباد ومجلة من حواشيهام. 

سواء خرج من املوضع املعتاد أم من غريه(١)، وإن كان خروجه بقطنة(٢)،  
وإذا انصب من الرحم إىل فضاء الفرج ومل خيرج منه أصالً ففي جريان حكم 

احليض عليه إشكال(٣).

 (١) راجع االختصاص طبع النجف االرشف صفحة ٢٩٦ـ  ٣٠٠، مستدرك الوسائل باب:٣٧ من أبواب احليض.



وكأنـه لعدم وضـوح صدق احليض به، لريفـع اليد عن أحـكام الطاهر الثابتة 
بالعمومـاتـ  كجواز االسـتمتاع هبـاـ  أو باألصلـ  كجواز دخوهلا املسـاجدـ  حيث 

البد يف اخلروج عن العموم واألصل من دليل قاطع. 
وأما اسـتصحاب عدم احليض فال جمال له، ألنه من استصحاب املفهوم املردد 

الذي ال جيري عىل التحقيق. 
وأمـا دعو: أن املأخوذ يف نصـوص التحيض هو اخلروج والرؤية، ومقتضاه 

عدم التحيض مع عدمهام. 
فمندفعـة بعـدم العثور عـىل ما يظهر منـه إناطـة التحيض بخروج الـدم وإنام 
وصـف باخلـروج عند التعـرض ملخرجه وملنبعـه، كقولهA: «إن دم االسـتحاضة 

واحليض ليس خيرجان من خمرج واحد»(١) ، وهو أجنبي عام نحن فيه. 
وأمـا الرؤية فهـي وإن ورد إناطة التحيض هبا، إال أنه ليس لبيان حد التحيض 
بالـدم ليكـون لـه مفهـوم صالح لالسـتدالل، بـل لبيـان وجـوب التحيـض بالدم، 
كقولـهA: «كلـام رأت املـرأة يف أيـام حيضها من صفـرة أو محرة فهـو من احليض، 

وكلام رأته بعد أيام حيضها فليس من احليض» (٢).
مـع أنـه بعـد معلومية عـدم توقف التحيـض عىل الرؤيـة البد مـن محلها عىل 
الطريقية إما خلروج الدم للظاهر أو خلروجه لباطن الفرج، ولو كان األول أنسـب يف 
نظائر املقام مل يبعد كون الثاين أنسـب يف املقام ملا يأيت، والسـيام بمالحظة ورود ذلك 

يف الطهر(٣). 
مـع أن املـراد به الطهر يف باطن الفرج ملا يـأيت من االكتفاء يف بقاء احليض ببقاء 

. الدم فيه. فتأمل جيداً

(١) الوسائل باب:٢ من أبواب احليض حديث :١.
(٢) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:٣.

(٣) راجع الوسائل باب:٦ من أبواب احليض، وباب:٢٧ منها حديث٥ ، ٦، وباب ٤٩ منها وغريها.

حتديد مصاديق احليض.............................................................................. ١١
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(١) كـام حكاهP عن شـيخه اجلواهري. وقد يوجه بصـدق احليض عرفاً، 
ألنـه أمـر تقتضيه طبيعة املزاج ومـا تقتضيه طبيعة املـزاج هو اندفاع الـدم من الرحم 

لباطن الفرج، وليس خروجه للظاهر إال ألن مقتىض طبع السائل النزول للسافل. 
ويؤيد ذلك نصوص االسـترباء(١) الدالة عـىل بقاء احليض مادام الدم يف باطن 

 . الفرج، إللغاء خصوصية البقاء يف ذلك وفهم عدم الفرق بينه وبني احلدوث عرفاً
والسـيام مع ظهور بعض نصوصه يف مفر وغية السـائل عن بقاء احليض ببقاء 
الـدم يف باطـن الفـرج، لفرضه الشـك يف الطهر مع فـرض انقطاع الـدم(٢)، فلو كان 
احليض عرفاً منوطاً بظهور الدم مل يكن وجه لفرضه ذلك، بل كان املناسـب له فرض 

 . الطهر تبعاً النقطاع الدم، وإن حكم الشارع ببقاء احليض تعبداً
كام يؤيد ايضاً بام ورد يف االستحاضة التي ال تثقب الكرسف، مع وضوح كون 
اسـتمرار خروج الدم فيهـا حدثاً جديداً، البقاء للحـدث األول، ولذا جيب له جتديد 
الوضوء أو الغسل، حيث يظهر من ذلك أن املناط يف حتقق احلدث خروج الدم لباطن 

 . الفرج، فجعل ذلك قرينة عىل نظريه يف احليض قريب جداً
ودعـو: ورود ذلـك يف بقـاء االسـتحاضة ال يف حدوثهـا، كام هـو احلال يف 
نصـوص االسـترباء من احليـض، فلو مل يتعـد من البقـاء للحـدوث مل تنفع نصوص 

االستحاضة، ولو تعد له كفت نصوص االسترباء. 
مدفوعة بأن االسـتئناس بنصوص االسـتحاضة ليس بلحاظ داللتها عىل بقاء 
االسـتحاضة بخروج الدم لفضاء الفـرج إلثبات صدق احليض يف املقام ليتوجه عليه 
ما ذكر، بل بلحاظ داللتها عىل أن خروج الدم لفضاء الفرج سبب حلدث جديد، ولذا 

وإن كان هو األظهر(١) 

(١) راجع الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض.
(٢) الوسائل باب: ١٧ من أبواب احليض حديث:٢ ، ٣ ، ٤.



جيدد له الغسل أو الوضوء، كام ذكرنا، وينفع ذلك يف جتدد حدث احليض. 
عـىل أنه يبعد جداً االلتزام بأنه مع انقطاع االسـتحاضة حلظة لو وضعت املرأة 
الكرسـف ثم توضأت أو اغتسـلت كان هلـا أن تصيل بذلك الوضـوء صلوات كثرية 
وإن علمـت رجـوع الدم هلـا وإصابته للكرسـف ما مل يثقبـه وخيرج للظاهـر، بل هو 
خالف املستفاد من جمموع أدلتها عرفاً، مع وضوح أن خروج الدم املتجدد استحاضة 
جديـدة، ألن النقاء املتخلل بني الدميني يف االسـتحاضة طهر، وليس كالنقاء املتخلل 

بني الدميني يف احليض. 
وباجلملـة: البناء عىل حتقق احليض بمجرد نزول الدم من الرحم لفضاء الفرج 

قريب جداً، وإن كان األمر حمتاجاً للتأمل. 
لكـن يف موثق عامر عن أيب عبداهللا A: «يف املرأة تكون يف الصالة فتظن أهنا 
قد حاضت. قال: تدخل يدها فتمس املوضع، فإن رأت شيئاً انرصفت، وإن مل تر شيئاً 
أمتـت صالهتا»(١)، فـإن االكتفاء يف الفحص بمس املوضع الـذي يراد به ظاهر الفرج 
وعـدم طلب إدخال اإلصبع ونحوه لباطنه ظاهر يف توقف التحيض عىل خروج الدم 

للظاهر. وبه خيرج عام سبق لو تم يف نفسه.
ثـم إن املرصح به يف حمكي نجاة العباد بعد استشـكاله يف احلكم هو أن مقتىض 
االحتيـاط ترتيب أحـكام احلائض. والظاهـر أن مراده اجلمع بينهـا وبني أحكام غري 

احلائض، ألن هلا أحكاماً إلزامية ال يعلم سقوطها، ومقتىض االحتياط ترتيبها. 
ولذا رصح يف العروة الوثقى وحمكي حاشـية املحقق اخلراساينP عىل نجاة 
العبـاد وغريمها بأن االحتيـاط باجلمع بني أحكام الطاهـر واحلائض. لكن عن بعض 

حوايش نجاة العباد لزوم االحتياط باجلمع بني أحكام احلائض واملستحاضة. 
سـتاذP كون املـراد به ما لو خرج بعد اسـتقراره يف  وقد احتمل شـيخنا األُ
باطن الفرج بنحو ال حيكم عليه وحده باحليضية، كام لو نقص زمانه عن أقل احليض، 

(١) الوسائل باب:٤٤ من أبواب احليض حديث:١.

حتديد مصاديق احليض.............................................................................. ١٣
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وكان بضميمـة زمـان اسـتقراره يف باطن الفرج بقـدره أو أكثر، حيث يـرتدد اخلارج 
للظاهر بني أن يكون بعض احليض وان يكون استحاضة.

وأمـا احتـامل كون زمان مكثـه يف باطن الفرج حمكوماً باالسـتحاضة فال وجه 
لـه. وكأنـه ألن اخلروج للظاهر إن كان معترباً يف احلكم باحليض كان معترباً يف احلكم 

باالستحاضة، ألهنام من باب واحد.
لكن سـبق شـدة اسـتبعاد اعتبـار خروج الـدم للظاهـر يف االسـتحاضة. مع 
أنـه ال جمـال لرتتيب أحـكام االسـتحاضة مع خـروج الـدم للظاهر، ملا ذكره سـيدنا 

املصنفPمن أن املفروض العلم بكونه دم احليض اخللقي يف املرأة.
وأمـا ماذكروه من أن كل دم غري حمكوم باحليضية فهو اسـتحاضة فاملتيقن منه 
ما إذا شك يف نوعه، ال ما إذا علم نوعه ومل حيكم عليه باحليضية لعدم خروجه للظاهر 

يف بعض مدة أقل احليض لضعف دفع أو حلبس أو نحومها. 
اللهـم إال أن يفـرض يف املقام الشـك يف نوع الدم حيث حيكـم بأنه حيض مع 

اجتامع رشوطه ـ ولو لقاعدة اإلمكان ـ وبأنه استحاضة مع فقدها. فتأمل.
(١) كام يظهر من نصوص االسترباء، عىل ما سبق.

(٢) وهي بضم العني البكارة.
(٣) احتـامل كـون الـدم منهام غري مذكـور يف النصوص وال يف الفتـاوـ  فيام 

تيرس يل من فحص ـ ويأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
(٤) كام يف الفقيه واملقنع واملبسـوط والنهاية والوسيلة والتذكرة واملنتهى وعن 

وال إشكال يف بقاء احلدث ما دام باقياً يف باطن الفرج(١).
(مسـألة١): إذا افتضـت البكـر فسـال دم كثري وشـك يف أنـه من دم 
ـذرة (٢) أو منهام(٣) فإن كانت مطوقة بالدم فهو من  احليـض أم من دم العُ

العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من احليض(٤).



الذكـر وغريهـا. ولعله إليه يرجـع قوله يف الـدروس: «ويتميز من العـذرة بتلوث 
القطنة فيه ال بتطوقها». 

 Hويشـهد به ما يف صحيح خلف بن محاد عن أيب احلسـن موسـى بن جعفر
وقد دخل عليه بمنى: «فقلت له: إن رجالً من مواليك تزوج جارية معرصاً مل تطمث 
فلـام افتضها سـال الدم، فمكث سـائالً ال ينقطع نحـواً من عرشة أيـام، وإن القوابل 
اختلفـن يف ذلك فقال بعضهن دم احليـض، وقال بعضهن دم العذرة، فام ينبغي هلا أن 
تصنع؟ قال: فلتتق اهللا فإن كان من دم احليض فلتمسك عن الصالة حتى تر الطهر 
وليمسـك عنها بعلهـا، وإن كان من العذرة فلتتق اهللا ولتتوضـأ ولتصلِّ ويأتيها بعلها 
إن أحـب ذلـك. فقلت له: وكيف هلـم أن يعلموا ما هو حتى يفعلـوا ما ينبغي؟ قال: 
فالتفت يميناً وشـامالً يف الفسطاط خمافة ان يسمع كالمه أحد، قال: ثم هند إيل، فقال: 
ياخلـف رس اهللا فـال تذيعـوه وال تعلموا هذا اخللق اصول ديـن اهللا، بل ارضوا هلم ما 
ريض اهللا هلم من ضالل. قال: ثم عقد بيده اليرس تسـعني، ثم قال: تسـتدخل قطنة 
» فان كان الدم مطوقاً يف القطنة فهو من  ثم تدعها ملياً ثم خترجها إخراجاً رقيقاً «رفيقاً

العذرة، وإن كان مستنقعاً يف القطنة فهو من احليض..»(١).
وصحيحه اآلخر : « قلت اليب احلسن املايضA: جعلت فداك، رجل تزوج 
جاريـة أو اشـرت جارية طمثت اومل تطمث أو يف أول مـا طمثت، فلام افرتعها غلب 
الـدم، فمكـث [فمكثت.يـب] أياماً وليايل فأريـت القوابل، فبعض قـال من احليضة 
وبعض قال من العذرة. قال: فتبسـم فقال: إن كان من احليض فليمسـك عنها بعلها 
ولتمسـك عـن الصالة وإن كان من العذرة فلتتوضأ ولتصـلِّ ويأتيها بعلها إن احب. 
قلـت: جعلت فداك وكيف هلـا ان تعلم من احليض هو ام من العذرة؟ فقال: ياخلف 
رس اهللا فال تذيعوه، تسـتدخل قطنة ثم خترجها، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو 

من العذرة، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث»(٢).

(١) ، (٢) الوسائل باب:٢ من أبواب احليض حديث:١ ، ٣.

١٥ ........................................................................ اشتباه دم احليض بدم العذرة
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وصحيح زياد بن سـوقة: «سـئل ابو جعفرAعن رجل افتض امرأته فرأت 
.يف يب] كثرياً ال ينقطع عنها يوماً [يومها .يب] كيف تصنع بالصالة؟ قال:  دماء [دماً
متسـك الكرسـف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسـل ومتسـك 
معهـا قطنـة وتصيل، فإن خرج الكرسـف منغمسـاً بالـدم فهو من الطمـث تقعد عن 

الصالة أيام احليض»(١). 
ومنه يظهر ضعف ما عن األردبييل، حيث قال يف رشح اإلرشـاد بعد التعرض 
لصفات احليض: «وأما كونه من اليمنى أو اليرس عند االشـتباه بغريه يتميز بذلك، 
وامتيـازه عن العـذرة بالطوق وغريه فغري واضح وإن ورد بـه النص مع اختالفه، كام 
حكـي، لكـن ليس بحيـث يعمل عليـه وال ينظر إىل غـريه. فاملرجع حينئـذٍ الصفات 
املذكورة ال جمرد الطوق وإال فاملرجع هو األصل واالحتياط واضح ، وحيمل الرواية 

عىل ذلك». 
إذ ال وجه للتوقف يف ذلك مع ورود الروايات املتقدمة به. كام ال وجه لتنزيلها 

عىل خصوص الواجد للصفات، بل اشتباه الواجد هلا بدم العذرة بعيد. 
وأمـا االختـالف فلم ينقلـه أحد يف نصـوص املقام، بل يف نصـوص االختبار 

باجلانب عند االشتباه بدم القرحة، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل.
بقي يف املقام اُمور..

االول: أول من تعرض لكيفية ادخال القطنة وإخراجها الشهيد الثاين، قال يف 
املسـالك: «وطريق معرفة التطوق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تسـتلقي عىل ظهرها 
»، وقـال يف الروض:  وترفـع رجليهـا ثم تصـرب هنيئة ثم ختـرج القطنة إخراجـاً رقيقاً
«ومسـتند ذلك روايات عن أهل البيتF لكن يف بعضها األمر باسـتدخال القطنة 
من غري تقييد باالستلقاء، ويف بعضها إدخال االصبع مع االستلقاء. وطريق اجلمع محل 
املطلق عىل املقيد، والتخيري بني االصبع والكرسف، ألن الكرسف أظهر يف الداللة». 

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



ويف املـدارك بعـد نقل ذلك عنه قـال: «وما ذكرهS مل اقـف عليه يف يشء من 
االصول، وال نقله ناقل يف كتب االستدالل. والذي وقفت عليه يف هذه املسألة روايتا 
زياد بن سـوقة وخلـف بن محاد املتقدمتان، ومها خاليتان عن قيد االسـتلقاء وإدخال 
اإلصبع. فاألظهـر االكتفاء بام تضمنته الرواية الثانية من وضع القطنة والصرب هنيئة، 

ثم إخراجها برفق».
ويتجـه ما ذكره بمالحظة النصوص السـابقة، لصلـوح صحيح خلف االول 
لتقييـد إطالق إدخال القطنة وإخراجها يف الصحيحني األخريين، والسـيام مع قرب 

انرصافه إىل ما تضمنه الصحيح ملناسبته ملقام الفحص وإستكشاف احلال. 
ية صحيح خلف االول يف ذلك لقـرب احتاد الواقعة التي  ودعـو: عـدم حجّ
تضمنها مـع الواقعة التي تضمنها صحيحه الثـاين، فاالختالف بينهام كاالختالف يف 
نسـخ الروايـة الواحدة مسـقط لكل منهـام عن احلجية فيـام ينفرد به، ويكـون املرجع 

صحيح زياد بن سوقة الذي هو مطلق من هذه اجلهة. 
مدفوعـة: بأن االختالف بـني الصحيحني ملا كان باالمجـال والتفصيل فهو ال 
يوجب عرفاً استحكام تعارضهام املسقط هلام عن احلجية، بل اجلمع بينهام عرفاً بحمل 
إمهـال القيـد يف الثاين عىل غفلة الـراوي عنه أو تسـاحمه فيه، لتخيل وضوحه بسـبب 
مناسـبته ملقام الفحص ـ كام سـبق ـ أو لعدم الغرض ببيانه ، كام هو احلال يف كثري من 
موارد النقل باملعنى، فيبقى االول حجة يف بيان القيد، والسـيام مع بعد اخلطأ يف نقله، 

ملا فيه من العناية والدقة.
ثـم إنـه لـو فـرض ورود النصوص التي أشـار إليهـا يف الـروض كان مقتىض 
اجلمع بينها التخيري بني اإلصبع مع االستلقاء والكرسف مطلقاً ولو بدونه، ال اعتبار 

. فالحظ . االستلقاء فيهام معاً
الثـاين: جعل يف اإلرشـاد احلكم باحليض منوطاً بعـدم التطوق، ال بخصوص 
االستنقاع، وهو اليناسب ما تقدم من النصوص والفتاو. ولعله لذا محله يف الروض 

١٧ ........................................................................ اشتباه دم احليض بدم العذرة
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عىل خصوص االستنقاع. 
وربام يوجه اإلطالق املذكور بقاعدة االمكان، حيث تقتيض البناء عىل احليض 

عند فقد االستنقاع الذي هو امارته وفقد التطوق الذي هو إمارة عدمه. 
لكنـهـ  مـع ابتنائـه عىل عمـوم القاعدة للمقام، ويـأيت الكالم فيها إن شـاء اهللا 
تعاىل ـ ال يناسـب النصوص املتقدمة الظاهرة يف مالزمة احليض لالسـتنقاع والبكارة 
للتطويق، ولذا اقترص فيها عليهام يف مقام التقسـيم والتمييز عند الرتدد بينهام، ومل يرش 
لغريمها، وهو املناسـب ملا يرتكز عرفاً من كوهنام من لوازمهام التكوينية ، حيث يكون 

عدم االستنقاع حينئذٍ دليالً عىل عدم احليض فيخرج عن موضوع قاعدة اإلمكان.
 اللهـم إال أن يقال : االسـتنقاع يف النصوص املتقدمـة وإن كان ظاهراً بدواً يف 
استيالء الدم عىل متام سطوح القطنة ونفوذه لباطنها، إال أنه ال جمال للجمود عليه مع 
مـا هو املعلوم من خـروج دم احليض من الرحم املتصل ببعض جوانب فضاء الفرج، 
فـال يغمـس متام القطنة إالّ مع كثرته، وبدوهنـا ال ينفذ إال يف بعض جوانبها، بل قد ال 
ته يف بعـض أوقاته، وحيث ال حيتمل خصوصيـة حال االفتضاض يف  ينفـذ أصـالً لقلّ
كيفيـة خروج دم احليـض البد من محل النصوص املتقدمة عىل صـورة كثرة الدم، كام 
رصح بـه يف الصحيحني األخريين. ويكون ما هـو عالمة للحيض يف غريه جمرد عدم 

التطويق املالزم للبكارة حتى مع قلة الدم. 
وال أقل من خروج صورة قلة الدم التي ال حيصل معها االستنقاع والتطويق عن 
مـورد النصوص، فمع احلكم فيها بعدم البكارة لفرض عدم التطويق حيكم باحليض، 

إما النحصار األمر به ـ لو مل حيتمل دم ثالث ـ أو لقاعدة اإلمكان. فالحظ.
نعم،  ال يبعد االكتفاء يف البناء عىل البكارة بالتطويق من بعض اجلوانبـ  كام عن 
كشـف الغطاءـ  إلمكان عدم اسـتيعاب التشقق يف البكارة لبعض اجلوانب أو لرسعة 
التئـام اجلرح منه، فيختـص نبع الدم بالباقي، ويتميز بذلك عن احليض، ألن نبع الدم 
فيه من داخل الفرج ال من أوله كام ال خيل بذلك تلطخ القطنة من رأسـها من دون أن 



ينفذ الدم فيه ألنه قد حيصل بمجرد إدخال القطنة من البكارة بسبب انطباق املدخل. 
وباجلملـة: بعد االلتفـات إىل كيفية خروج الدم يف البـكارة ويف احليض وتنبيه 
النصوص لذلك وجرهيا عليه، يتعني عدم اجلمود عىل االستنقاع الظاهر يف استيعاب 
القطنـة، وال عـىل التطويـق الظاهـر يف الكامل، بل التعـدي إىل ما يناسـبه األمران مما 

. خيتلف باختالف كثرة الدم وال خفاء به غالباً
الثالـث: قـال يف الرسائر: «فإن اشـتبه دم احليض بدم العـذرة يف زمان احليض 
فلتدخـل املرأة قطنة...»، وقد يظهـر منه اختصاص االختبار املذكور بالدم اخلارج يف 
العـادة دون غريه مما خيرج ممـن مل تطمث، أو ممن ال عادة هلا. وال يظهر الوجه يف ذلك 
بعد اختصاص الصحيح األول بمن مل تطمث ورصاحة الثاين يف العموم هلا، وشمول 

.إطالق الثالث هلا، كإطالق الفتاو
وقريـب منه مـا يأيت من املعترب مـن االقتصار عىل مـا إذا كان الدم بصفات دم 
احليض، فإنه خمالف إلطالق النصوص املتقدمة، بل يبعد جداً اشتباه الدم بدم العذرة 
إذا كان بصفـات دم احليـض، خصوصـاً احلرقـة والدفـع، ملا هو املعلوم مـن خلو دم 
العذرة عنهام، فالظاهر كون منشـأ االشـتباه يف مورد النصوص هو استمرار الدم عىل 

خالف الغالب يف دم العذرة مع خلوه من احلرارة والدفق الغالبني يف دم احليض.
الرابـع: قال يف املعتـرب عند الكالم يف دم احليض: «ولو جـاء بصفة دم احليض 
واشـتبه بـدم العـذرة حكم أنه للعـذرة إن خرجـت القطنة مطوقة بالـدم. رو ذلك 
زياد ابن سوقة عن أيب جعفرA وخلف بن محاد عن أيب احلسن املايضA ...وال 
ريب أهنا إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة، أما إذا خرجت منتقعة فهو حمتمل. فإذاً 
. فلهذا اقترص يف الكتاب عىل الطرف املتيقن».  يقىض بأنه من العذرة مع التطوق قطعاً
ومـراده بالكتـاب املختـرص النافع، حيث اقتـرص فيه عىل احلكم بـأن الدم من 
العـذرة مـع التطـوق ومل يذكـر احلكـم باحليض مـع االسـتنقاع، ونحـوه يف الرشائع 
والقواعـد وعـن املوجز والبيان، وهـوـ  كام ترـ  إمهال للنصـوص املتقدمة احلاكمة 
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باحليضية مع االستنقاع من دون وجه. 
 وقد محله غري واحد عىل ما إذا اشتبه بدم ثالث غري دم احليض والعذرة لدعو

اختصاص النصوص املتقدمة بام إذا تردد الدم بني احليض والعذرة ال غري. 
لكن فيهـ  مع أنه خمالف لظاهر كالمهـ  أن صحيح زياد بن سوقة شامل لصورة 
االشـتباه بدم ثالث. وجمرد السـؤال فيه عن الصالة ال يكشـف عن االشتباه باحليض 
. غاية ما يدعى ختصيص إطالقه بادلة  فقط، ألن لالسـتحاضة دخالً يف الصالة أيضـاً
الصفات،وهـو يقتـيض البنـاء عـىل احليضية مـع كون الـدم بصفات احليـض كام هو 

مفروض كالمه.
بـل قالPبعـد ذلك بأربع مسـائل: «وما تـراه املرأة بني الثالثـة إىل العرشة 
حيـض إذا انقطـع، وال عربة بلونـه مامل يعلم أنه لقـرح أو لعذرة. وهـو إمجاع. وألنه 
». فـان مقتضاه البناء  زمـان يمكـن أن يكون حيضاً، فيجـب أن يكون الدم فيه حيضاً

عىل احليضية يف املقام.
ومثلـه ما ذكره شـيخنا االسـتاذP مـن احتامل محلـه عىل صورة كثـرة الدم 
لدعـو تعـذر الفحص املذكور معه، لتلوث القطنة بمجـرد ادخاهلا حتى لو كان من 

البكارة. 
إذ فيـه ـ مـع عـدم إشـعار كالمه بذلـك، بل هو ال يناسـب فـرض الرتدد بني 
التطويق واالستنقاع ـ أن التلوث بسبب إدخال القطنة ال يمنع من االختبار املذكور، 
إذ مـع كثـرة نبع الـدم إن كان نفـوذه يف القطنة بنحـو التطويق كان من البـكارة، وإن 
كان بغمس متام القطنة كان من احليض، كام يظهر مما سـبق. ولذا تضمن صحيح زياد 
االختبـار املذكـور يف فرض كثرة الدم إال أن تكون الكثرة فاحشـة بنحو توجب نفوذ 
الـدم يف القطنة بمجرد مماسـتها للفرج عند إدخاهلا مـن دون مهلة معتد هبا يكون فيها 
االختبـار. وهو فرض نـادر أو غري واقع خارج عن مفاد النصـوص، لظهورها يف أن 
نفوذ الدم يف القطنة بعد إدخاهلا بزمان معتد به. وربام يرجع إليه ما عن كشـف الغطاء 



من قوله: «ويشـرتط أيضاً أن ال يكون الدم كثرياً مستولياً عىل القطنة بمجرد دخوهلا، 
فال يمكن االختبار».

اخلامـس : مـن الظاهر اختصاص الصحيحني األولني بام إذا تردد سـبب الدم 
بـني احليـض والعـذرة، دون مـا إذا احتمل كونه منهـام معاً، ألنه املناسـب الختالف 

القوابل املذكور فيهام. 
أمـا الصحيـح الثالـث فهـو وإن مل يتعرض فيـه لذلك، بل للسـؤال عن حكم 
الصـالة املتجـه حتـى مع احتـامل كونـه منهـام معـاً، إال أن االقتصار فيه عـىل احلكم 
باحليضيـة تارة وبالبكارة اخر ظاهر يف انرصاف السـؤال عن االحتامل املذكور. كام 

أن الفتاو قارصة عنه، كام أرشنا إليه عند التعرض يف املتن. 
هـذا وحيـث ال حيتمـل دخـل خصوصيـة حـال احليـض يف اسـتلزام البكارة 
للتطويق، وال حال االفرتاع يف استلزام احليض لالستنقاع أمكن مع االحتامل املذكور 
إحـراز اجتامعهام عنـد اجتامع األمريـن باسـتنقاع القطنة يف بعـض جوانبها املالصق 
لداخـل فضـاء الفرج وتطويقها فيـام يالصق منها أوله، الذي هـو موضع البكارة.كام 

يمكن إحراز انفراد أحدمها بتحقق ما يناسبه فقط.
كام قد يشـتبه األمر بأن يكون الدم كثرياً يغمس متام القطنة، حيث يرتدد األمر 
معه بني انفراد احليض واجتامعه مع البكارة من دون أن يتميز موضع التطويق. لكن ال 
أثر لالشتباه املذكور بعد ترتب أحكام احليض عىل كل حال، حيث ال أثر معه للبكارة.
السـادس :النصـوص املتقدمة خمتصة باحتـامل مفاجأة احليض بعـد االفرتاع، 
دون مـا إذا كان االفـرتاع حال احليض ثم تردد اسـتمرار الدم بـني احليض والبكارة، 
وقولـه يف صحيح خلـف الثاين: «أو يف أول ما طمثت» ال يراد بـه فعلية الطمث ، بل 
بلوغهـا مبالغ النسـاء بطمثها، مـع كون االفرتاع حال طهرها، كام يناسـبه تفريع غلبة 

الدم عىل االفرتاع.
ومـن هنا كان الفرض املذكور خارجاً عن النصوص. لكن ال ينبغي التأمل يف 
التمييز معه باالستنقاع والتطويق، إللغاء خصوصية موارد النصوص من هذه اجلهة.
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، كام جيب يف مورد هذه النصوص،  وإنام اإلشـكال يف وجوب الفحص حينئـذٍ
ونصوص االسترباء، حيث قد يدعى إلغاء خصوصية املوردين املذكورين، واستفادة 

وجوب الفحص يف كل مورد يشك يف احليض من نصوصهام. 
لكنه ممنوع، إلمكان اهتامم الشـارع باالحتياط الحتـامل احليض، دون احتامل 
الطهر، ولذا رشع االستظهار بيوم أو يومني أو أكثر عند استمرار الدم يف أثناء العرشة(١)، 
(٢)، ومن الظاهر أن الالزم يف مورد  وهنى عن اختبار املرأة نفسـها عند انقطاع الدم ليالً
النصوص املذكورة لوال الفحص هو البناء عىل عدم احليض، السـتصحاب الطهر يف 
مـورد نصوص املقام، ولظهور انقطاع الدم فيه يف مورد نصوص االسـترباء، بخالف 
حمـل الكالم، حيـث يلزم البناء فيه عىل احليض السـتصحابه، فـال دليل عىل وجوب 

الفحص فيه احتياطاً الحتامل الطهر. 
وقـد تعرض غري واحد للكالم يف ذلك، عـىل اختالف بينهم فيه، مع غموض 

كلامهتم يف أن املقصود حجية االختبار لو حصل، أو وجوبه مع الفراغ عن حجيته. 
ومثلـه يف ذلـك مـا لـو شـك يف االفتضـاض، حيث ال ختلـو كلامهتـم فيه عن 
غمـوض من هـذه اجلهة، والظاهر حجية االختبار املذكور فيـه، وإن كان خارجاً عن 
مـورد النصوص املتقدمة، إلغاء خلصوصيتها عرفاً، وعدم وجوبه لعدم وضوح إلغاء 

خصوصيتها من هذه اجلهة. فالحظ.
السـابع :لو تردد الدم بني العذرة وغري احليـض مل يبعد اعتبار التطويق وعدمه 
يف إثبـات العـذرة ونفيها، ألنـه وإن خرج عن مـورد النصوص املتقدمـة إال أن إلغاء 

خصوصية موردها قريب جداً، كام ذكرناه يف نظائره. 
نعـم،  ثبـوت االسـتحاضة مـع عـدم التطويـق موقوف عـىل أصالة كـون دم 
غـري احليـض والعذرة دم اسـتحاضة. كـام أن وجوب الفحص املذكـور موقوف عىل 

(١)  راجع الوسائل باب:١٣من أبواب احليض ويأيت الكالم فيه يف املسألة التاسعة.
(٢)  الوسـائل بـاب:١٩ من أبـواب احليض. ويأيت الكالم فيـه يف أوائل الفصل السـادس يف ذيل الكالم يف 

وجوب االسترباء.



وجوب الفحص عن دم االستحاضة عند الشك يف حدوثها.وهو موكول إىل مبحث 
االستحاضة.

الثامن: ذكر الصدوق يف املقنع أن دم العذرة اليتجاوز الشـفرين، ونحوه ذكر 
يف الفقيـه حاكياً له عن رسـالة والده. ومقتىض ذلك مانعية سـيالن الدم للخارج من 
احلكـم بأنه من العذرة وإن تطوقت القطنـة، إذ ال أقل من تنايف االمارتني وتعارضهام 

املسقط هلام عن احلجية، أواحلكم بأن السائل دم آخر غري املطوق للقطنة. 
لكـن مل نعثـر عىل نص بذلك عـدا الرضوي(١) الذي ال جمـال للتعويل عليه يف 
نفسـه، فضالً عن اخلروج به عن إطالق النصوص املتقدمة، والسـيام مع التعبري فيها 
بسيالن الدم وكثرته وغلبته، بل يتعني العمل عليها. وربام حيمل ما يف الرضوي وكالم 
الصدوق عىل بيان الوصف الغالبي، لسـوقه فيهام مساق وصف دم احليض بأنه خيرج 
بحرارة شـديدة، ودم االسـتحاضة بأنه بارد يسـيل من املرأة وهـي ال تعلم. فال ينايف 

خروجه عن ذلك واشتباهه بغريه بنحو حيتاج متييزه لالختبار املذكور.
(١) لظهـور النصـوص املتقدمة يف وجـوب الفحص املذكور، واملنسـبق منها 
كون وجوبه طريقياً لرتتيب أحكام الطاهر أو احلائض املشار اليها فيها، فيكون رادعاً 
عـن الرجـوع السـتصحاب الطهر املقتـيض لصحة العمـل من دون فحـص. وليس 
وجوبه نفسـياً كي ال يمنع من الرجوع السـتصحاب الطهر وإن كانت عاصية برتكه، 
وال إرشـادياً لرشطيتـه يف عملهـا، ليبطل العمـل بدونه واقعاً، فـإن كالً منهام خالف 

ظاهر النصوص.
وبذلك يفرتق املقام عن سـائر الشـبهات املوضوعية حيث جيوز الرجوع فيها 

لالصول من دون فحص.
 وبذلك يتضح ايضاً تنجز احتامل أحكام كل من الطاهر واحلائض التكليفية يف 

.(١) وال يصح عملها بدون ذلك ظاهراً

(١) مستدرك الوسائل باب٢ من أبواب احليض حديث:١.
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حقهـا قبل الفحص كوجوب الصالة ، ومتكني الزوج من الوطء، وحرمة متكينه منه، 
ودخول املسـاجد عليها وغري ذلك. ألن ذلك مقتىض كون وجوب الفحص طريقياً، 
بـل هو مقتـىض العلم االمجايل بثبـوت أحد التكليفـني بعد عدم جريان اسـتصحاب 

الطهر املسقط له عن املنجزية. 
ومـن ذلـك يظهر أنه لو تأخـرت يف االختبار يف الزمان املشـتبه الذي ينبغي هلا 
االختبـار فيه حتى مىض زمان حيتمل فيه جمـيء احليض وانتهاؤه ثم اختربت فظهرت 
القطنة مطوقة تعني عليها االحتياط بغسـل احليض، لعدم املؤمن الحتامل وجوبه بعد 

عدم كشف الفحص عن عدم وجوبه، وعدم جريان استصحاب الطهر. 
ثـم إن النصـوص املتقدمـة وإن اختصت بصـورة العلم باالفتضـاض، إالّ أنه 
ال يبعـد التعدي منها ملا لو شـك فيـه، ألن منجزية احتامل حيضية الـدم بنحو تقتيض 
وجـوب الفحـص ومتنـع من الرجـوع السـتصحاب الطهر مـع العلـم باالفتضاض 

تقتيض منجزيته مع الشك فيه باألولوية العرفية. 
بل ال يبعد التعدي يف وجوب الفحص لغري البكارة مما يعلم أو حيتمل وجوده يف 
الفرج وخروج الدم منه، لقوة ظهور النصوص املذكورة يف أمهية احتامل احليض.فتأمل.

(١) بأن ينكشف كون الدم من العذرة حني العمل، إما بالقطع أو باالختبار يف 
وقـت يعلـم بأنه إن كان الدم منها فيه كان منهـا حني العمل. والوجه يف صحة العمل 
حينئـذٍ مـا أرشنا إليه مـن أن ظاهر النصوص كـون األمر باالختبـار طريقياً لتحصيل 

الواقع، ال إرشادياً لرشطيته لعملها، فمع فرض إصابة الواقع ال وجه لبطالنه. 
وقد نبه سـيدنا املصنفP إىل أن عدم تعرض االمامA يف صحيح خلف 
األول ملا ذكره الفقهاء من الفتو باالحتياط ال يكشف عن عدم مرشوعية االحتياط 
مـن دون فحـص وبطالن العمل املطابـق للواقع األويل بدونه، ألن السـائل مل يرش يف 
سـؤاله لـهA إىل فتواهم املذكورة، ليكشـف إعـراض اإلمامA عنهـا عن ردعه 

إال أن تعلم بمصادفته للواقع(١).



عـن مضموهنـا. كام ان اقتصارهA عـىل بيان االختبار ال ينـايف مرشوعية االحتياط 
وحتصيل الواقع بدونه، إذ قد يكون منشؤه سهولة االختبار وصعوبة االحتياط. 

 وممـا ذكرنا ظهر أنه ال جمال ملا يف اجلواهر من أن مقتىض ظهور النص والفتو
يف وجـوب االختبار توقف صحـة عملها عىل وقوعه بوجه تعـذر فيه، وما يف طهارة 
شيخنا األعظمP من أن مقتضاه توقف الصحة عىل الغفلة عن وجوب االختبار.

نعـم،  يتجه ذلـك بناء عىل اعتبار اجلزم بالنية يف العبـادة مع القدرة عليه الذي 
هو خالف التحقيق.

كـام يتجه بناء عىل أن حرمة العبـادة عىل احلائض ذاتية ال ترشيعية، وأن املحرم 
يعـم اإلتيـان هبا برجاء املرشوعيـة، حيث تكون العبادة دون فحـص حمتملة للتحريم 
املنجـز فيتعـذر التقرب هبا وإن قيل بعدم اسـتحقاق العقاب عـىل التجري. وهو حمل 

إشكال. ومتام الكالم فيه يف حمله. 
ثـم إن أثـر احلكـم املذكـور إنـام يظهر فيام جيـب إعادتـه أو قضاؤه عـىل تقدير 
احليض،كقضـاء الصلـوات السـابقة وأداء الصالة التي حيتمل احليـض يف اثناء وقتها 
والصـوم، دون مثـل أداء صالة اليوم التـي حيتمل احليض يف متام وقتهـا، حيث يعلم 
بـرباءة الذمـة مع اإلتيان هبا من دون اختبار ولو مل ينكشـف احلـال، لعدم وجوهبا مع 

احليض، وصحتها مع عدمه.
(١) أما مع سـبق احليض فالسـتصحابه، حيث سبق يف األمر السادس جريانه 
حتى مع التمكن من االختبار. كام أن املرجع مع سبق الطهر هو استصحابه، الذي ال 

مانع منه إال اخلطاب باالختبار يف النصوص السابقة الذي ال جمال له مع تعذره. 
وأمـا مـا ذكره سـيدنا املصنفP من انه ال يبعد شـمول إطـالق النصوص 
املتقدمـة لصـورة العجز عن االختبـار، فيمتنع معه الرجوع لالسـتصحاب كام يمتنع 

(مسـألة٢): إذا تعـذر االختبـار املذكـور فاألقـو االعتبـار بحاهلا 
السابق من حيض أو عدمه (١).

٢٥ ........................................................................ اشتباه دم احليض بدم العذرة
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الرجـوع له مع التمكن منه. فهو غـري ظاهر، ألن داللة النصوص عىل امتناع الرجوع 
لالسـتصحاب إنام هي بسبب األمر فيها باالختبار، وحيث يقرص األمر به عن صورة 
تعـذره كان امتنـاع الرجـوع لالسـتصحاب تابعـاً لـه يف ذلك، فكيف يكـون إطالق 

النصوص شامالً لصورة التعذر؟!. 
نعم،  لو كان األمر باالختبار مسوقاً لبيان امتناع الرجوع لالستصحاب وكناية 
عنـه فقد يتوجـه اإلطالق املدعى، إلمكان امتناع الرجوع له يف ظرف تعذر االختبار، 
نظـري اسـتفادة إطـالق اجلزئيـة والرشطية من إطـالق األمر باجلزء والرشط املسـوق 
للكناية عنهام، إلمكان عمومهام حلال تعذر اجلزء والرشط. لكن ال جمال لدعو ذلك 
يف املقام، لعدم التوجه يف مورد النصوص لالستصحاب املذكور، لتكون مسوقة لبيان 
عدم جريانه، وإنام اسـتفيد امتناع الرجوع إليه تبعاً من األمر باالختبار املسوق للحث 

الفعيل عليه والذي يقرص عن حال تعذره.
إن قلـت: األمـر يف صحيحي خلف برتتيب أحكام احلائض والطاهر ظاهر يف 
تنجـز تلك األحكام قبـل االختبار، وأن االختبار إنام هو ألجل تنجزها، ومن الظاهر 
إمـكان تنجز األحكام املذكـورة مع تعذر االختبار، بل هـو مقتىض إطالق األمر هبا، 

والزمه امتناع الرجوع الستصحاب الطهر. 
«قلت»: مل تتضمن النصوص األمر برتتيب أحكام كل من احليض والطهر عند 
احتامله، ليكون هلا إطالق شامل حلال تعذر االختبار، بل األمر برتتيب أحكام الثابت 
مـن األمريـن واالقتصار عليـه، وذلك ال يكـون إال مع تيرس معرفة احلـال باالختبار 
ونحـوه ويتعني قصوره عن صورة تعذرها لتعـذر االختبار وغريه، بل يتعني الرجوع 

فيه للقواعد األخر، ومنها استصحاب الطهر مع اليقني بسبقه.
بقي يف املقام اُمور..

األول : الرجوع السـتصحاب الطهر موقـوف عىل قصور قاعدة االمكان عن 
املقام ونحوه مما حيتمل فيه عدم نزول الدم من الرحم، وهو غري بعيد، وإن كان اجلزم 



فيه موقوفاً عىل النظر يف أدلة القاعدة، وهو مايأيت إن شاء اهللا تعاىل يف املسألة الرابعة.
الثـاين: لو أمكن االختبار بعد العمل الستكشـاف حاله احتمل وجوبه، إلغاء 
خلصوصيـة مـوارد النصـوص، وإن مل خيل عـن االشـكال أو املنع، ويـأيت نظريه عند 

التعرض لكالم اجلواهر.
الثالـث: لـو أمكن معرفة احلـال بغري االختبـار املذكور مل يبعـد وجوبه وعدم 
الرجـوع السـتصحاب الطهـر، إلطـالق األمر يف صحيحـي خلف برتتيـب أحكام 

. الثابت من األمرين، الظاهر يف تنجزها مع إمكان معرفة احلال. فتأمل جيداً
(١) للعلـم اإلمجـايل بثبوت أحـد احلكمني، فيتنجـز اإللزامي مـن كل منهام، 
كوجـوب الصـالة والصـوم من أحـكام الطهـر، وحرمـة دخول املسـاجد ووجوب 
قضـاء الصـوم وبطالن قضاء الصالة من أحكام احليض. لكنـه يقتيض الفتو بلزوم 
االحتياط باجلمع املذكور ـ كام هو ظاهر املستمسـك وبعض حوايش العروة الوثقى ـ 
بنحو ال جيوز ملقلديه الرجوع ملن يفتي بتعيني أحدمها، ال التوقف عن الفتو املستلزم 

جلواز رجوع مقلديه لغريه ممن يفتي بتعيني أحدمها، كام هو ظاهر املتن.
هـذا وقد ذكـر السـيدP يف العروة الوثقـى أهنا تبنـي حينئذٍ عـىل الطهارة، 
وأمضاه بعض األعاظم وغريه. وقد يرجع إليه ما عن نجاة العباد ومجلة من حواشيها 

من احلكم بأولوية االحتياط املذكور من دون إلزام به. 
وكأن ما يف العروة الوثقى مبني عىل مسلكه من حجية العام يف الشبهة املصداقية 
من طرف اخلاص، ألن أحكام الطاهر هي مقتىض العمومات، وأدلة أحكام احلائض 
خمصصة هلا، فمع الشـك يف حتقق احليض وعدم إحراز وجوده وال عدمه يتعني البناء 
عـىل مقتـىض العمومات برتتيـب أحكام الطاهـر. لكن حتقق يف حمله ضعف املسـلك 

املذكور.

وإذا جهلت احلال السابقة فاألحوط وجوباً اجلمع بني عمل احلائض 
والطاهرة(١).

٢٧ ........................................................................ اشتباه دم احليض بدم العذرة
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ومثله االستدالل عىل ذلك..
تـارة: بقاعدة املقتـيض، بدعو: أن املسـتفاد من األدلة كون أحـكام الطهارة 
مـن مرشوعيـة العبادة للمـرأة وجواز وطئهـا وصحة طالقها مقتـىض طبعها األويل، 

واحليض من سنخ املانع عنها، ومع إحراز املقتيض اليعتنى باحتامل املانع. 
واُخر: بام قد ينسب لبعض األعاظم من أن تعليق احلكم عىل عنوان وجودي 
يقتيض عدم ترتبه مع عدم إحراز العنوان املذكور، وملا كانت أحكام احليض معلقة يف 
األدلـة عـىل عنوانه فـال ترتب مع عدم إحـرازه، بـل ال يرتتب إالّ نقائضهـا التي هي 
أحـكام الطهـارة، ألهنا مل تعلـق عىل عنوان الطهـارة بام أهنا أمر وجودي، بل اسـتفيد 

اختصاصها هبا من اجلمع بني إطالقاهتا وأدلة أحكام احليض. 
الندفاعهـ  بعد تسليم كون املقام من صغريات إحد الكربيني املذكورتنيـ  بأن 
الكربيني غري تامتني، كام تقدم عند الكالم يف الشك يف الكرية من مباحث املياه. فراجع.
نعم،  قد يوجه ذلك بانحالل العلم اإلمجايل املذكور باالستصحاب، حيث قد 

يقرب بأحد وجهني:
أوهلام: اسـتصحاب عـدم خروج الدم مـن الرحم، بناء عـىل أن معنى احليض 
خـروج الدم من الرحـم بحيث يكون هو املوضـوع ألحكامه، فباسـتصحاب عدمه 

يثبت هلا أحكام الطهارة، لعموم أدلتها.
ثانيهـام: اسـتصحاب عـدم كون هذا الـدم حيضاً من باب اسـتصحاب العدم 
األزيل، بناء عىل ما هو غري بعيد من أن حيضية الدم من لواحق وجودهـ  كام ذكره شيخنا 
األسـتاذ ـ خالفاً ملا احتمله سـيدنا املصنفP من أهنا من لوازم ماهيته. بل ال يبعد 
عدم كونه من اسـتصحاب العدم األزيل، ألن احليضيـة تابعة خلروج الدم املتأخر عن 
. وعن بعض مشاخينا االعتامد عىل هذا الوجه يف االكتفاء بأعامل الطاهرة.  وجوده زماناً
ويشـكل األول بأنـه ال طريق إلحـراز مطابقة خروج الدم مـن الرحم ملفهوم 
احليـض، بـل هو أعم منـه، فيشـاركه فيه النفـاس واالسـتحاضة، غاية مـا يدعى أن 



األصل يف الدم اخلارج من الرحم احليضية، فاسـتصحاب عدم اخلروج من الرحم ال 
ينفي احليضية، إالّ بناءً عىل األصل املثبت، ألن انتفاء العام يستلزم انتفاء اخلاص. 

مضافاً إىل أن املسـتصحب ان كان هو عـدم خروج مطلق الدم من الرحم فهو 
خالف فرض اجلهل باحلالة السـابقة، وإن كان عدم خروج الدم اخلاص فمن الظاهر 
أن احليـض ملا كان يتحقق بخروج مطلـق الدم من الرحم فانتفاء خروج الدم اخلاص 
منـه ال يقتيض انتفاء احليض، ألن انتفاء اخلاص ال يسـتلزم انتفـاء العام، إال بضميمة 
العلم بعدم خروج غريه من أفراد الدم منه، فيكون من أظهر أفراد األصل املثبت، كام 

.Pنبه له سيدنا املصنف
ومنـه يظهر احلال يف الثـاين، لوضوح أنه يكفي يف حتيض املـرأة حيضية أي دم 
خـرج منهـا، ال خصوص الـدم اخلاص، فعـدم حيضية الدم اخلاص ال يسـتلزم عدم 
حيضيتهـا إالّ بضميمـة العلـم بعـدم خـروج دم آخرمنهـا حمتمل للحيضيـة. عىل أن 
موضوع األحكام هو املرأة احلائض وحيضية الدم ليسـت مقومة حليضيتها رشعاً وال 
عرفـاً، بل مها متالزمـان خارجاً، لوضوح أن خروج النـوع اخلاص من الدم يصحح 
انتـزاع احليضية له وهلا، من دون ترتب بينهـام يف االتصاف هبا. بل ليس فائدة األصل 
املذكور إال عدم ترتيب أحكام دم احليض عىل الدم املذكور، كعدم العفو عن قليله يف 

الصالة، كام نبه له سيدنا املصنف وشيخنا األستاذ (قدس رسمها).
ولوال ما ذكرنا المتنع الرجوع السـتصحاب احليض عند العلم بسبقه، لكونه 
حمكوماً لالسـتصحابني املذكورين مسـببياً باإلضافة إليهام، لوضوح ان الشك يف بقاء 
. احليض يكون مسبباً عن الشك يف خروج الدم من الرحم،ويف حيضيته. فتأمل جيداً
هذا ويف اجلواهر: «أما إذا مل تتمكن من االختبار املذكور... فيحتمل البناء عىل 
احليضية، ألصالتها عندهم، وعدمها. واألقو الفرق بني الصور، بسـبق احليض، أو 
.« العذرة، وحيث ال سبق فالظاهر وجوب العمل عليها ثم االختبار بعد ذلك. فتأمل جيداً

 لكن من الظاهر أن سـبق العذرة ال أثر له يف املقام، لعدم كون موضوع اآلثار 
هي العذرة، بل عدم احليض، فيكفي اسـتصحابه مع اليقني به سـابقاً ولو مع عدمها. 
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كـام أن وجوب العمـل عليها مع فرض عدم جريان االسـتصحاب ثـم االختبار بعد 
ذلـك، إن أريد به العمل مجعـاً بني أحكام احلائض والطاهر ـ للعلم اإلمجايل املذكور ـ 
مل حيتج لالختبار بعد ذلك، وإنام حيتاج لالختبار فيام بعد للعمل الالحق، وهو خارج 

 . عن حمل الكالم، لعدم كونه باإلضافة للمذكور متعذراً
وإن أريد به العمل عىل طبق أحكام الطاهرة أشكلـ  مضافاً إىل ما عرفت من عدم 
الوجه لالقتصار عليهـ  بأن وجوب االختبار بعد القدرة الستكشاف حال العمل السابق 
املفروض وقوعه مطابقاً لألصل اجلاري حينه حمتاج إىل دليل، لظهور النصوص يف كون 
االختبار للعمل الالحق الذي ال يرشع بدونه، وقد سبق اإلشكال يف التعدي منه ملا نحن فيه.

تنبيه
االحتيـاط يف حق املرأة ال يقتيض منع الزوج عن الوطء، بل حيث يدور األمر 
فيـه بني احلرمة الحتامل احليـض والوجوب الحتامل الطهر يتعني ختيريها بينهام. نعم،  
لـو أمكنهـا إقناع الـزوج برتك الـوطء مل يبعد وجوبه عليهـا، للعلم معـه بعدم خمالفة 
. وأظهر من ذلك حرمة طلبها الوطء من الزوج، لتنجزه عليها  الوظيفة املعلومة إمجاالً

بمقتىض العلم اإلمجايل املذكور. 
كام أنه ال ملزم للزوج باجتناب وطئها لعدم منجزية العلم اإلمجايل يف حقه بعد 
خروج بعض أطرافه عن مورد عمله. بل مقتىض أصالة الرباءة يف حقه جواز الوطء. 
وانقـالب األصـل يف الفروجـ  لو تمـ  خمتص بـام إذا كان احتامل احلرمة الحتامل عدم 

الزوجية أو ملك اليمني، ال الحتامل مثل احليض مع إحراز الزوجية، كام يف املقام.
نعـم،  لـو كان االحتياط يف العمل بسـبب توقف املجتهد عن الفتو للشـبهة 
احلكمية فقد يكون مشـرتكاً بني الزوجني. وحينئذٍٍ لـو طالب الزوج ختريت املرأة بني 
التمكـني واالمتنـاع مع تعـذر معرفة الوظيفة عليها، النسـداد طريـق العلم باملجتهد 
الـذي جيـوز الرجوع اليه. أما مع تيـرس معرفتها فالالزم عليها الرجـوع اليها والعمل 

. هبا، كام جيب يف سائر موارد تعذر االحتياط. فتأمل جيداً



تتميم
تعرض مجهور األصحاب من القدماء واملتأخرين إىل مسـألة اشتباه دم احليض 

بدم القرحة واختلفوا فيها عىل أقوال:
األول: أن الـدم إن خـرج مـن اجلانـب األيـرس فهو مـن احليـض، وإن خرج 
مـن اجلانـب األيمن فهو من القرحـة. وبه رصح يف املقنع والفقيه واملبسـوط والنهاية 
والرسائر والوسـيلة والقواعد والتذكـرة واملنتهى ـ يف صدر كالمه وان ذكر بعد ذلك 
منافاة الرواية له ـ وجامع املقاصد، وهو املناسب ملا يف اإلرشاد من جعل اخلروج من 
األيـرس من صفات احليض، كـام أنه املحكي عن املفيد والقـايض واإلصباح واجلامع 

والبيان ومجيع كتب العالمة واجلعفرية وغريها. 
وجعله األشـهر يف التذكرة، ونسبه لألكثر يف جامع املقاصد والروض وحمكي 
رشح اجلعفرية، وللمشهور يف جامع املقاصد أيضاً واملسالك وحاشية املدارك وحمكي 

فوائد الرشائع ورشح املفاتيح.
الثـاين: عكس األول، وبه رصح يف الدروس والذكر وحكي عن ابن اجلنيد 
وابن طاووس، ولعله ظاهر الكليني، ألنه اقترص عىل اخلرب الدال عليه يف باب معرفة 

دم احليض والعذرة والقرحة.
الثالـث: عدم اعتبار اجلانب، وإليه ذهب يف املعترب واملدارك وظاهر املسـالك، 

وحكي عن األردبييل.
يف  الـواردة  الروايـة  يف  االختـالف  األولـني  القولـني  اختـالف  منشـأ  وكأن 
املقـام، وهـي مرفوعة حممد بن حييى عـن ابان، فقد رويـت يف التهذيب هكذا: «قلت 
أليب عبد اهللاA: فتاة منا هبا قرحة يف جوفها(١) والدم سائل ال تدري من دم احليض 

 (١) كـذا يف املطبـوع يف النجف االرشف من التهذيب وحكاه غري واحـد من الفقهاء عنه وعن الكايف، وهو 
املوجود يف بعض نسـخ الكايف عىل ماحكي. وظاهر الوسـائل ان املوجود يف التهذيب والكايف (فرجها) 

. بدل (جوفها) وهو املوجود يف بعض نسخ الكايف ايضاً

اشتباه دم احليض بدم القرحة........................................................................ ٣١



٣٢............................................................... مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٤

أو من دم القرحة. فقال: مرها فلتستلق عىل ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل اصبعها 
الوسـطى، فإن خرج الدم من اجلانب األيرس فهو من احليض، وإن خرج من اجلانب 
األيمـن فهـو من القرحة»(١). وكذا رويت يف الكايف إال أنـه قال :« فإن خرج الدم من 

اجلانب األيمن فهو من احليض، وإن خرج من اجلانب األيرس فهو من القرحة»(٢).
وقـد رصح غـري واحـد برتجيـح األوىل، ألن الشـيخ اعرف بوجـوه احلديث 
وأضبـط، والنجبارهـا بعمـل املشـهور، واعتضادهـا بفتـو الصدوق ناقـالً له عن

رسالة والده التي قيل إهنا متون أخبار كنهاية الشيخ، وبالرضوي(٣). 
وقال يف اجلواهر: «بل املحكي عن كثري من النساء العارفات أن احليض خمرجه 
من ذلك».كام قد يعتضد ببعض نصوص االسترباء من أهنا تعمد برجلها اليرس عىل 

احلائط(٤)، حيث يناسب كون خمرج احليض من اجلانب األيرس.
لكـن رفـع الرجـل اليرس ال يكشـف عـن كون خمـرج احليض مـن اجلانب 
األيرس، بل قد يكون ال ستلزامه الضغط عىل اجلانب األيمن. عىل أن يف مرسل يونس 
: «وترفـع رجلها اليمنى»(٥). وشـهادة النسـاء العارفات مل تتضح  يف االسـترباء أيضـاً
بنحـو تثبـت صحة الرواية املذكورة. والرضوي قد سـبق عدم وضوح كونه من كالم 
املعصومA بل لسان بعضه ال يناسب ذلك، وال يبعد كونه كتاب فتو مقارب يف 
اللسـان للروايـات فال يزيد عىل موافقـة الرواية لفتو الصدوق. وموافقتها لرسـالة 
عـيل بن بابويه مل تثبت، ألن الصدوق إنام نسـب ألبيه ما أفتى به بعد فقرات كثرية من 

هذا الكالم فلعل نسبته ال تشمله، بل ختتص بتلك الفقرات. 
عىل أن موافقة الرواية لفتاو هؤالء إنام يكشف عن وجودها وال ينايف اشتباههم 
يف مضموهنـا، إذ ليس االشـتباه عليهم بأبعد من االشـتباه عىل الكلينـي وابن اجلنيد.

(١) ، (٢) الوسائل باب:١٦من أبواب احليض حديث:٢ ، ١.
(٣) مستدرك الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:١.

(٤) ، (٥) الوسائل باب: ١٧ من  أبواب احليض حديث:٣ ، ٢.



ومثلـه احلـال يف فتو املشـهور فإهنا إنام توجـب انجبار الرواية مع الشـك يف 
صدورهـا، ال يف تصحيفهـا، إذ اتفاق النقلني يف السـند واللسـان شـاهد بعدم كوهنام 
روايتـني إحدامها مهجورة عند االصحاب واالخـر معتمدة هلم، بل ليس هناك إال 
روايـة واحـدة اختلف الكليني والشـيخ يف كيفيـة نقل حممد بن حييى هلـا، ومرجحية 
عمـل املشـهور يف مثل ذلك غري ظاهرة، والسـيام مع اضطـراب كلامهتم وقرب كون 

منشأ عملهم األنس بكتب الشيخ وترجيح فتاواه، ألن الشهرة لوكانت فهي بعده.
كام ان الرتجيح بأضبطية الشـيخ وأعرفيته غري ظاهر، بل قال املجليس يف مرآة 
العقول بعد ذكر الرتجيح هبام: «وفيهام معاً نظر بنيّ يعرفه من يقف عىل احوال الشيخ 
ووجـوه فتاواه...ويمكن ترجيح رواية الكليني بتقدمه وحسـن ضبطه، كام يعلم من 

كتابه الذي ال يوجد مثله» وأشار غريه لذلك ، بل اغرق فيه صاحب احلدائق.
عـىل انـه رصح يف الـوايف بأن ما سـبق مـن التهذيـب إنام هو يف بعض نسـخه، 
وقـال يف الذكر بعد نقل رواية الكايف: «ويف كثري من نسـخ التهذيب الرواية بلفظها 
بعينه. قال الصدوق والشيخ يف النهاية احليض من االيرس. قال ابن طاووس: وهو يف 
بعض نسـخ التهذيب اجلديدة، وقطع بأنه تدليس...» بل مل ينقل يف املنتهى واملختلف 
 عـن التهذيـب إالما يوافق رواية الكليني، ولذا جعـل يف املنتهى الرواية منافية لفتو

 . الصدوق والشيخ، كام ذكر ذلك يف التحرير ايضاً
نعـم،  نبه لالختالف بني الكايف والتهذيـب يف التذكرة. ومنه يظهر أنه ال جمال 
ملا عن رشح املفاتيح من اسـتبعاد االختالف املذكور يف نسـخ التهذيب التفاق النسخ 
التـي بـني ايدينـا عىل مـا خيالف الكايف، كـام مل يرش إليه املحشـون مـع أن ديدهنم نقل 
النسـخ حتى النادرة، بل اعرتف املحققون باتفاقها عىل ذلك، ويناسـبه عدول الشهيد 
يف البيان املتأخر تأليفاً إىل ما يوافق املشـهور، حيث يكشـف عن اطالعه عىل خطأ ما 

 . ذكره سابقاً
إذ فيـه: انـه ال جمـال لرفع اليد عـن نقل هـؤالء األعاظم بذلـك وإن كان هذا 
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 ، ية الشهرة بنظره حينئذٍ . وقد يكون عدول الشهيد يف البيان ملرجحّ االضطراب غريباً
 . ال لظهور خطأ ما ذكره سابقاً

نعم،  قد ترجح النسـخ املخالفة للكايف بموافقتها لفتاو الشيخ نفسه، كام نبه 
له غري واحد، إالّ أن خطأ الشيخ وغفلته عن خمالفة فتواه للسان دليله ليس بأبعد كثرياً 

من خطئه أو خطأ الكليني يف نقل الرواية، ملا عرفت من وحدة الرواية .
ومـن هنا كان مقتىض القاعدة سـقوط رواية التهذيب باختالف نسـخه، وأما 
الكايف فحيث مل نعثر فيه ومل ينقل عنه االختالف ، بل رصح يف الوايف باتفاق نسـخه، 
فروايته هي احلجة بعد انجبار ضعف سـندها باعتامد املشـهور عليها ولو يف املضمون 
اآلخـر، ألن انجبار الرواية بالشـهرة ليس لكوهنا أمارة عـىل صحة مضموهنا، كي ال 
يتم مع خمالفتهم هلا، بل لكوهنا موجبة للوثوق بصدورها، وكشفها عن اطالعهم عىل 
قرائن موجبة له، وحيث سـبق وحدة الرواية فاعتامدهم عىل نسـخة التهذيب مستلزم 

النجبار نسخة الكايف وإن أخطأوا يف تشخيص مفادها. 
ية رواية الكايف ال خيلو عن إشـكال،  لكـن اإلنصاف أن االكتفاء بذلك يف حجّ
ألن اختالفهـا مع الرضـوي، وخمالفة الصدوق والشـيخني وأتباعهـم يف فتاواهم هلا 
موجب للريب فيها، والسـيام مع هذا االضطراب يف نقل التهذيب هلا. ومن هنا كان 
املتعـني طرحهـا والرجوع للقواعد األخـر، بعد عدم وجود قدر مشـرتك بني النقلني 

ليخرج عن القواعد املذكورة فيه بعد انجبار الرواية ملا سبق.
نعم،  قد يدعى أن ذلك يقتيض التوقف عن القواعد، للعلم اإلمجايل بتخصيصها 

بأحد وجهي الرواية . 
لكـن ال جمال له بعـد اختالف نقل الرواية من جهة اخر قد خيتلف فيها مفاد 
القاعـدة، فـال تكون خمالفـة للقاعدة عىل أحدمهـا، وهي تعيني موضـع القرحة وأهنا 
الفـرج أو اجلـوف، عىل ما أرشنا إليه عنـد نقلها. ومل ينبه االصحـاب لذلك بل اطلق 
بعضهـم من هـذه اجلهة واقترص الصدوق عىل القرحة يف الفـرج، ويظهر من بعضهم 



إرادة القرحة يف اجلوف. والكل ال جمال له بعد اختالف نقل الرواية. كام قد يظهر من 
الصدوق إرادة االشـتباه ولو للشك يف وجود القرحة وهو مطابق يف ذلك للرضوي، 

وإالّ فاملرفوعة املتقدمة ظاهرة يف فرض العلم هبا.
ومـن هنا كان الالزم تنقيح مفاد القاعدة فاعلم: أن القرحة إن علم أو احتمل 
وجودهـا يف الفـرج جاز البنـاء عىل احلالة السـابقة من حيض أو عدمـه، ومع عدمها 
يتعـني اجلمع بني عمل الطاهر واحلائض، بناء عىل قصور قاعدة اإلمكان عن شـمول 

الدم الذي حيتمل نزوله من الفرج، نظري ما تقدم يف املسألة السابقة. 
وإن احتمـل أو علم وجودها يف اجلوف فالظاهر عموم قاعدة اإلمكان ولزوم 

البناء عىل احليض. 
ويقتضيه يف اجلملة مرسـلة يونس القصـرية ـ التي ال ختلو عن اعتبار، بناء عىل 
ية مراسـيل يونس ـ عن أيب عبد اهللاA: «فإذا رأت  ما سـبق يف مبحث الكر من حجّ
املـرأة الـدم يف ايام حيضها تركت الصالة، وإن انقطـع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومني 
اغتسـلت وصلـت وانتظرت... وإن مرّ هبا من يـوم رأت الدم عرشة أيام، ومل تر الدم 
ة، إما قرحة يف  فذلـك اليـوم واليومان الذي رأتـه مل يكن من احليض، إنام كان مـن علّ

جوفها وإما من اجلوف...»(١). 
فـإن ظاهـره عـدم االعتناء باحتـامل خروج الدم مـن القرحـة إذا مل حيرز فقده 

لرشوط احليض، وإنام يبنى عىل عدم كونه حيضاً عند فقده لرشوطه. 
نعـم،  هـو قارصعام لو علم بوجـود القرحة أو خرج الدم يف غـري ايام العادة، 

والعمدة فيه قاعدة االمكان. فالحظ. 
بقي يف املقام أمران:

األول: أنـه بنـاء عىل اعتبـار اجلانب ولزوم العمل بالروايـة عىل أحد الوجهني 
املتقدمـني فالظاهر وجـوب الفحص عليها وعدم الرجوع إىل مـا تقتضيه القواعد إذا 

(١) الوسائل باب:١٦ من أبواب احليض حديث:٣.
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كان خمالفـاً لالحتياط من بعض الوجوه، ألمر االمامA بالفحص الظاهر يف لزومه 
وتنجز الواقع بدونه.

الثـاين: بناءً عىل اعتبـار اجلانب فمورد الرواية ما لو علم بوجود القرحة وتردد 
الـدم بينهـا وبني احليض . وأطلـق غري واحد الرجوع إليه عند اشـتباه دم احليض بدم 
القرحة، بنحو يشمل ما لو شك يف وجود القرحة، بل ظاهر بعضهم ورصيح آخرين 
 :عمـوم اعتباره ملا إذا مل تكن هناك قرحة، بحيث يكون من عالمات احليض، لدعو
أن اجلانـب إن كان من شـؤون احليض فـال خصوصية لوجود القرحـة فيه، خالفاً ملا 
رصح بـه بعضهم من االقتصار عىل مـورد الرواية، إلمكان خصوصية وجود القرحة 

يف خمرج دم احليض.
واإلنصاف أن االحتامل املذكور غري عريف، فالتعميم أنسـب. بل ال يبعد البناء 
عىل وجوب الفحص مع تيرسه لو شك يف وجود القرحة وإن خرج عن مورد الرواية، 
لنظـري مـا تقدم يف العذرة عنـد الكالم يف وجوب الفحص. بـل مقتىض ما تقدم هناك 
وجـوب الفحـص عن احليـض مع العلم بوجـود القرحة يف الفـرج أو احتامهلا وإن مل 

يعتمد عىل املرفوعة يف املقام.



 (١) كام رصح به األصحاب، ونفى فيه اخلالف يف احلدائق، بل ادعى اإلمجاع 
عليه يف املعترب وكشـف اللثام واجلواهر، وعن جممع الربهان: «الذي يقتضيه النظر يف 
احليـض والعالمـات هو احلكم بكون الدم حيضاً إن مل يكـن إمجاع، لكن الظاهر أهنم 

أمجعوا عليه».
ويقتضيه موثقة عبد الرمحن بن احلجاج: «سمعت أبا عبد اهللاA يقول: ثالث 
يتزوجـن عـىل كل حال: التي قد يئسـت من املحيض ومثلهـا ال حتيضـ  قلت: ومتى 
تكون كذلك؟ قال إذا بلغت سـتني سـنة فقد يئسـت من املحيض ومثلها ال حتيض ـ 
والتي مل حتض ومثلها ال حتيضـ  قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما مل تبلغ تسع سنني 

ـ والتي مل يدخل هبا »(١). 
ومعتربتـه: «قال أبو عبد اهللاA: ثالث يتزوجن عىل كل حال: التي مل حتض 
ومثلها ال حتيض ـ قال: قلت: وما حدها ؟ قال: إذا أتى هلا أقل من تسع سنني ـ والتي 
مل يدخل هبا، والتي قد يئسـت من املحيض ومثلها ال حتيض. قلت: وما حدها؟ قال: 

إذا كان هلا مخسون سنة»(٢).
وحديـث عبد اهللا بن سـنان عنهA: «قـال إذا بلغ الغالم ثالث عرشة سـنة 

الفصل الثاين
كل دم تـراه الصبية قبل بلوغها تسـع سـنني ولو بلحظـة ال تكون له 

أحكام احليض(١). 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب العدد من كتاب الطالق حديث:٣.

(٢) الوسائل باب:٢ من أبواب العدد من كتاب الطالق حديث:٤.

٣٧ ................................................................................ ال حيض قبل البلوغ
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كتبت له احلسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت اجلارية تسع سنني فكذلك، 
وذلك أهنا حتيض لتسع سنني»(١).

ومنهـا يظهـر ضعف مـا تقدم عن جممـع الربهان فإهنـا تنهض لرفـع اليد عن 
إطالق أدلة العالمات لو تم، كام ال خيفى.

بقي يف املقام اُمور..
األول: أن ظاهـر األصحـاب بـل رصيح بعضهـم عدم االكتفـاء بالدخول يف 

التاسعة، بل البد من إكامهلا، وادعى عليه اإلمجاع يف كشف اللثام. 
ويقتضيـه النصوص املتقدمة، أما الثاين فظاهر، حيث يصدق عىل من مل تكمل 
التاسعة أن هلا أقل من تسع سنني. وأما األول والثالث فألن بلوغ اليشء وإن كان قد 
يصـدق بالدخـول فيه إال أنه يعلم بعدم إرادته يف املقـام، ألنه ال يتوقف عىل الدخول 
يف التاسعة، ألن التسع جمموع السنني والدخول فيها يكون بالدخول يف السنة األوىل. 

نعم،  لو عرب ببلوغ التاسعة فقد يتوجه االحتامل املذكور.
الثـاين: ظاهـر النص والفتو كـون التحديد بذلك حتقيقيـاً ال تقريبياً، كام هو 
احلال يف سائر التحديدات الرشعية، وبه رصح يف التذكرة لكن يف الروض: «واألقرب 
أنـه حتقيق ال تقريب مع احتامله، فلو قلنا به فإن كان بني رؤية الدم واسـتكامل التسـع 
» وحكي نحوه عن هنايـة األحكام. وال  ما ال يسـع احليـض والطهر كان الدم حيضـاً
جمال لالحتامل املذكور بعد ظهور النص والفتو يف خالفه. كام انه ال شـاهد بتحديد 

التقريب بام ذكراه من عرف أو غريه.
الثالث: الظاهر أن املراد بالسنني اهلاللية، ألن ذلك مقتىض االطالقات املقامية 

ألدلة التحديدات الرشعية ، تبعاً للعرف الذي وردت فيه.
وقد يدل عليه قوله تعاىل:<يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس>(٢)، 

(١) الوسائل باب:٤٤ من كتاب الوصايا حديث: ١٢.
 (٢) سورة البقرة: ١٨٩.



لظهـوره يف أن فائدهتـا بنظـر الشـارع توقيـت النـاس هبـا، فيكـون حاكـامً عـىل أدلة 
التوقيتات. فتأمل.

كام أن الظاهر االكتفاء بالتلفيق فيكتفى بمرور نفس اليوم من شـهر الوالدة يف 
الدور التاسع،وال هيم نقيصة األشهر،الكتفاء العرف بذلك يف تطبيق التسع سنني.

الرابع: رصح يف املبسـوط والوسـيلة والغنيـة ووصايا الرسائـر وحمكي نوادر 
قضائهـا واجلامع والتحرير بـأن احليض بلوغ يف املرأة، ويف الغنيـة اإلمجاع عىل ذلك. 
وذكـر يف الرشائع أنـه ال يكون بلوغاً، بل قد يكون دليالً عليـه، وبدليليته عليه رصح 
يف القواعد والروضة واملسالك وغريها، وعن جممع الربهان استظهار اإلمجاع عليها، 

ونفى يف املسالك اخلالف يف كونه دليالً عىل سبق البلوغ، ويف كونه بلوغاً بنفسه.
وقـد يسـتدل عىل كونـه بلوغاً بموثق عـامر عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن 
الغـالم متـى جتب عليه الصالة؟ قال: إذا أتى عليه ثالث عرشة سـنة، فإن احتلم قبل 
ذلك فقد وجبت عليه الصالة وجر عليه القلم. واجلارية مثل ذلك إذا أتى هلا ثالث 

عرشة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصالة وجر عليها القلم»(١). 
ويف صحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «قال: ال يصلح للجارية إذا 
حاضـت إال أن ختتمـر، إال أن ال جتـده»(٢)، ويف صحيح يونس بـن يعقوب الوارد يف 
اللبـاس يف الصالة: «وال يصلح للحرة إذا حاضت إال اخلامر»(٣). ويف خرب أيب بصري: 
«عـىل الصبي إذا احتلم الصيام وعىل اجلارية إذا حاضـت الصيام واخلامر...»(٤)، ويف 
مرسـل الصدوق: «عىل الصبي اذا احتلم الصيام وعىل املرأة اذا حاضت الصيام»(٥)، 

وغريها مما يناسب ألسنتها.
(١) الوسائل باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١٢.

(٢) الوسائل باب: ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:١.
(٣) الوسائل باب:٢٨من أبواب لباس املصيل حديث:٤.
(٤) الوسائل باب:٢٩من أبواب لباس املصيل حديث:٣.

(٥) الوسائل باب:٤من أبواب مقدمة العبادات حديث:١٠.

٣٩ ................................................................................ ال حيض قبل البلوغ
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وأما حديث عبد اهللا بن سنان املتقدم فهو بضميمة العلم بعدم مالزمة احليض 
للتسع حممول عىل إرادة أن علة البلوغ بالتسع أهنا وقت إمكانه، ومرجعه إىل أن سبب 
البلوغ إمكان احليض ال فعليته، فيكون من نصوص البلوغ بالتسـع ال باحليض، وإن 

.Pعده من نصوص املقام سيدنا املصنف
هـذا وقد استشـكل يف سـببية احليض للبلوغ بـأن احليض حيـث ال يكون إال 
بعـد إكامل تسـع سـنني، التي هبـا يتحقق البلوغ فال يسـتند البلوغ إليـه. قال يف كتاب 
الصوم من الرسائر بعد ذكر احليض واحلبل من عالمات البلوغ ـ بعد ذكر بلوغ التسع 
ل من هذا بلوغ التسع سنني،  واالحتالم واإلنبات ـ : «هكذا يذكر يف الكتب واملحصّ
ألهنا ال حتيض قبل ذلك، وال حتمل قبل ذلك ، فعاد األمر إىل بلوغ التسع سنني، وإنام 

أوردنا ما أورده غرينا من املصنفني».
وقـد تصـد غري واحد لتوجيه ذلك بحمله عـىل أن احليض أمارة عىل البلوغ 

عند الشك يف بلوغ املرأة تسع سنني، ال سبب له يف قبال بلوغها تسع سنني.
فإن اريد لزوم البناء عىل ذلك يف نفسـه مع قطع النظر عن النصوص املتقدمة، 
فهـو متجه بنـاءً عـىل أن امتناع احليض قبل التسـع واقعـي دلت عليـه النصوص، ال 
رشعـي راجع إىل عدم ترتيب أحكام احليض قبلها وإن كان الدم حيضاً واقعاً ـ ويأيت 
الكالم يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل ـ وعىل اليقني بكون الدم اخلارج ممن ال يعلم ببلوغها 
حيضاً، حيث يعلم بسـببه ببلوغ التسع من باب االنتقال من امللزوم لالزم، وال يكون 

 . أمارة عليه رشعاً
أمـا لـو كان امتناعه قبل التسـع رشعيـاً فاليقني بكون الدم حيضـاً ال يكفي يف 
البنـاء عىل البلوغ، ألنه اعم منه. واليقني بكونه احليض الواجد لألحكام موقوف عىل 
اليقني ببلوغ التسـع، فال يكون سـبباً له. كام أنه لو مل يتيقن بكون الدم حيضاً فالرجوع 
للصفـات أو لقاعـدة اإلمـكان يف البنـاء عىل حيضيتـه موقوف عىل إطـالق دليليتهام 
لألمارية عليه والتعبد به عند الشك فيه من حينية البلوغ. وهو قريب يف أدلة الصفات 



وال خيلـو عن إشـكال أو منع يف قاعدة االمكان، ويبتني عىل مايأيت يف املسـألة الرابعة 
من الكالم فيها. 

هذا بناء عىل امتناع احليض واقعاً قبل التسع، أما بناءً عىل امتناعه رشعاً فال ينفع 
إطالق أدلة الصفات أيضاً، لظهورها يف بيان صفات احليض الواقعي، وقد ذكرنا أن العلم 
به ال يكفي يف البناء عىل بلوغ التسع عىل املبنى املذكور، فإحرازه بالصفات أوىل بذلك. 
وان اريـد لزوم البناء عـىل ذلك بلحاظ النصوص املتقدمـة، حيث يلزم محلها 
عليـه بعد تعذر محلها عىل سـببية احليض للبلـوغ ثبوتاً ـ ملا تقدم ـ فـال جمال له، لندرة 
اجلهل ببلوغ املرأة تسـع سـنني مع حيضها، ليحتاج لنصب االمارة رشعاً، لغلبة تأخر 

احليض عن التسع كثرياً، فيلزم محل هذه النصوص عىل الفرد النادر. 
بل البد من طرح هذه النصوص أو اجلمع بينها وبني نصوص البلوغ بالتسـع 

ونصوص تأخر احليض عن التسع بوجه آخر.
أما موثق عامر فحيث كان رصحياً يف أن سن البلوغ هو الثالث عرشة سنة، فهو 
ال ينـايف أدلـة عدم احليض قبل التسـع، بل هي حاكمة أو واردة عليـه، وإنام ينايف أدلة 
البلوغ بالتسع، فإن أمكن اجلمع بينهام بحمل الثانية عىل االستحباب وإال تعني طرحه.
وأما صحيح حممد بن مسـلم فاألقرب محله عىل عدم وجوب اخلامر بالتسـع، 
إمـا لعدم البلوغ هبا أو جلـواز تأخريه عن البلوغ إىل احليض، ولو بحمله عىل اخلامر يف 

 . الصالة، الذي هو املراد يف صحيح يونس وغريه، والتي يلزم محلها عىل ذلك ايضاً
وامـا خـرب أيب بصري ومرسـل الصدوق فحيث كانـا ظاهرين يف حتقـق البلوغ 
باحليـض، وكان احليض قبل التسـع ممتنعاً ـ كام قد يظهر مـن نصوص املقام ـ أو نادراً 
كانا منافيني ملا دل عىل حتقق البلوغ بالتسـع، وجر فيهام ما تقدم يف موثق عامر، ألن 

مضموهنام مقارب لذيله.

٤١ ................................................................................ ال حيض قبل البلوغ
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(١) سـبق عند الـكالم يف مفهوم احليض أنه من االمـور العرفية، والزم ذلك 
إدراك العرف له بأنفسـهم مع قطع النظر عن التحديدات الرشعية، وإمكان القطع به 

عىل خالفها، كام يمكن مع اجلهل هبا.
وحينئـذٍ لو فرض العلم به فـام ذكرهP من عدم ترتيب أحكام احليض مبني 
عـىل ما ذكره يف مستمسـكه مـن أن األدلة التـي تضمنت حتديدات الشـارع األقدس 
للحيـض وإن كانـت ظاهرة يف أنفسـها يف بيان احلـدود الواقعية لـه، إال أنه بعد تعذر 
البنـاء عـىل ظاهرها، لفرض العلـم بحيضية الدم الفاقد للحد، يتعـني محلها عىل بيان 
 . نفـي أحكام احليـض عن الفاقد للحد بلسـان نفـي املوضوع وإن كان حيضـاً واقعاً
خالفاً ملا قرّ به أسـتاذه املحقق اخلراسـاين P من محلها عىل نفي أحكامه عند الشك 
فيـه، فلو علم بـه تعني ترتيب أحكامه لعموم أدلتها، بعـد امتناع التعبد الظاهري عىل 

خالف العلم.
وقـد سـاقP تبعاً السـتاذه املذكور الـكالم يف مجيع التحديدات يف مسـاق 
واحـد. ولعـل االوىل الـكالم يف كل منها عنـد التعرض لـه والنظـر يف أدلته إلمكان 

اختالف ألسنة أدلتها.
فالكالم هنا يف حد السن من طريف القلة والكثرة لتشابه ألسنة أدلته يف الطرفني. 
ومل يذكر املحقق اخلراسـاينP ما يقتيض احلمل عىل الوجه املذكور فيه إال اسـتبعاد 
. قـال: «وال أظن أن  عـدم ترتيـب أحكام احليض رشعاً عىل مـا علم أنه حيض واقعاً
يلتزم به أحد» مضافاً إىل أنه ليس لسان األخبار بيان حدود تعبدية وقيود رشعية ملا هو 
موضـوع ألحكام خاصة رشعاً، بل لبيان أن احليض كذلـك واقعاً، غاية األمر يكون 

 . ذلك غالبياً، للقطع بالتخلف أحياناً
وفيـه: ان جمرد البعدـ  لو سـلمـ  ال جيدي. وعـدم التزام أحد به غري ظاهر، بل 

وإن علمت أنه حيض واقعاً (١).



اسـتظهر سيدنا املصنفP التسـامل عىل خالف ما ذكرهP بالنظر لظاهر كلامهتم، 
بـل رصيح بعضها. كام أن محل األدلة الظاهـرة يف القضية الواقعية الكلية عىل القضية 
الواقعية الغالبية إنام يقتيض حجية الغلبة عند الشـك إذا كانت واردة يف مقام األمر أو 
النهـي عن ترتيـب األحكام يف مقام العمـل، ومن الظاهر عـدم ورود نصوص املقام 
للنهي عن ترتيب أحكام احليض، بل لبيان عدم وجوب العدة، فغاية ما تدل عليه أن 
السن الذي تسقط فيه العدة ال يمتنع فيه احليض، بل يغلب عدمه فيه. وهو ال يستلزم 

حجية الغلبة املذكورة عىل نفي احليض يف السن املذكور عند الشك فيه.
نعـم،  ال جمال ملا ذكره سـيدنا املصنفP من إنـكار الغلبة بمالحظة أحوال 
النسـاء. قال: «وكيف يصح دعو كون الغالب ذلك مع ان الفرق بني املشـتمل عىل 

احلد وغريه بمحض اآلنات اليسرية». 
الندفاعـه بـأن ذلك ال يمنع من اسـتفادة الغلبـة من بيانات الشـارع األقدس 
املطلع عىل دقائق األمور. غاية األمر مانعيته من إدراك العرف هلا بأنفسـهم، لصعوبة 

التمييز عليهم معه. 
بـل االنصاف أنه ال يمنع من إدراكهم هلـا يف خصوص املقام، حيث كان احلد 
المتنـاع احليض يف مقابل إمكانه، ال لعدمه يف مقابل وجوده، إذ يسـهل االطالع عىل 
الغلبة مع كون زمان إمكان احليض املذكور يف احلد أوسع من زمان حتققه غالباً، لغلبة 

تأخر احليض عن التسع وانقطاعه قبل سن اليأس. 
بـل لـو مل يكن احلد املذكـور دائمياً فال ريب يف أنه غالبـي، ثم إن كون احليض 
مـن املفاهيم العرفية التي يسـتقل العرف بتشـخيصها بنحو قد يقطـع هبا عىل خالف 
التحديـدات الرشعية، ال يسـتلزم رفـع اليد عن ظهور النصـوص املتقدمة يف القضية 
الواقعية الكلية، بل يكون مرجع القضية املذكورة إىل ختطئة العرف يف تشخيص احليض 
عىل خالفها من دون أن تقتيض الترصف يف مفهومه، الستناد العرف يف تشخيصه إىل 
عالمـات معهـودة لـه يف الدم اخلاص الطبيعـي للمرأة الذي هـو دم احليض عندهم، 
ويمكن اطالع الشارع األقدس عىل أن العالمات أعم من الدم املذكور، وأنه الخيرج 
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٤٤............................................................... مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٤

إال يف السـن اخلـاص واخلـارج يف غريه ليس منـه وإن كان واجـداً للعالمات. وليس 
تشخيص العرف له مبنياً عىل البداهة غري القابلة للخطأ، كتشخيصه للرضاع والبياض. 
وعليه تكون القضية املذكورة بعد االطالع عليها مانعة من العلم باحليض عىل خالفها. 
هـذا ولو فرض عدم مانعيـة القضية املذكورة من العلـم باحليض عىل خالفها 
 Pفالعلم املذكور مساوق للعلم بعدم متاميتها، فهل يتعني ما ذكره املحقق اخلراساين
مـن محلهـا عىل القضية الواقعية الغالبية ـ وإن مل تكن حجة عند الشـك ملا سـبق ـ من 
دون أن تقتـيض رفـع اليد عن عمـوم أحكام احليض يف املخالـف للغالب، أو ماذكره 
سـيدنا املصنـفP من املحافظة عىل ماهي ظاهرة فيه مـن الكلية ومحلها عىل النفي 
الترشيعـي الراجـع إىل نفي أحـكام احليض عام خـرج عن احلد الرشعي بلسـان نفي 
املوضـوع ـ الذي هو مفاد احلكومـة العرفية ـ وجهان، أظهرمها األول، لقوة ظهورها 
يف القضية الواقعية يف مقام حتديد احليض بام هو أمر خارجي. والسيام مع عدم ورود 

، بل يف مقام آخر. النصوص يف مقام نفي احليض عامّ خرج عن احلد ابتداءً
فقد وردت مجلة منها(١) ـ ومنها حديثا عبد الرمحن بن احلجاج ـ يف مقام حتديد 
موضـوع خارجي أخذ يف سـقوط العدة، وهو اليائس مـن املحيض أو التي ال حتيض 
وهي يف سن من ال حتيض، ومن الظاهر أن مقام السؤال واجلواب يناسب إرادة حتديد 

. زمان احليض واقعاً، ال حتديد موضوع أحكامه رشعاً
كام أن حديث عبد اهللا بن سنان قد تضمن تعليل وضع القلم ببلوغ التسع بأهنا 
قابلـة للحيض حينئذٍ من دون نظر ألحكامه بل املناسـب للبلوغ هو القابلية للحيض 

بنفسه، ال ثبوت أحكامه عىل تقدير حتققه.
بـل قولـهA: يف مرسـلة ابـن أيب عمـري: «إذا بلغت املرأة مخسـني سـنة مل تر 
محـرة إال أن تكون امرأة من قريش»(٢). كالرصيـح يف إرادة نفس احليض بالكناية عنه 

(١) راجع الوسائل باب:٣١ من أبواب احليض.
(٢) الوسائل باب: ٣١ من أبواب احليض حديث:٢.



باحلمرة، إذ مل يعهد الكناية هبا عن أحكامه. 
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمل يف قوة ظهور النصوص يف بيـان القضية الواقعية، 

وأنه يتعذر محلها عىل قضية ترشيعية تنزيلية بلحاظ أحكام احليض.
ودعو: أن ورودها يف مقام حتديد تعذر احليض واليأس منه ال يناسب محلها 
عىل القضية الغالبية، ال بتناء اليأس والتعذر عىل السلب الكيل، كام هو رصيح مرسلة 

ابن أيب عمري املتضمنة تأكيد نفي احليض بقوله: «قط». 
مدفوعـة: بـأن الغلبـة إنام هـي بلحاظ الشـذوذ يف اخللقـة مـع ارادة الكلية يف 
الوضـع الطبيعـي للمـرأة. وعىل هذا ال جمـال لرفع اليد عن عمـوم أحكام احليض يف 

الفرد الشاذ لو حتقق. 
وأما ما سبق من سيدنا املصنفP من ظهور تساملهم عىل خالف ذلك، فهو 
ممنـوع، ألهنـم ـ تبعاً للنصوص ـ يف مقام حتديد نفس احليـض، وال نظر هلم إىل فرض 
خروج احليض عن احلد املذكور يف كلامهتم، ليعلم رأهيم فيه، بل الفرض املذكور ممتنع 
عندهم كام قد يظهر مما ذكروه يف امارية احليض عىل البلوغ وإن كان قد يظهر من كالم 
املفيد االيت يف حتديد سن اليأس للنبطية إمكان احليض بعد سن اليأس. لكنه ظاهر يف 

ترتب أحكامه.
نعـم،  يف املعتـرب: «ولو رأت دماً ملا كان حيضاً، بمعنى: انه ال متتنع مما يمنع منه 
احلائض». وهو مشـعر بأن مرجع نفي احليضية اىل نفي أحكامها وإن كانت موجودة 
حقيقـة. لكنـه ـ مع عدم بلوغه مرتبـة الظهور يف صدق احليض حقيقـة ـ ال يكفي يف 

إثبات التسامل بنحو ينهض بتخصيص العمومات. 
(١) قـال يف مفتـاح الكرامة: «مل خيتلفوا ـ كام يف جممـع الفائدة ـ يف عدم اليأس 

 وكـذا املـرأة بعد اليأس. و يتحقق اليأس ببلوغ مخسـني سـنة يف غري 
القرشية، وفيها ببلوغ ستني(١). 
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قبل اخلمسني وحتققه يف الستني مطلقاً، كام اتفقواـ  كام يف رشح املفاتيح وظاهر املجمع 
ـ عىل أنه إذا مل يكن مخسني يكن [يكون:ظ] ستني». 

هذا، واألقوال املعروفة لألصحاب يف املقام أربعة:
األول: مـا ذكـره يف املتـن، وهـو ظاهـر الفقيـه، القتصـاره فيـه عـىل مرسـلة
ابـن أيب عمـري املتقدمـة، واملبسـوط، لقوله فيه: «وتيـأس املرأة من احليـض إذا بلغت 
مخسـني سـنة إال إذا كانـت امرأة من قريـش، فانه روي أهنا تر دم احليض إىل سـتني 
سـنة»، واملعتـرب والروضـة، ومـال إليـه يف املسـالك ونسـبه إىل أصحابنـا يف التبيـان 

. وجممع البيان، وعن الراوندي يف األحكام أنه قطع به يف اهلاشمية خاصةً
الثـاين: التفصيـل املذكـور، لكن مع إحلـاق النبطية بالقرشـية، كام يف املراسـم 
والوسـيلة والتذكـرة والقواعد واإلرشـاد والـدروس واللمعة وعن غريها، ونسـب 

للمشهور يف جامع املقاصد والروض والروضة واملسالك.
الثالـث: حتديد اليأس باخلمسـني مطلقاً، كام يف النهايـة وظاهر طالق الرسائر 
والرشائع ويف املدارك وعن مجل الشيخ واالستبصار واملهذب وكشف الرموز، ويف النافع 
أنه أشهر الروايتني، وقيده يف كتاب الطهارة والعدد من الرسائر بام إذا تغريت عادهتا.

الرابع: حتديده بالستني مطلقاً كام يف طهارة الرشائع وظاهر املنتهى، وجنح إليه 
يف حمكي املختلف.

موثقـة  وهـو  ـ  بالسـتني  التحديـد  عـىل  دل  مـا  بـني  مجعـاً  األول   واألقـو
عبـد الرمحـن بن احلجاج املتقدمة يف أول املسـألة املؤيدة بمرسـلة الكليني(١)ـ  وما دل 
عىل التحديد باخلمسـني ـ كمعتـربة عبد الرمحن املتقدمة هنـاك ايضاً، وصحيحته عن
أيب عبد اهللاA: «قال: حد التي قد يأست من املحيض مخسون سنة»(٢)، وقريب منها 
مرسلة البيزنطي(٣)ـ  بقرينة مرسلة بن أيب عمري املتقدمة قريباً، بناءً عىل ما سبق يف مباحث 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب: ٣١ من أبواب احليض حديث:٤ ، ١، ٣.



ية مراسيله، والسيام مع ظهور فتو الصدوق بمضموهنا واعتامد غريه من  الكر من حجّ
ة األصحاب عليها وتأيدها بمرسلة املبسوط املتقدمة يف كالمه ومرسلة املقنعة اآلتية(١). اجلّ
واإلشـكال فيها تارة: بعدم اشـتامهلا عىل حد اليأس يف القرشية، وال يكفي ذكره 
يف مرسـلتي املبسـوط واملقنعـة لضعفهام. واُخـر: بأن احلمرة أعم مـن احليض، فبقاء 

احلمرة يف القرشية بعد اخلمسني ال ينايف انقطاع احليض هبا. 
مدفوع بظهور املفروغية بني األصحاب عن أن احلد إذا زاد عىل اخلمسني فهو 
السـتون، كـام تقدم من مفتاح الكرامـة. وبأن الظاهر كون احلمـرة كناية عن احليض، 
كام فهمه األصحاب بطبعهم، والسـيام مع أنـه هو الذي هيتم بمعرفة حده، وإال فمن 
املعلوم عدم امتناع غريه من أنواع الدم يف السن املذكور. عىل أنه يكفي يف ذلك رواية 

الستني املتقدمة.
نعم،  قد يشكل االستدالل برواية الستنيـ  كام عن بعض مشاخيناـ  تارة: بضعف 
رواية عبد الرمحن، لرواية الشـيخ هلا بسـنده عن عيل بن احلسن بن فضال، وطريقه اليه 
منحـرص بأمحـد بن عبـدون عن عيل بن حممد بـن الزبري، وال نص عـىل توثيقهام. وعدم 

التعويل عىل مرسلة الكليني.
واُخر: بأن محلها عىل القرشية محل عىل الفرد النادر.

وثالثـة: بأنـه بعـد عـدم التعويـل عـىل مرسـلة الكلينـي ينحـرص األمـر برواية 
عبد الرمحن، والظاهر احتادها مع معتربته املتقدمة املتضمنة للتحديد باخلمسني، لتقارب 
لسـانيهام واشـرتاكهام يف بعض رجال السـند فتكون رواية مضطربة غري حجة عىل أحد 

الوجهني، ويكون املرجع غريمها مما تضمن التحديد باخلمسني.
ولو فرض كوهنام روايتني متعارضتني تعني طرح رواية الستني، ألهنا أشبه بقول 
العامة، لقول بعضهم باخلمس ومخسني، وآخر باثنتني وستني، وثالث بسبعني، ومل ينقل 

القول باخلمسني إال عن احلنابلة الذين هم مجاعة قليلة.
(١) الوسائل باب: ٣١ من أبواب احليض حديث:٩.
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ويندفع األول: بأنه يكفي يف إثبات وثاقة امحد بن عبدون كونه شيخ النجايش 
وقـد رو عنه غـري مرة منها يف ترمجة أبان بن تغلب، مع ظهـور حاله يف أنه ال يروي 
بـال واسـطة إال عن ثقة، كـام يظهر مما ذكره يف غـري موضع منها يف ترمجـة أيب املفضل
حممـد بـن عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا الشـيباين. ولذا وثقه بعض مشـاخينا نفسـه يف 

معجم رجال احلديث.
وأما ابن الزبري فتشهد القرائن بجاللته حيث رصح الشيخ بأنه رو مجيع كتب 
ابن فضال وأكثر األصول ورو عنه التلعكربي، الذي ذكر عنه الشيخ أيضاً أنه جليل 
القدر عظيم املنزلة واسع الرواية عديم النظري رو مجيع األصول واملصنفات، وذكر 
النجـايش أنه كان وجهاً يف أصحابنا ثقة معتمداً ال يطعن عليه، مع أن من مجلة طعون 

القدماء التي اشار إليها النجايش وغريه يف ترمجة بعضهم أنه يروي عن الضعفاء.
 بل طريق الشيخ إىل كتب ابن فضال منحرص به، مع أمهية تلك الكتب وفتو
الشـيخ وغريه بكثـري من رواياهتا، حيـث يظهر من جمموع ذلـك معروفية الرجل بني 
األصحاب وجاللته وأنه من مشـايخ اإلجازة الذين هيتم باتصال السند من طريقهم، 
كـام يناسـبه تنبيه النجـايش يف ترمجة امحد بن عبـدون عىل لقائه إيـاه وروايته عنه. عىل 
أن الظاهـر معروفيـة كتب ابن فضال يف عرص الشـيخ، وذكر السـند له ملحض التربك 
واجلـري عىل سـرية األصحاب يف ذكر االسـناد، ومـن ثم ذكر بعضهم عـدم احلاجة 
لتوثيـق مشـايخ اإلجازة. فإن ذلك بمجموعه كاف يف االعتـامد عىل الرواية والوثوق 

بصدورها عن ابن فضال الذي هو موثق.
ويندفع الثاين: بأن مرسـلة ابن أيب عمري ال تكون قرينة عىل محل رواية السـتني 
عـىل خصوص القرشـية، بل عـىل ورودها لبيان أقىص حد سـن اليـأس يف املرأة ولو 
بلحـاظ بعض النسـاء، فمرجـع اجلمع إىل محلها عـىل قضية نوعيـة، ال انحاللية كلية 

ليلزم ختصيصها بالقرشية ويرد ما سبق.
وأمـا الثالـث: فهـو وإن كان ال خيلـو عن قـرب، إال أن يف بلوغه حداً يسـقط 



الروايتني عن احلجيّة وخيرج عن أصالة الصدور يف كل منهام إشكاالً أو منعاً، الختالف 
متـن الروايتـني يف بعـض األلفاظ ويف ترتيـب الثالث الاليت يتزوجـن عىل كل حال.
وال جمال لدعو اسـتحكام التعارض بينهام لو كانا روايتني بعد إمكان اجلمع 
بينهـام بقرينة مرسـلة ابـن أيب عمري التي عرفت حجيتها. ولو سـلم مل تصلح مشـاهبة 

فتو العامة لتعيني رواية الستني للسقوط، للمنع من ذلك صغر وكرب. فتأمل. 
هذا وقد أشار يف الروض إىل ذهاب بعضهم إىل البناء عىل اخلمسني بالنسبة إىل 
العبادة، وعىل السـتني بالنسبة للعدة. فإن كان مبتنياً عىل اجلمع بني النصوص بذلك، 
فهو ـ مع خلوه عن الشـاهد ـ ال يناسـب معتربة عبد الرمحن من نصوص اخلمسـني، 

لورودها يف نفي العدة.
وان كان مبتنياً عىل طرح النصوص واالحتياط يف مقام العمل، أشكل بعدم الوجه 
لطرحها مع إمكان اجلمع بينها بام سبق. مع أنه ال يقتيض االحتياط، بل يكون املرجع 
بعد اخلمسـني عموم ما دل عىل إحراز احليض بالعادة أو الصفات أو قاعدة اإلمكان.

عىل أن البناء عىل ثبوت العدة ينايف االحتياط من حيثية جواز الرجوع باملرأة يف 
بعض املوارد من دون جتديد العقد عليها. واملتحصل: أن األقو هو القول األول.

وأما ما تقدم عن الراوندي من القطع بالسـتني يف خصوص اهلاشـمية. فهو إن 
رجـع إىل التوقـف يف ثبوت ذلك يف غريها من أفراد القرشـية، فال وجه له مع إطالق 
دليـل التفصيـل. وإن رجع إىل عدم تيرس إحراز قرشـية غريها لضياع األنسـاب ـ كام 
ذكـره غري واحـد ـ فهو خيتلـف باختالف األشـخاص يف تيرس طريق إثبات النسـب 
وعدمـه، وليـس املرجـع فيه الفقيـه، وربام خيتص تيرس إحـراز القرشـية ببعض أفراد 

اهلاشمية كالطالبية والعباسية يف اجلملة، كام ذكره غري واحد.
ويف اجلواهـر: «نعم،  ال يبعد إحلاق احلكم عـىل القبيلة املعروفة اآلن بقريش» 
وكأن مـراده القبيلـة القاطنـة يف أواسـط العـراق التـي بعـض أفرادهـا يف النجـف 

األرشف. 
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فـإن كان وجه إحلاقها ثبوت كوهنا مـن قريش عندهP فهو حجة عليه. وان 
كان لظهور حال التسـمية أشكل بأن جمرد االشرتاك باالسم ال يكفي يف اإلحلاق ما مل 
يبتن عىل ادعاء االنتساب للقبيلة املعهودة وشياع ذلك بالنحو املعترب يف ثبوت النسب، 

وهو غري ظاهر يف القبيلة املذكورة، بل ادعى بعض املؤلفني رجوعها إىل ربيعة. 
ثـم إنه من مجيع ما تقدم يظهر ضعف القولـني اآلخرين، البتنائهام عىل العمل 
ببعـض نصـوص املقام دون بعض، والسـيام القـول الرابع املبتني عـىل العمل برواية 
الستني، وإمهال نصوص اخلمسني مطلقها ومقيدها، مع أهنا أكثر عدداً، ومعول عليها 

عند مجهور األصحاب وإن اختلفوا بني اإلطالق والتقييد.
نعـم،  قـال يف املنتهـى: «ولو قيل: اليأس حيصل ببلوغ سـتني أمكـن، بناء عىل 
املوجـود، فإن الكالم مفروض فيـام إذا وجد من املرأة دم يف زمن عادهتا عىل ما كانت 
. ولو قيل:  تـراه قبل ذلـك، فالوجود ههنا دليل احليض كام كان قبل اخلمسـني دليـالً
ليس بحيض، مع وجوده وكونه عىل صفة احليض،كان حتكامً ال يقبل. اما بعد الستني 
فاإلشـكال زائل، للعلم بأنه ليس بحيض، لعدم الوجود وملا علم من أن للمرأة حاالً 

يبلغها حيصل معها اليأس، لقوله تعاىل: <والالئي يئسن من املحيض>(١).
. وليس يف اآلية  كام تر، ألن عدم الوجود بعد السـتني خالف الفـرض ايضاً
تعـرض لسـن اليـأس. وفرض اليـأس ال يسـتلزم حتديده بسـن خاص، بـل مقتىض 
اإلطـالق املقامـي إيكاله لإلحراز الشـخيص، وهو خيتلف باختالف أحوال النسـاء. 
بـل املراد باليـأس يف اآلية هو اليأس من دون بلوغ السـن اخلـاص، لتقييدها بالريبة، 
واحلكم بوجوب العدة عليها، فهي خارجة عام نحن فيه. وليس وجه التحديد بالسن 
إال النصوص التي يرفع هبا اليد عن قاعدة اإلمكان ـ لو متت ـ أو عن بناء العرف عىل 
حيضية الدم اخلارج يف عادة مستمرة ولو مع تبدهلا، خصوصاً إذا كان بالصفات، وال 

وجه معه لالقتصار عىل نصوص الستني. 
اللهـم إال أن يبتني ما ذكـروه عىل إمهال النصـوص لتعارضها، واالعتامد عىل 

(١) سورة الطالق:٤.



اإلمجاع الذي تقدم من مفتاح الكرامة دعواه يف املقام. لكن ال وجه إلمهال النصوص 
مع إمكان اجلمع بينها بام سبق. 

وأشـكل منـه ما تقـدم من الرسائـر ـ يف الطهارة والعـدد ـ من تقييـد التحديد 
باخلمسـني بـام إذا تغريت عادة املرأة. لعدم الدليل عليه مـن النصوص، بل ال يقتضيه 
االعتبار أيضاً، إذ ليس تغري العادة غريباً يف النساء، فإن كان البناء عىل العمل بالنصوص 
لزم التحديد بالسن مطلقاً، ولو مع بقاء العادة، وإن كان البناء عىل إمهاهلاـ  لتعارضها، 
يـة أخبـار اآلحاد عنـده ـ لزم البناء عـىل احليضية بعد اخلمسـني ولو مع  أو عـدم حجّ
اختـالف العادة، وال إمجاع هنا عىل دخل بقاء العادة، بل ال يعرف القول به من غريه. 
ومثلـه يف اإلشـكال ما قد يظهر مـن كالم املفيد اآليت مـن اختصاص االعتبار 
بسـن اليأس بام إذا انقطـع احليض، وأنه يمكن بقاء احليض بعـده، فانه خمالف لظاهر 
نصوص حتديد اليأس بالسن، بل مقتضاها البناء عىل عدم حيضية الدم لو خرج بعده 

وإن كان بصفات احليض، كام سبق.
وأمـا القـول الثـاين فقـد اقتـرص يف التذكـرة يف االسـتدالل عليه عىل مرسـلة 
ابـن أيب عمري املختصة بالقرشـية ويف املدارك: «واما النبطية فذكرهـا املفيد ومن تبعه 
». لكن املفيد قد نسبه للرواية، حيث قال يف مبحث  معرتفني بعدم النص عليها ظاهراً
العدد من املقنعة: «وإن كانت قد اسـتوفت مخسـني سنة وارتفع عنها احليض وأيست 
منه مل يكن عليها عدة من طالق. وقد روي أن القرشـية والنبطية تريان الدم إىل سـتني 
سـنة. فـإن ثبت ذلـك فعليها العدة حتى جتاوز السـتني». نعم،  ال جمـال للتعويل عىل 

الرواية يف اخلروج عن اطالقات اخلمسني مع إرساهلا.
وأما ما يف اجلواهر من دعو: انجبارها بالشـهرة، بل يف جامع املقاصد نسـبة 
ذكر النبطية لألصحاب، فيدفعه أن الشـهرة لو متت فهي بني املتأخرين، كام يظهر من 
الـروض، بـل من جامع املقاصـد أيضاً ألنه عقب نسـبة ذكره لألصحـاب بنقل مايف 
الذكـر من انه ذكرها املفيد ومن تبعه روايـة. وإال فلم يعرف القول هبا من أحد من 

سن اليأس.......................................................................................... ٥١
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القدمـاء حتـى املفيد، لظهـور ذيل كالمه املتقدم يف عدم اجلزم هبا، كام هو املناسـب ملا 
تقدم من البيان والتبيان من نسبة التحديد باخلمسني يف غري القرشية لألصحاب.

بـل قد يكون التأمل يف جمموع كالم بعض من نسـب لـه الفتو من املتأخرين 
شاهداً برتدده تبعاً لضعف دليلها. كام ربام ال تكون فتو بعضهم بمضموهنا العتامدهم 
عليها، كام يناسـبه عدم اإلشارة إليها يف التذكرة، بل هو رصيح جامع املقاصد، حيث 
قال بعد االعرتاف بضعف املستند سو الشهرة: «ويمكن أن يستأنس له بأن األصل 
عـدم اليـأس، فيقتـرص فيه عـىل موضع الوفـاق. ويف بعـض األخبـار الصحيحة عن 
الصادقA حدّ التي يئست من املحيض مخسون سنة، ويف بعضها استثناء القرشية. 
واألخـذ باالحتياط يف بقاء احلكم بالعدة وتوابع الزوجية ـ اسـتصحاباً ملا كان، لعدم 
القطـع باملنـايف ـ أوىل. واألمـر يف العبادة أسـهل. فالوقوف مع املشـهور أوجه». فال 

ية الرواية. ينبغي التأمل يف عدم حجّ
وأمـا ما يف جامـع املقاصد فضعفه ظاهـر. ألن أصالة عدم اليـأس وإن كانت 
مقتـىض إطالق بعـض النصوص بحيضية الـدم الذي تراه املرأة، عىل مـا يأيت الكالم 
فيـه يف قاعـدة اإلمـكان، إال أنـه ال جمـال هلـا وال لالحتيـاط مـع اطالقـات التحديد 

باخلمسني.
عـىل أن أمهية االحتياط يف بقاء العدة من االحتياط يف العبادة ـ لو متت وكانت 
صاحله للرتجيح ـ إنام تقتيض الرتجيح مع تعذر اجلمع بينهام، وإال وجب اجلمع بينهام 
مع تنجزمها بالعلم اإلمجايل. بل سبق أن البناء عىل بقاء العدة ينايف االحتياط من حيثية 

رجوع الزوج هبا.
ومـن هنـا ال جمـال للقول املذكـور، وألجلـه الهيم حتديـد النبطيـة وإن أطال 
ية.  األصحاب فيها ويف نقل كلامت اللغوين وغريهم عىل اختالفها بام ال ينهض باحلجّ

وإنام املهم حتديد القرشية، والكالم فيه يف أمرين..
األول:أن القرشـية هي املنتسـبة إىل قريش القبيلة املشـهورة. وقيل:إهنا تنتهي 



إىل النـرض بن كنانة بن خزيمة، وأرسـله إرسـال املسـلامت يف إثبـات الوصية وتاريخ 
اليعقـويب وإعـالم الـور وكشـف الغمة واملسـالك والـروض والروضـة واملدارك 
وكشـف اللثام واحلدائق واملسـتند واجلواهر وطهارة شيخنا األعظم والعروة الوثقى 
وبعض حواشـيها، ويف تنقيح املقال: «بل هو املشـهور بني فقهائنا، بل املتفق عليه بني 
متأخرهيم»، اقترص عليه يف الصحاح ناسـباً له للفراء، ويف الكشاف ولسان العرب يف 
ماديت (نرض) و(قرش)، والقاموس، وحكي عن ابن سيدة وابن أيب الفتوح يف النفحة 

العنربية، بل ادعى الرازي يف تفسريه االتفاق عليه.
لكـن يف جممـع البحريـن بعـد أن ذكر ذلك قـال: «وقيـل: قريش هـو فهر بن 
مالـك ومـن مل يلـده فليس بقـريش». ونظـري ذلك يف سـرية ابن هشـام، واقترص عىل 
الثاين يف لسـان العرب يف مادة (فهر)، وحكاه الطربي وابن األثري عن هشـام بن حممد 
الكلبـي، كام حكي عـن العقد الفريد وسـبك الذهب واملختـرص يف أخبار البرشاليب 
الفـداء والشـجرة املحمديـة أليب عيل اجلـواين والسـرية النبوية البن دحالن، ونسـبه 
يف عمـدة الطالـب إىل كثري من األقوال، وعن السـرية احللبية: «فهر اسـم قريش. قال

الزبري بن بكار: امجع النسابون من قريش وغريهم أن قريشاً إنام تفرقت عن فهر».
ويف عمـدة الطالـب وعن حمكي سـبائك الذهب: أن األصـح األول. لكن ال 
طريق له مع االختالف املذكور، وتسامل متأخري أصحابنا عليه ال يكفي فيه مع قرب 

.Fاستنادهم فيه إىل من سبق أو نحوهم وعدم أخذهم له من املعصومني
وأمـا ما عـن بعضهم من احتامل أن قريشـاً هو قيص فهو ضعيـف جداً، ملا هو 
معلـوم مـن عدم رجوع كثري من القبائل املعروفة هبذه النسـبة له، بـل ذكروا أن قصياً 
) ألن قريشـاً جتمعت إىل مكة من حواليها بعد تفرقها يف البالد حني  إنام سـمي (جممعاً

غلب عليها قيص.
ومثله ما يف جممع البحرين: «وجاء يف احلديث: امرأة من قريش. يريد العلوية»، 
إذ ال قرينة عىل هذا التفسري، إال أن يريد حديثاً آخر غري مرسلة ابن أيب عمري قد احتف 

سن اليأس.......................................................................................... ٥٣
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بقرينة عىل ذلك. 
وكيـف كان، فالـرتدد إنـام هـو بـني رجـوع القبيلـة إىل النـرض ورجوعهـا إىل 

فهر بن مالك بن النرض.
ومـن هنا ال جمال للبناء عىل السـتني فيمـن ال يرجع إىل فهر من ولد النرض، بل 
يتعني عىل اخلمسـني فيها، ال ألصالة عدم كوهنا قرشية، ألهنا من استصحاب املفهوم 
املـردد، بـل لعموم ما دل عىل التحديد باخلمسـني، ألن املرجع يف مورد إمجال اخلاص 

املنفصل هو العموم.
أما دعو: أن الرجوع فيه لعموم التحديد باخلمسني ليس بأوىل من الرجوع فيه 
لعموم التحديد بالستني، لتكافئهام، وأما مرسلة ابن أيب عمري فحيث كان التخصيص 
فيهـا متصـالً فال جمال للرجـوع مع إمجاله لعمومهـا، فيظهر اندفاعها مما سـبق من أن 
موثقة عبد الرمحن املتضمنة للستني لو كانت حجة يف نفسهاـ  وغض النظر عن احتامل 
يـة باالضطراب ـ فهي  احتادها مع معتربته املتضمنة للخمسـني وسـقوطهام عن احلجّ
حممولـة بقرينة مرسـلة ابـن أيب عمري عىل القضيـة النوعية، ال الكليـة العامة الصاحلة 

للعمل، لئال يلزم محلها عىل الفرد النادر، فال تكون مرجعاً مع الشك. فالحظ.
الثـاين: الظاهـر اعتبـار االنتسـاب لقريـش بـاألب ، كـام رصح بـه مجلـة مـن 
األصحاب، وهو احلال يف نظائر املقام مما اخذ فيه عنوان القبيلة. لكن احتمل بعضهم 
االكتفاء باالنتساب لالم، بل حكى القول به يف املستند عن مجاعة واختاره، كام اختاره 
بعـض املعارصين، إمـا لإلطالق لدعو: كفاية ذلك يف صدق القرشـية، أو ان املرأة 
من قريش. أو ألن لألم مدخالً يف سـن اليأس بسـبب تقارب االمزجة، ومن ثم اعترب 
ذلـك يف املبتدأة، حيث ترجـع للخاالت وبناهتن. أو السـتصحاب كوهنا ممن حتيض 

وعمومات الرجوع للصفات والعادة يف إحراز احليض. 
لكـن اإلطـالق ممنوع، لعدم كفاية ذلـك يف دخول الشـخص يف القبيلة عرفاً، 



وإن كفى يف صدق الولد والذرية والبنوة، ومن ثم تباينت القبائل، وظاهر النصوص 
يف املقام ارادة الدخول يف القبيلة، ال أحد العناوين املذكورة.

كـام أن دخـل األم يف ذلـك بسـبب تقارب األمزجـة غري ثابت بنحـو خيرج به 
عـن عموم دليـل التحديـد باخلمسـني. وبالعموم املذكـور خيرج عن االسـتصحاب 
والعمومات املشـار إليهاـ  لو متت يف أنفسـهاـ  كام خيرج به عنها يف غري املنتسـبة أصالً 

ال باألب وال باألم.
(١) ملـا يف الـروض والروضـة واملـدارك مـن أصالة عـدم كوهنا قرشـية، ويف 

املسالك من ان األصل عدم اإلحلاق هبا.
قال مجال الدين اخلونسـاري يف حاشـيته عىل الروضة يف بيان األصل املذكور: 
«أي الراجح من جهة الغلبة. أو أن األصل عدم سقوط العبادة وعدم وجوب العدة» 

ثم أشكل عىل كال التقريبني بام ال يسعنا إطالة الكالم فيه.
لكن التقريبني املذكورين ـ مع االشكال فيهام يف انفسهام ـ خمالفان لظاهر تقرير 

األصل يف كلامهتم، لظهورها يف إرادة األصل املوضوعي املحرز لعدم القرشية.
فـاألوىل تقريبه باسـتصحاب عـدم كون املرأة قرشـية بلحاظ أن قرشـية املرأة 
وانتسـاهبا ملـاّ كانا مـن لواحق وجودهـا الزائدة عـىل ذاهتا جر اسـتصحاب عدمها 
بلحـاظ حـال ما قبل وجودها، حيث مل تكن متصفة هبام، بناءً عىل التحقيق من جريان 

استصحاب العدم األزيل.
بل ال يبعد كون اصالة عدم االنتسـاب من األصول العقالئية املعول عليها مع 
قطع النظر عن االسـتصحاب املذكور. ولعله لذا عول عليها الفقهاء يف مجيع املوارد، 
كـام ذكره شـيخنا األعظـم، وجـر عليهـا يف املقام مـن مل يعول عىل االسـتصحاب 

املذكور، كبعض األعاظمP. وهبا خيرج عن عموم وجوب العدة مع الريبة.

واملشكوك يف أهنا قرشية بحكم غري القرشية(١).
الشك يف كون املرأة قرشية........................................................................... ٥٥
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واما عموم سقوط العبادة برؤية الدم فهو عبارة عن عموم التحيض بالصفات 
أو العادة أو قاعدة اإلمكان، وحيث كان قارصاً عن غري القرشـية بعد سـن اخلمسـني 
كان التمسك به مع الشك يف قرشية املرأة من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية من 

طرف العام أو اخلاص.
بل مقتىض اصالة عدم كوهنا قرشـية البناء عىل عدم التحيض هبا. وال تعارض 
باسـتصحاب عـدم كوهنا مـن غري قريش لعدم اخـذ عنوان غري القرشـية يف موضوع 
التحديد باخلمسـني، بل موضوعـه مطلق املرأة املحرز بالوجـدان وانام خرجت عنها 
القرشـية ختصيصاً، ومع احراز عدم اخلاص يتعني الرجوع حلكم العام عىل ما ذكر يف 

مباحث العموم واخلصوص.
هذا ولو شك يف بلوغ املرأة سن اليأس فال ينبغي التأمل يف استصحاب عدمه، 
ليرتتب عليه وجوب العدة والتحيض بخروج الدم. كام أنه لو شـك يف بلوغها تسـع 
سنني جر استصحاب عدمه، ليرتتب عليه عدم وجوب العدة وعدم التحيض برؤية 
الـدم، كـام ذكره بعضهم، ألن املسـتصحب ليس هـو العدم األزيل، بـل العدم املقارن 
لوجود املرأة. واما أمارية احليض عىل البلوغ بنحو يرفع به اليد عن استصحاب عدمه 

فقد تقدم الكالم فيها. 
نعـم،  ينبغـي التنبيـه عـىل أمر، وهـو أن األصـل املحـرز لكون املرأة يف سـن 
احليـض ـ كاسـتصحاب عدم بلوغها اخلمسـني ـ حيرز وجوب العـدة عليها، لتوقف 
سـقوطها رشعاً عـىل خروجها عن السـن املذكـور، فيتعني عدم سـقوطها مع احراز 
عدمه. كام أنه إنام حيرز حيضية الدم اخلارج منها بضميمة عموم احراز احليض بالعادة 
أو الصفـات أو قاعـدة اإلمـكان، وإال فمجرد كون املرأة يف سـن احليض ال يسـتلزم 

حيضية الدم اخلارج منها.
أمـا األصل املحرز لعدم كوهنا يف سـن احليض ـ وهو اسـتصحاب عدم كوهنا 
قرشية أو عدم بلوغها تسع سنني ـ فهو وإن كان حيرز بنفسه سقوط العدة عنها لنظري 
ماسبق، إال أنه الينهض باحراز عدم حيضية الدم اخلارج منها،وال عدم ثبوت أحكام 



احليـض به، ملا سـبقـ  يف فرض العلم بحيضية الـدم اخلارج قبل البلوغـ  من أن ظاهر 
أدلـة عـدم احليض قبل البلوغ وبعد سـن اليأس ليس بيان قضيـة رشعية واقعية لبيان 
عـدم ترتـب أحكام احليـض عليه يف السـن املذكـور، وال ظاهرية لبيـان التعبد بعدم 
احليضية مع خروج الدم يف السن املذكور عند الشك يف حاله، ليكون األصل املذكور 
حمرزاً للامنع من تلك األحكام، أو ملوضوع التعبد الظاهري بعدم موضوعها، بل بيان 
قضيـة خارجيـة واقعية، فيكون جمر األصـل مالزماً خارجاً لعـدم احليض بخروج 

الدم وعدم ثبوت أحكامه، فيبتني إحرازمها به عىل األصل املثبت.
 نعم،  ملا كان عموم إحراز احليض بالعادة أو الصفات أو قاعدة اإلمكان خمتصاً 
بالسن اخلاص كان األصل املحرز لعدم كوهنا فيه مانعاً من الرجوع للعموم املذكور، 
ومـع عـدم إحراز احليـض بخروج الـدم يتعني الرجوع السـتصحاب عدمـه، فعدم 

التحيض ال يرتتب عىل األصل املذكور رأساً، بل بضميمة االستصحاب املذكور. 
ولذا لو كان مقتىض االسـتصحاب احليض ـ كام لو رأت من يشك يف قرشيتها 
الدم قبل انتهاء اخلمسني بثالثة ايام مثالً ثم استمر هبا إىل ما بعد اخلمسني ـ تعني البناء 
عليـه، ومل ينفع األصل املحرز لعدم كوهنا يف سـن احليض، ألنـه إنام يمنع من احرازه 

بالعادة ونحوها، ال انه حيرز عدمه ليكون حاكامً عىل استصحاب احليض. 
وبذلـك يظهر االسـتغناء عن األصـل املحرز لعدم كوهنا يف سـن احليض ـ لو 
بنـي عىل عـدم جريانه كام بنى عىل ذلك بعض األعاظم يف اصالة عدم القرشـية ـ ألن 
عموم إحراز احليض بالعادة ونحوها ملاّ كان قارصاً عامّ اذا مل تكن املرأة يف سن احليض 
فـال يمكـن الرجوع إليه مع الشـك يف حاهلا، لعدم جواز التمسـك بالعام يف الشـبهة 
املصداقية، ومع عدم إحراز احليض بخروج الدم يتعني الرجوع ملقتىض احلالة السابقة 

من احليض وعدمه. فالحظ.

الشك يف كون املرأة قرشية........................................................................... ٥٧
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(١) فقـد اسـتظهر يف اجلواهـر عدم الفرق بني النسـب الرشعـي وغريه. لكن 
مـال يف كتـاب الزكاة إىل جواز دفع زكاة غري اهلاشـمي للهاشـمي املتولـد من الزنى. 
قـال: «فاألحـوط عدم دفعها للمتولد منهم ولو من زنـى. وإن كان قد يقو خالفه، 
لعموم الفقراء يف مرصف الزكاة، ومل يثبت أنه هاشـمي بعد االنسـباق للمتولد منهم 

بغري ذلك».
واستشكل فيه سيدنا املصنفP يف املبحث املذكور، قال :«دعو االنرصاف 
غري ظاهرة، فعموم املنع من اعطاء اهلاشـمي حمكم. ونفي ولد الزنى عىل نحو يشـمل 
املقـام غري متحصل، اذ عدم التوارث أعم. وقاعدة: الولد للفراش، قاعدة ظاهرية ال 

جمال هلا يف ظرف العلم باالنتساب».
لكنهP خالف مسـلكه يف كتاب النكاح يف املسـألة السـابعة واالربعني من 
فصـل املحرمـات باملصاهرة يف اجلمـع بني االختني من الزنى، فقد ادعى التسـامل عىل 
نفـي النسـب بالزنى، ثم قال:«كام يقتضيه قوله: «الولد للفـراش وللعاهر احلجر»(١)، 
 . فإن الظاهر منه أنه وارد يف مقام بيان احلكم الواقعي من نفي النسب عن العاهر واقعاً
ويشـري إليـه مـا يف صحيـح احللبـي عـن أيب عبـد اهللاA: «قـال: أيـام رجل 
وقـع عـىل وليدة قـوم حراماً ثم اشـرتاها فادعى ولدهـا فانه ال يورث منـه يشء، فإن 
رسـول اهللا1 قال: الولد للفراش وللعاهر احلجر. وال يورث ولد الزنى، إال رجل 
يدعـى ابـن وليدته»(٢)، فإن قولـه: «وال يورث ولـد الزنى» كالرصيـح يف ولد الزنى 

الواقعي، ونحوه غريه»(٣).
أمـا مـا ذكره يف كالمه الثاين من التسـامل عىل نفي النسـب بالزنـى رشعاً واقعاً 

ويف املنتسبة إليهم بالزنى إشكال(١).

(١) راجع الوسـائل باب: ٥٦،٥٨ من أبواب نكاح العبيد واالماء وباب: ٨  من أبواب مرياث ولد املالعنة 
وما اشبهه.

(٢) ، (٣) الوسائل باب: ٨ من أبواب مرياث ولد املالعنة وما اشبهه حديث:١، ٤.



فهـو املناسـب للترصيـح بذلك يف الرسائـر، وملا يف التذكـرة والقواعـد وغري موضع 
مـن الرشائع من عدم ثبوت النسـب بالزنى، ويف املبسـوط من عـدم حلوق ولد الزنى 
مه رشعاً، وظاهر بعضهم أنه من املسـلامت، كـام يظهر املفروغية عنه من تعليل نفي  باُ
التوارث بعدم صحة النسـب ونفيه رشعاً يف املبسـوط واخلالف والتهذيبني والرسائر 
والغنية وغريها، ومما يظهر من الرسائر من أن االحلاق بوطء الشبهة مستند للرواية ال 

للقاعدة، وهو املناسب لتعبري بعضهم باحلاق وطء الشبهة بالنكاح الصحيح.
كـام يظهـر املفروغيـة عنه ايضـاً مما ذكروه يف مـرياث املجوس مـن اخلالف يف 

توريثهم بالنسب الباطل عندنا، وهو النسب العريف املستند لنكاح باطل.
ولعله لذا ادعى اإلمجاع يف املسالك عىل نفي النسب بالزنى، وقال يف اجلواهر: 

«فال يثبت النسب مع الزنى إمجاعاً بقسميه، بل يمكن دعو رضوريته». 
نعـم،  ملا كان معنى انتفائه رشعاً ترصف الشـارع يف مفهوم النسـب ونقله من 
اإلطـالق للتقييـد أو قصـور موضوع أدلة أحكامـه واختصاصها باملقيد فال يناسـب 
تساملهم عىل ذلك تعليل حتريم بنت الزنى عىل أبيها بأهنا بنت لغة أو حقيقة يف اخلالف 

والرشائع والتذكرة وكشف اللثام وغريها.
بـل يف التذكـرة: «لقوله تعاىل: <وبناتكم> وحقيقـة البنتية موجودة فيها، فإن 
البنـت هي املتكونة من مني الرجل ونفيها عنه رشعاً ال يوجب نفيها عنه حقيقة، ألن 
املنفـي يف الرشع هو تعلق األحكام الرشعية من املرياث وشـبهه». حيث قد يظهر منه 
رجوع النفي الرشعي إىل نفي بعض األحكام، كام أشـار إليه سـيدنا املصنفP يف 

كالمه األول.
كام هو املناسب الستشكال العالمة يف القواعد يف انتفاء مجلة من أحكام النسب 
عنه، قال: «ويف حتريم النظر إشـكال. وكذا يف العتق والشـهادة والقود وحتريم احلليلة 
وغريها من توابع النسـب». ويف كشـف اللثام بعد ذكر ذلك:«واألوىل االحتياط فيام 

يتعلق بالدماء أو النكاح».

حكم النسب بالزنا.................................................................................. ٥٩
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لكن اإلنصاف أنه ال جمال للتشـكيك يف التسـامل ألجل ذلك، ألن من ذكروه ـ 
مـع قلتهمـ  قد اعرتفوا بانتفاء النسـب رشعاً كام ذكـره غريهم، بل الظاهر ابتناؤه عىل 
الغفلـة عـن أن متامية الكرب املذكورة تسـتلزم امتناع محل أدلة األحكام عىل النسـب 

احلقيقي أو اللغوي كام نبه له يف الرسائر واملسالك.
نعم،  ال يبعد كشف ذلك عن عدم التسامل عىل حتديد مفهوم القاعدة، بل حيث 
كانـت مأخوذة من األدلة اختلفت تطبيقاهتم هلا حسـب اختالف مفاد األدلة عندهم 

ولو بمعونة االرتكازيات والقرائن اخلاصة يف املوارد املتفرقة.
كام قد يشهد بذلك أيضاً ظهور كلامهتم يف أن عمدة الدليل عىل ذلك ما دل عىل 
نفي مرياث ولد الزنى والنبوي املتقدم، مع ظهور كون نفي املرياث ال يستلزم إطالق 
نفي النسـب، وأما النبوي فقد تكرر يف كالمهم االسـتدالل به عىل القاعدة الظاهرية 
الراجعـة إىل احلـاق الولـد بالفراش عند الشـك يف انعقـاده من ماء صاحبـه، وهو ال 
يناسـب محله عىل نفي نسـب الزنى واقعاً عند العلم بانعقاد الولد من ماء الزاين الذي 
هـو حمـل الكالم، حيث يظهـر من ذلك اضطراهبـم يف مفهوم القاعـدة وعدم حتديده 

بالوجه املوجب لصلوح تساملهم عليها لالستدالل هبا يف املقام.
ومن هنا ال جمال لالسـتدالل بالتسـامل املذكور، بل الالزم النظر يف مفاد األدلة 

التي هي املستند له. 
ومـن الظاهـر أنه ال جمال لالسـتدالل بـام تضمن نفـي بعض أحكام النسـب 
كاملـرياث، ألنـه أعم من إطالق إلغاء أحكام النسـب بنحو يشـمل مورد الشـك، كام 

اشار إليه سيدنا املصنفP يف كالمه االول.
فالعمدة النبوي املستفيض املشهور بني الفريقني الذي تقدم منهP محله عىل 
النفي الواقعي بقرينة تفريع عدم إرث ابن الزنى عليه يف صحيح احللبي. وألجله يلزم 
محـل الصحيح عىل العلـم بكون الولد من ماء الزاين، ومحـل قوله يف صدره: «فادعى 
ولدهـا» عىل التبنـي جتاهالً لعدم مرياث ابن الزنى، ال االدعـاء القابل للكذب وعدم 



كـون الولـد من مائه. وبلسـان الصحيح املذكور حديث آخـر عنهA مروي بطرق 
.(١) متعددة ال يبعد كون بعضها موثقاً

ودعـو: أن الزم محل النبوي عىل القضيـة الواقعية كفاية الفراش يف اإلحلاق 
وإن مل يكـن الولـد من ماء صاحبه، مع عدم اإلشـكال يف اشـرتاط اإلحلـاق به واقعاً 
بكونـه منـه وظاهراً بإمـكان ذلك، وهو مناسـب إلرادة ترجيح الفـراش عىل العاهر 

ظاهراً عند الرتدد بينهام. 
مدفوعـة: بإمكان محله عىل كـون الفراش قيداً يف إحلـاق الولد بمن تكون من 
مائـه، المتـام املوضوع لإلحلاق بصاحبه. نعم،  ظاهر مجلـة من النصوص كون قاعدة 
 :Aالفراش ظاهرية، كحديث سـعيد االعرج الـذي اليبعد اعتباره عن أيب عبداهللا
«قلـت لـه: الرجـل يتـزوج املرأة ليسـت بمأمونـة تدعي احلمـل. قال: ليصـرب لقول 
رسـول اهللا1: الولد للفراش وللعاهر احلجر»(٢). ويف صحيحه عنهA: « سـألته 
عـن رجلني وقعا عىل جاريـة يف طهر واحد ملن يكون الولد؟ قـال: للذي عنده لقول 
رسـول اهللا1: الولد للفراش وللعاهر احلجر»(٣). وقريب منه املوثق والصحيح عن 

احلسن الصيقل(٤)، الذي ال يبعد وثاقته، وخرب عيل بن جعفر(٥).
ومحـل النبـوي عـىل املعنيني بعيد جـداً، بـل لعله ممتنـع عرفاً، لرجـوع األول 
للتـرصف رشعاً يف مفهوم النسـب أو أحكامـه واقعاً، والثاين للتعبد ظاهراً بالنسـب 

عند الشك فيه. 
ومـن هنـا يتعـني العمـل بالنصـوص األخـرية ألهنـا أرصح يف ارادة القاعدة 
الظاهرية وتنزيل احلديثني السابقني عليها بحمل ادعاء الولد يف صدرمها عىل االدعاء 
القابـل للخطـأ الحتامل عـدم كونه مـن مائه ويكون االستشـهاد بالنبـوي لبيان عدم 

(١) الوسائل باب: ٨ من أبواب مرياث ولد املالعنة وما أشبهه حديث: ٤.
(٢) الوسائل باب: ٥٦ من أبواب نكاح العبيد واالماء حديث:١.
(٣) الوسائل باب: ٥٨ من أبواب نكاح العبيد واالماء حديث:٤.

(٤) ، (٥) الوسائل باب: ٨ من أبواب نكاح العبيد واالماء حديث: ٢ ،٣ ، ٧.

حكم النسب بالزنا.................................................................................. ٦١
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تصديقـه، ومحل احلكم يف ذيلهام بعدم مرياث ولد الزنى عىل كونه حكامً مسـتقالً غري 
متفـرع عىل مفـاد النبوي، فكأنهA قال: ال يورث منه، ألنـه ال يصدق يف ادعائه له 

عمالً بقاعدة الفراش، وألن ولد الزنى اليورث، فاليفيده صدق االدعاء املذكور.
بـل لعل محل احلديثـني عىل هذا املعنى أقرب من محلهام عـىل املعنى الذي قربه 
سـيدنا املصنفP مـع قطع النظر عن النصوص االخرية، ألنه األنسـب باالدعاء، 
ولعـدم االشـعار بتفريع الذيل عىل االستشـهاد بالنبوي، بـل الزم املعنى االول كون 
الذيل تكراراً ملفاد الصدر من دون فائدة، أما عىل املعنى الثاين فيكون مضمونه مستقالً 

عن الصدر حمتاجاً للبيان. فتأمل.
ولـو فرض تعذر محل احلديثني عـىل املعنى الذي ذكرناه تعـني االلتزام بإمجال 
وجـه االستشـهاد بالنبوي فيهام، ويقترص عىل املتيقن مـن مفادمها، وهو نفي املرياث. 
والسيام مع كون القاعدة الظاهرية أقرب ملفاد النبوي الرشيف، لظهور مقابلة الفراش 
بالعاهـر فيـه يف كون إحلاق الولد بالفراش تكريـامً لصاحبه يف قبال حرمان العاهر منه 
وتوهينه باحلجر، وهو يناسب ترجيح الفراش عند الرتدد يف الولد بينه وبني العهر، ال 
رشطيته واقعاً مع العلم بصاحب املاء، بل هو ال يناسب إضافة الولد للفراش بالالم.
عىل انه لو فرض إمجال احلديث يف نفسه وتكافؤ طائفتي النصوص املتقدمة يف 
بيان املراد منه، فالقاعدة الظاهريةـ  مع كوهنا مسـلمة يف نفسـهاـ  مطابقة الصالة عدم 
االنتسـاب، والقاعـدة الواقعية ال دليل عليهـا، بل مقتىض اإلطالقـات املقامية ألدلة 
أحكام النسب احلمل عىل النسب العريف وإن كان من الزنى. ويقترص يف اخلروج عنها 

عىل ما قام الدليل عىل عدم ترتبه عليه كاملرياث. 
ثم إنه لو تم كون نفي النسـب بالزنى رشعاً واقعياً فهو إنام يقتيض نفي أحكام 
النسب الرشعية، دون االثار الواقعية، ألن نفي الشارع هلا بالبيان املذكور إنام يتجه إذا 
كان يف مقام اإلخبار عن قضية واقعية مرجعها إىل الكناية بنفي النسب عن نفي آثاره، 

وهو خالف ظاهر النبوي جداً، بل خالف املقطوع به منه.



ومـن هنا ال جمال لشـمول النفـي للمقام، ملا سـبق من ظهور أدلة حتديد سـن 
اليأس يف بيان قضية خارجية، الرشعية. عىل اهنا لو كانت رشعية فحيث كان منشؤها 
ارتـكازاً خصوصيـة املزاج التـي ال دخل للفـراش فيها مل يبعد انـرصاف إطالق نفي 
النسـب عنها. فال ينبغي التوقف يف عموم التحديد بالستني للمنتسبة لقريش بالزنى. 

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) مطلقـاً، كـام هو ظاهر املقنـع والنارصيات والتذكـرة واملنتهى والدروس 
وجامع املقاصد واملسالك واملدارك، وعن اجلامع واملقترص وغريها من كثري من كتب 
االصحاب، بل هو رصيح بعضها. وقد نسـب للمشـهور يف جامع املقاصد، ولألكثر 

يف املدارك، ويف النارصيات دعو اإلمجاع عىل اجتامع احليض مع احلمل.
ـ  مضافاً إىل عموم ما دل عىل إحرازه بالعادة أو الصفات  ويشهد باجتامعهام مطلقاً
 :Hأو قاعـدة اإلمـكان ـ النصوص الكثرية، كصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمها
«سـألته عـن احلبىل تـر الدم كام كانت تر أيام حيضها مسـتقيامً يف كل شـهر. قال: 
متسـك عن الصـالة كام كانت تصنـع يف حيضها، فـإذا طهرت صلـت»(١)، وصحيح 
عبـد الرمحن بن احلجاج: «سـألت أبا احلسـن[أبا إبراهيم]A عـن احلبىل تر الدم 
وهـي حامـل كام كانت تـر قبل ذلك يف كل شـهر، هـل ترتك الصالة؟ قـال: ترتك 
الصالة إذا دام»(٢)، وصحيح عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللاA: «أنه سئل: احلبىل 

تر الدم، أترتك الصالة؟ فقال: نعم،  ان احلبىل ربام قذفت بالدم»(٣). وغريها. 
خالفاً ملا يف ظاهر الرشائع وعن ابن اجلنيد واملفيد والتلخيص من عدم اجتامعهام 
مطلقاً، وعن ظاهر كشف الرموز امليل إليه، ونسبه يف النافع ألشهر الروايتني(٤). ملوثق 
السـكوين عن جعفر عن أبيهH: «أنه قال: قال النبي1: ما كان اهللا ليجعل حيضاً 

(مسألة ٣): األقو جمامعة احليض للحمل(١).

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٧ ، ٢ ، ١.
(٤) يأيت منه يف املعترب ان املراد به حال استبانة احلمل. (منه عفي عنه).
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مع حبل. يعني إذا رأت الدم وهي حامل ال تدع الصالة. إال أن تر عىل رأس الولد 
إذا رضهبـا الطلـق ورأت الدم تركت الصـالة»(١)، وصحيح محيد بن املثنى: «سـألت 
أبا احلسـن األولA عن احلبىل تر الدفقة والدفقتني من الدم يف األيام ويف الشـهر 
والشـهرين. فقـال: تلك اهلراقة(٢) ليس متسـك هذه عن الصـالة»(٣)، وخرب مقرن عن 
A عن رزق الولد يف بطن أمه. فقال:  أيب عبد اهللاA: «قال: سأل سلامنS علياً
ان اهللا تبـارك وتعاىل حبس عليه احليضة فجعلهـا رزقه يف بطن أمه»(٤)، ولإلمجاع عىل 
جـواز طالق احلامـل وإن رأت الدم ـ كام تقتضيه النصـوص املتضمنة أهنا تطلق عىل 
 كل حال(٥) ـ بضميمة ما تضمن بطالن طالق احلائض(٦)، وعن رشح املفاتيح دعو

تواتر األخبار بذلك كأخبار استرباء اجلواري والسبايا بحيضة(٧). 
لكن ال جمال لالسـتدالل بام عدا املوثق، أما الصحيح فلعدم حتقق أقل احليض 
بالدفقة والدفقتني، بل لعل قولهA: «ليس متسك هذه ...» مشعر بخصوصيتها يف 

عدم اإلمساك عن الصالة وعدم عمومه لكل حامل.
وأمـا خـرب مقـرن فهـوـ  مـع ضعفـهـ  حممـول عـىل حبـس احليضـة باملقـدار 
الـذي حيتاجـه الولـد، فـال ينـايف خـروج مـا زاد عـىل ذلـك، كـام تضمنـه صحيـح 
سليامن بن خالد: «قلت أليب عبد اهللاA: احلبىل ربام طمثت؟ قال: نعم، وذلك أن الولد 
يف بطـن اُمـه غذاؤه الدم فربـام كثر ففضل عنه، فـإذا فضل دفقته، فـإذا دفقته حرمت 

عليها الصالة»(٨).
(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:١٢.

راقةً بالكرس صبه. ويف جممع البحرين: (ويف احلديث:  َريقه بفتح اهلاء هِ (٢) قال يف الصحاح: (وهراق املاء هيُ
تلك اهلراقة من الدم، هباء مكسورة بمعنى الصبة).

(٣) ، (٤) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث: ٨ ، ١٣.
(٥) راجع الوسائل باب: ٢٥ ، ٢٧ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه.

(٦) راجع الوسائل باب: ٨ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه.
(٧) راجـع الوسـائل بـاب:١٠ ، ١١مـن أبواب بيع احليـوان، وبـاب: ٣، ١٠، ١٧، ٤٥،  مـن أبواب نكاح

 العبيد واالماء.
(٨) الوسائل باب: ٣٠ من أبواب احليض حديث:١٤.



وأمـا جواز طالقها فهو ال ينهـض بضميمة عموم بطالن طالق احلائض بنفي 
احليض عنها، لعدم حجية العام يف عكس نقيضه، بل املتيقن من حجيته هنوضه بإثبات 
احلكم يف املورد تبعاً إلحراز موضوعه، دون نفي موضوعه تبعاً إلحراز انتفاء حكمه 

فراراً من التخصيص.
عـىل أنـه لـو كان حجة يف ذلك يف نفسـه تعـني البنـاء عىل ختصيصـه يف املورد 

املذكور، ألجل النصوص املتقدمة الرصحية يف اجتامع احليض واحلمل.
كـام أن أخبـار االسـترباء إنـام تقتـيض أماريـة احليض عـىل انتفـاء احلمل، وال 
ملـزم بكون منشـئها امتناع اجتامعـه معه، بل لعلـه لندرته التي هـي ظاهر صحيحي 
عبد اهللا بن سـنان وسـليامن بن خالد. وربام يناسـبه اسـتحباب االسـترباء بحيضتني، 

حيث قد يظهر منها عدم كفاية الواحدة يف اليقني بعدم احلمل.
 Pفالعمدة موثق السكوين التام السند والداللة. وأما ما ذكره سيدنا املصنف
من قرب محله عىل القضية الغالبية االمتنانية وكون التفسري من الراوي. ففيهـ  مع عدم 
وضوح االمتنان يف ذلك، وبعد كون التفسري من غري اإلمامAـ  أن لسانه ال يناسب 

القضية الغالبية.
ومثله ما ذكره من ترجيح النصوص املتقدمة عليه بمخالفتها للعامة. الختالف 
العامـة يف ذلـك، فكـام حكـي القول بعـدم اجتامعهـام عن مجاعـة منهم، بل نسـبه يف 
التذكرة جلمهور التابعني، كسعيد بن املسيب وعطاء واحلسن وجابر بن زيد وعكرمة 
وحممـد بـن املنكـدر والشـعبي ومكحـول ومحـاد والثـوري واألوزاعـي وأيب حنيفة 
وابن املنذر وأيب عبيد وأيب ثور وأمحد، وزاد يف اخلالف واملنتهى الشـافعي يف القديم، 
كذلـك حكي القـول باجتامعهام عن مالك والشـافعي يف احلديـث والليث والزهري 
وقتادة وإسـحاق وعائشـة. وال دليـل عىل مرجحية املخالفة لقـول أكثرهم مع ظهور 

القول اآلخر عندهم.
فالعمدة يف ترجيح النصوص املذكورة عليه شهرهتا، لكثرة عددها جداً وشيوع 
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روايتها بني األصحاب، بخالفه حيث مل يروه إال الشـيخ بسـنده عن حممد بن أمحد بن 
حييى، فهو بالنسبة إليها شاذ نادر. 

وأمـا ما يظهر مـن اجلواهر من اجلمع بـني أدلة عدم احليض مـع احلمل وأدلة 
اجتامعهـام بحمل األوىل عىل الفاقد للصفـات أو املرئي بعد العادة كثرياً، ومحل الثانية 
عـىل املرئـي يف العادة أو ما قارهبـا واجداً للصفات، لنصوص الصفـات اآلتية، وملثل 

صحيحي ابني مسلم واحلجاج املتضمنني تشبيه رؤيتها للدم برؤية احلائض له.
ففيه: أنه حيث كان دليل عدم احليض حال احلمل منحرصاً باملوثق فهو ظاهر 
يف امتناع احليض معه بنحو ال موضوع للتفصيل املذكور فيه، ال يف عدم حيضية الدم، 
ليمكن فيه التفصيل املذكور. عىل أن محل إطالق عدم احليض عىل الدم الفاقد للصفات 
أو املرئـي بعـد العادة كثرياً محـل عىل الفرد اخلفي، فال جمال لـه يف مقام اجلمع العريف.
ومـن هنا يسـتحكم التعارض بـني املوثق ونصـوص التحيض بخـروج الدم 
مطلقها ومقيدها، فيلزم طرحه ملا سـبق. ويتعني العمل هبا بعد تنزيل املطلق منها عىل 
املقيـد املنـايف له، كنصوص الصفات وغريهاـ  عىل ما يـأيتـ  دون املوافق، كصحيحي 

ابني مسلم واحلجاج، الشتامهلام عىل التقييد يف السؤال، ال يف اجلواب. 
(١) خالفـاً ملا يف املبسـوط(١)، واخلـالف والرسائر وحمكـي اإلصباح من عدم 
حيضها بعد االسـتبانة، ونسـبه يف الرسائر ألكثر أصحابنا املحصلني منهم، ورصح يف 
املعترب بأن املراد مما يف النافع من أن أشـهر الروايتني عدم حيضها إنام هو بعد اسـتبانة 
احلمل. بل يف املسـألة اخلامسـة والعرشين من مباحث حيض اخلالف: «إمجاع الفرقة 
عـىل أن احلامـل املسـتبني محلهـا الحتيض، وإنـام اختلفـوا يف حيضها قبل أن يسـتبني 
احلمل». لكن اعرتف يف املسـألة السادسة من كتاب الطالق بتحقق اخلالف فيها، كام 

حتى بعد استبانته (١). 

(١) ذكـر ذلـك يف فصل النفاس وأحكامه. أما يف مباحث العدد فال يظهر منه إال اجتامع احليض مع احلبل يف 
اجلملة. (منه عفي عنه).



رصح به يف الرسائر.
وكيـف كان، فاملراد باسـتبانة احلمـل إن كان هو العلم به مـع أخذها بمحض 
الطريقية رجع إىل القول السـابق بعدم اجتامع احليض مع احلمل مطلقاً يف الواقع، مع 
البناء ظاهراً عىل احليض عند الشك يف احلمل، كام ال تأباه كلامت أهل القول املذكور، 

ملا أرشنا من أمارية احليض عىل عدم احلمل. 
ولعلـه الظاهر من الرسائر، القتصاره يف بيـان اخلالف يف احلامل عىل اخلالف 
يف املستبني محلها، والستدالله عىل عدم اجتامع احليض مع احلمل باإلمجاع عىل صحة 
طـالق احلامـل حـال خروج الدم منهـا، مع أن موضـوع اإلمجـاعـ  كالنصوصـ  هو 

احلامل الواقعية، وليس العلم بحملها إال طريقاً حمضاً لرتتيب احلكم املذكور.
وحينئـذٍ ينحـرص الدليل عليه بام تقدم يف وجه عـدم اجتامع احليض مع احلمل 
مطلقاً، كام يرده نصوص اجتامعهام عىل ما سبق، لتعذر محلها عىل خصوص البناء عىل 

احليض ظاهراً عند الشك يف احلمل وعدم التحيض مع العلم به.
وأوىل باإلشـكال ما لو أخذت االسـتبانة باملعنى املذكور قيداً يف املانعية واقعاً، 
، بل هـو أمر واقعي كشـف عنه  ألن اجتـامع احليـض مـع احلمل ليـس حكامً رشعيـاً
الشـارع، ومـن املقطوع به تبعيتـه للواقع من دون دخل لالسـتبانة فيه وعدمها. كيف 
والزمه اختالف احليض باختالف األشـخاص من حيثية استبانة احلمل وعدمها، مع 

. وضوح كون احليض أمراً حقيقياً ال إضافياً
إال أن يرجـع ذلـك إىل ترتب أحكام احليض قبل االسـتبانة ال بعدها من دون 
نظر لواقعه. وحينئذٍ ال دليل عىل ذلك حتى ما تقدم من أدلة اجتامع احليض مع احلمل، 
. بل تنهض  ألهنا ـ مع عدم خصوصية االسـتبانة فيهـا ـ ظاهرة يف انتفاء احليض واقعاً

نصوص اجتامعهام برده، لتعذر محلها عىل صورة اجلهل باحلمل.
نعـم،  يف الرضـوي: «واحلامـل إذا رأت الدم يف احلمل كام كانـت تراه تركت 
الصـالة أيـام الدم، فـإن رأت صفرة مل تدع الصـالة، وقد روي: أهنا تعمـل ما تعمله 
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املسـتحاضة إذا صـح هلا احلمل فـال تدع الصـالة. والعمل من خـواص الفقهاء عىل 
ذلـك»(١). وظاهر ذيله إرادة هذا املعنى. لكنه ـ مع ضعفه يف نفسـه، وظهور غموض 

املراد به ـ ال جمال لرفع اليد به عام مىض.
وإن كان املراد باالستبانة ظهور احلمل عرفاً أشكل بعدم الدليل عىل التفصيل 
املذكور. واجلمع به بني النصوص تربعي بال شاهد. بل يأباه أكثر نصوص اجتامعهام، 

حيث يلزم محلها عىل أقل أحوال احلمل وأخفاها.
بـل صحيـح حممـد بن مسـلم املتقـدم كالرصيح يف خالفـه، سـواءً كان قوله: 
«مسـتقيامً يف كل شـهر» بـدالً مـن قوله: «كام كانت تـر...» الذي هـو حال معمول 
لقولـه: «تـر الدم» كام هو األقرب، أم حاال معموالً لقولـه: «تر أيام حيضها»، إذ 
عىل األول يكون املفروض فيه استمرار الدم يف مجيع أشهر احلمل، وعىل الثاين يكون 
ظاهـراً يف ذلـك، ألنه مقتىض فرض مشـاهبة الدم املرئي أيام احلمـل للدم املرئي قبله. 
ومحلـه عـىل املشـاهبة من غري حيثية االسـتقامة يف كل شـهر بعيد جداً، لعدم مناسـبته 

للتنبيه عىل اخلصوصية املذكورة يف املشبه به.
ويقـرب منـه يف ذلـك صحيح ابـن احلجـاج، وإن مل يكن مثله، إلمـكان كون 
قوله: «يف كل شـهر» للتنبيه لدم احليض لعدم الترصيح به فيه كام رصح به يف صحيح 

حممد بن مسلم، مع قصد التشبيه بدم احليض يف غري اجلهة املذكورة.
ومثلـه يف ذلـك مـا لو اُريـد باالسـتبانة ميض مـدة خاصة حددت هبـا رشعاً، 
كالثالثة أشـهر، عىل مايف حسـن حممد بن حكيم من قول العبـد الصالحA: «رفع 
الطمـث رضبـان، إما فسـاد مـن حيضة... وإمـا حامل فهو يسـتبني يف ثالثة أشـهر،
وجلّ قد جعله وقتاً يسـتبني فيه احلمل»(٢). أو مخسـة وأربعني ليلة عىل ما   ألن اهللا عزّ
 :Aجارية ال حتيض من قوله فيمن اشـرت Aيف صحيح احللبي عن أيب عبد اهللا

(١) مستدرك الوسائل باب: ٢٥ من أبواب احليض حديث: ١.
(٢) الوسائل باب: ٢٥ من أبواب العدد حديث:٤.



«أمرها شـديد غري أنه إن أتاها فال ينزل عليها حتى يسـتبني له إن كان هبا حبل، قلت: 
ويف كم يستبني؟ قال: يف مخسة وأربعني ليلة»(١). 

هذا كله مع أن االستبانة بأي وجه فرست فالبناء عىل عدم احليض معها مناف 
لرصيح صحيح أيب املغرا محيد بن املثنى: «سألت أبا عبد اهللاA عن احلبىل قد استبان 
ذلـك منها تر الدم كـام تر احلائض من الدم. قال: تلك اهلراقـة، إن كان دماً كثرياً 
فـال تصلـني، وإن كان قليالً فلتغتسـل عند كل صالتني»(٢). وقريب منه املرسـل عن

.(H(حممد بن مسلم عن أحدمها٣ 
هـذا ومقتىض ما ذكره يف اخلالف من أن الدليل عىل التفصيل املذكور األخبار 
املذكـورة يف التهذيبني، وأنه بني فيهام وجه اختالف األخبار كون مراده باالسـتبانة ما 
فرسها به يف االستبصار، قال: «فالوجه فيه أن يكون ذلك مع احلبل[احلبىل.ظ] املستبني 
محلها، وإنام يكون احليض ما مل يسـتبن احلبل، فإذا استبان فقد ارتفع احليض، وألجل 
ذلـك اعتربنـا أنه متى تأخر عن عادهتا بعرشين يومـاً فليس ذلك بدم حيض يدل عىل 
ذلك...» ثم ذكر صحيح الصحاف اآليت، كام ذكر يف التهذيب القول املذكور مستدالً 

عليه بالصحيح املزبور وجهاً للجمع بني النصوص من دون تنبيه عىل االستبانة.
لكـن ظاهـر القـول املذكور كدليلـهـ  عىل مايـأيتـ  ليس هو التفصيـل بالوجه 
املذكور يف خصوص الشهر األول الذي قد ال يستبني فيه احلمل، بل يف كل شهر حتى 
التاسع، فإن كان املراد من التفصيل بني االستبانة وعدمها األول فال يشهد به الصحيح 
املذكور، وتنهض نصوص اجتامع احليض مع احلمل برده، لتعذر محلها عىل خصوص 

ما ير يف أيام العادة من الشهر األول، بل املتيقن منها إرادة حال استبانته.
وإن كان املـراد بـه الثاين رجع للقول اآليت الذي يـأيت الكالم يف دليله. لكن ال 
مناسبة للتعبري عنه باالستبانة وعدمها، كام ال خيفى. ومن هنا ال جمال حلمل كالم غري 

الشيخ ممن بنى عىل عدم حيض املستبني محلها عليه. 
(١) الوسائل باب: ١٠ من أبواب بيع احليوان حديث:١.

(٢) ، (٣) الوسائل باب: ٣٠ من أبواب احليض حديث:٥، ١٦. 
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نعـم،  قـد يناسـبه مـا يف املعتـرب من اجلمع بـني استحسـان الصحيـح املذكور 
واجلنـوح ملضمونـه وما تقدم مـن دعو أن شـهرة الرواية بعدم احليـض إنام هي مع 

استبانة احلمل. 
(١) فقد سـبق مـن التهذيبـني البناء عىل عـدم حيضية الدم املذكـور لصحيح 
الصحـاف، كـام رصح به يف النهاية، ويف املعترب: «وهذه الرواية حسـنة، وفيها تفصيل 
يشهد له النظر»، ويف املدارك: «وهي مع صحتها رصحية يف املدعى، فيتعني العمل هبا، 
» ومراده بالقـول األول إطالق اجتامع  وإن كان القـول األول ال خيلـو عن قرب أيضاً

احليض مع احلمل.
رواه مـا  وهـو  املذكـور،  بالصحيـح  عليـه  الدليـل  فينحـرص  كان،  وكيـف 
 احلسـني بـن نعيم الصحـاف قال: «قلت أليب عبـد اهللاA: إن أم ولـدي تر الدم 
وهـي حامل كيف تصنع بالصالة؟ قال: فقـال يل: إذا رأت احلامل الدم بعدما يميض 
عـرشون يومـاً من الوقت الذي كانت تر فيه الدم من الشـهر الـذي كانت تقعد فيه 
فـإن ذلـك ليس من الرحم وال من الطمث، فلتتوضأ وحتتيش بكرسـف وتصيل. وإذا 
رأت احلامـل الدم قبل الوقت الـذي كانت تر فيه الدم بقليل أو يف الوقت من ذلك 
الشـهر فإنه من احليضة فلتمسك عن الصالة عدد أيامها التي كانت تقعد يف حيضها، 

فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل..»(١).
وقـد جعلـه يف التهذيبني شـاهد مجع بني نصـوص اجتامع احليـض مع احلمل 
وموثـق السـكوين. وقد ذكرنا آنفـاً أنه ال ظهور له يف االختصاص بالشـهر األول من 
احلمـل. وذلك إلطالق السـؤال، بـل املتيقن منه مـا يكون بعد اسـتبانة احلمل الذي 
ال يكـون غالبـاً إال بعد ميض أكثر من شـهر، فعدم االشـارة يف اجلواب لالختصاص 

ببعض األشهر ظاهر يف العموم هلا.

. (١) لكن اليرتك االحتياط فيام ير بعد العادة بعرشين يوماً

(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٣.



وتوهم محل قوله: «الوقت الذي كانت تر فيه الدم» عىل الزمان اجلزئي وهو 
آخـر أزمنة رؤية الدم قبل احلمل، ال عـىل الزمان الكيل وهو أيام العادة التي تتكرر يف 
كل شـهر. ممنوع جداً، فإن املناسـب لذلك أن يقول: الوقت الذي رأت فيه الدم. مع 
أنه ال يناسب ما بعده من فرض رؤية الدم يف الوقت املذكور أو قبله. بل الزمه اعتبار 
كـون الطهـر بني الـدم املرئي قبل احلمل وبعـده عرشين يوماً أو دوهنا، وهو مسـتلزم 
لتقدمـه عـىل العـادة غالبـاً، ومل يقل أحد بذلـك، بل التزمـوا بعدم تأخره عـن العادة 

. عرشين يوماً
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمـل يف أن املـراد بالوقت هو أيـام العـادة التي تتكرر 
يف كل شـهر، ويف ظهـور احلديـث يف عمـوم التفصيل جلميع أشـهر احلمـل. والزمه 
ول وامتناع تنزيل موثق  إمـكان احليض حال احلمل مطلقاً ـ كام تضمنته النصوص األُ
السـكوين عليـه لتضمنه امتنـاع احليض حاله مطلقـاً بنحو ال موضـوع معه للتفصيل 

املذكور.
ولو غض النظر عام ذكرنا ومحل التفصيل فيه عىل خصوص الشهر األول رجع 
إىل امتناع احليض يف بقية األشـهر وسـهل تنزيل موثق السـكوين عليه، إال أنه ال جمال 
لتنزيل النصوص األول عليه كام سـبق، ألن املتيقن منها حال ظهور احلمل واسـتبانته 
الذي يكون غالباً بعد الشـهر األول. ومن هنا ال جمال جلعل الصحيح شـاهد مجع بني 

النصوص. 
بـل يتعـني رفع اليد عـن موثق السـكوين ملا سـبق، والعمل بنصـوص اجتامع 
ـ  كصحيح  احليض مع احلمل بعد تنزيلها عىل هذا الصحيح، ألهنا بني ما يطابقه مورداً
، لتضمنه إمـكان احليض حـال احلمل بال نظر  حممـد بـن مسـلمـ  وما ال ينافيـه أصالً
لتمييز دمه عن غريه من الدماءـ  كصحيح سليامن بن خالدـ  ومطلق يتضمن التحيض 

برؤية الدم ـ وهو األكثر ـ فيسهل تنزيله عليه وتقييده به، كام ال خيفى.
وال وجـه مـع ذلـك لقول شـيخنا األعظمP بعـد ذكر الصحيـح املذكور: 
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 :Pوكيف كان، ففي مكافأته ملا تقدم من األخبار منع واضح». قال: سيدنا املصنف»
«وكأنه لكثرة النصوص املطلقة واشـتامل بعضها عىل بعض التعليالت بنحو تأبى عن 
التقييـد». لكن ندرة الفرد املذكور هتون إمهال اسـتثنائه يف املطلقات. ومل نعثر إال عىل 

التعليل بأن املرأة ربام حاضت أو قذفت الدم، وهو ال يأبى التقييد املذكور.
ومثلـه ما يظهر من غـري واحد من وهنه بإعراض أكثـر األصحاب عنه، لعدم 
وضـوح إعـراض القدمـاء عنه بعد عمل الشـيخ به، وذكـر الكليني لـه يف أول باب: 
«احلبـىل تـر الدم»، وترصيح املحقق يف املعترب بام سـبق، والعالمـة يف املنتهى بابتنائه 
عىل مقتىض الغالب يف النساء وخصوصاً احلامل يف عدم كون الدم بعد العادة حيضاً، 
حيـث قد يظهـر منه محله عىل احلكـم ظاهراً بعـدم احليضية عمالً بالغلبـة وإن أمكن 

 . حيضية الدم اخلارج من احلامل يف الواقع مطلقاً
وقرب كون إمهال بعضهم له ألهنم بصدد بيان أصل اجتامع احليض مع احلمل 
ـ كـام قد يظهر مـن املرتىض يف النارصيات ـ أو لندرة الفـرض املذكور، كام أمهل مجلة 

من األصحاب التعرض حليض احلامل وعدمه.
ومل يتضح اإلعراض عنه إالّ من مجاعة من املتأخرين الذين ال يوهن إعراضهم، 
والسيام مع ظهور بعض كلامهتم يف كون منشئه استبعاد تنزيل املطلقات عليه أو إمكان 

تأويله أو نحو ذلك من االجتهاديات، دون االطالع عىل قرائن حسية موهنة له.
وكـذا ما يف اجلواهر من إمجال التقـدم عىل العادة الذي حكم فيه بحيضية الدم 
معه، إلمكان انطباقه عىل التأخر عن العادة السابقة بأكثر من عرشين يوماً الذي حكم 

فيه بعدم حيضية الدم معه، فيحصل التدافع بني الصدر والذيل.
إذ الظاهـر ابتنـاؤه عـىل ختيل إطالق التقـدم يف الصحيح، كام هـو مقتىض نقله 
بإسـقاط لفظ: (بقليل) مع أنه موجود يف الوسـائل واحلدائق تبعاً للكايف والتهذيب، 
بـل االسـتبصار وإن كان املوجـود يف املطبوع منه: (القليل) لقـرب كونه تصحيفاً له، 
عىل أنه لو فرض إطالقه فهو منرصف لذلك، النسـباق كون املراد حتكيم العادة التي 



، كام ذكر يف النصوص وبعض الفتاو، ولذا أحلق به الشـيخ  قد تتقدم أو تتأخر قليالً
. وال أقل من لـزوم محله عليه، مجعـاً بني الصـدر والذيل ودفعاً  صـورة التأخـر قليـالً

للتدافع بينهام.
وأشـكل من ذلـك ما ذكره الفقيـه اهلمداينP من أن احلكـم بحيضية ما يف 
العادة وعدم حيضية ما تأخر عن عرشين يوماً منها ظاهري، تبعاً لظاهر حال العادة. 
وحينئـذٍ يتعـني محل احلكم بعدم حيضية املتأخر ظاهراً عىل ما إذا مل يسـتمر الدم ثالثة 
أيـام أخـذاً باالطالقـات، ألنه أوىل مـن تقييد قولـه يف صحيحة ابن احلجـاج: «ترتك 
الصـالة إذا دام»، ويف صحيـح ايب املغـرا: «إن كان دمـاً كثرياً فـال تصلني»، العتضاد 

املطلقات بعضها ببعض وبموافقة العمومات املتقنة التي عليها العمل.
إذ فيـه: ـ بعـد تسـليم كون احلكـم بالتحيـض يف الصحيح ظاهريـاً ـ أن عدم 
التحيـض مع عدم اسـتمرار الـدم ثالثة أيام ـ مـع أنه واقعي ـ ال خيتـص بام ير بعد 
العرشيـن، فاحلمـل عليه إلغـاء خلصوصيـة التفصيل، وهو ممـا يأباه الصحيـح جداً، 

بخالف تقييد املطلقات بالصحيح.
وباجلملـة: ال ينبغـي التوقف عن العمـل بالصحيح وحتكيمه عـىل املطلقات، 
لكـن بعد اجلمع بينـه وبني ما دل عىل االعتبار بالصفات، الـذي يأيت الكالم فيه قريباً 

إن شاء اهللا تعاىل.
نعـم،  مل يتعـرض فيه ملـا إذا رؤي الدم بعد العادة بأقل مـن عرشين يوماً، وقد 
يدعـى ظهوره يف لزوم البناء عىل حيضيته، لقوة ظهـوره يف خصوصية العرشين، فلو 
بني عىل عدم حيضيته لزم إلغاؤها. ويشـكل بظهوره يف خصوصية العرشين يف البناء 
عـىل عـدم احليض للعلـم بعدمه، كخصوصيـة كونه يف العـادة يف البنـاء عىل احليض 
ولـو ألماريتها عليه، فيكون املتوسـط بينهـام فاقداً للخصوصيتني غـري منظور إليه يف 

الصحيح.
نعم،  مقتىض إطالق النصوص املتقدمة وغريها البناء عىل حيضيته. 
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ودعـو: أهنـا بصدد البنـاء عىل عدم مانعيـة احلمل من احليـض، ألن احتامل 
ذلك هو املوجب للسؤال. 

مدفوعة بأن كون ذلك هو املوجب للسؤال اليمنع من استفادة اإلطالق منها 
بعـد األمر فيها برتتيب أحـكام احليض برؤية الدم الراجع لعـدم التعويل عىل احتامل 
عـدم احليضية. غاية األمر أن ذلك قد يوجب إلغاء خصوصية موردها والتعدي منها 
لغري احلامل إال أن يفرض حكومة أدلة الصفات عىل ذلك. ويأيت يف املسـألة السادسة 
إن شـاء اهللا تعـاىل ما ينفع يف املقام. ومنه يظهر ضعـف ما عن حمكي اجلامع من اعتبار 

كون الدم يف العادة.
(١) ففـي الفقيه: «واحلبىل إذا رأت الدم تركت الصالة، فإن احلبىل ربام قذفت 
الدم. وذلك إذا رأت الدم كثرياً أمحر، فإن كان قليالً أصفر فليس عليها إال الوضوء».

ويشهد به صحيح إبراهيم بن هاشم عن بعض رجاله عن حممد بن مسلم عن 
أحدمهاH: «سألته عن احلبىل قد استبان حبلها تر ما تر احلائض من الدم. قال: 
تلـك اهلراقـة من الـدم، إن كان دماً أمحر كثرياً فال تصـيل، وإن كان قليالً أصفر فليس 
عليها إال الوضوء»(١). ويف التفصيل بني الكثرة والقلة صحيح أيب املغرا املتقدم(٢)، ويف 

عدم التحيض مع الصفرة الرضوي املتقدم(٣)، يف التفصيل بني االستبانة وعدمها.
كام قد يستدل عليه أيضاً بصحيح اسحاق بن عامر: «سألت أبا عبد اهللاA عن 
املرأة احلبىل تر الدم اليوم واليومني. قال: إن كان دماً عبيطاً فال تصيل ذينك اليومني، 
وإن كان صفـرة فلتغتسـل عنـد كل صالتني»(٤). وسـيتضح حاله إن شـاء اهللا تعاىل. 
واستشـكل شـيخنا األعظمP يف ذلك بأن املراد بالنصوص ليس هو اعتبار 

 والسيام إذا كان فاقداً للصفات(١). 

(١)، (٢ ) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:١٦، ٥.
(٣) مستدرك الوسائل باب: ٢٥ من أبواب احليض حديث:١.

(٤) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٦.
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الصفـات يف حيضيـة الـدم بمجموعه واقعاً، كـام هو املدعى، بـل يف احلكم بحيضيته 
ظاهـراً بمجرد خروجه عند الشـك يف اسـتمراره ثالثة أيام، كام يشـهد بـه ذكر اليوم 
واليومني يف صحيح إسحاق، مع أن احليض اليقل عن ثالثة. ولعل الكثرة والقلة يف 
حديث ابن مسـلم إشارة إىل استمرار الدم ثالثة أيام وانقطاعه بعد زمان يسري(١). فال 
ينايف التحيض مع استمرار الدم ثالثة أيام مطلقاً وإن كان الدم فاقداً للصفات، كام هو 
مقتىض إطالق نصوص االجتامع، والسـيام مع أن محـل أخبار منع احليض مع احلمل 

عىل خصوص فاقد الصفة يف غاية البعد.
ويندفـع بأن اسـتبعاد محل أخبار املنع عىل الفاقـد وإن كان يف حمله، ألنه أخفى 
أفراد الدم، بل ال جمال له يف عمدهتا وهو موثق السكوين املتضمن عدم اجتامع احليض 
مع احلمل، ال عدم حيضية الدم اخلارج حاله، إال أنه إنام يمنع من جعل الصحيح شاهد 
مجع بني النصوص، ال من ختصيصه لنصوص االجتامع بعدما سبق من تعني العمل هبا 

وطرح نصوص املنع، ومرجعه عدم حيضية الفاقد، كام تقدم من الصدوق.
ومحـل األخبـار املذكـورة عىل التحيـض برؤيـة الدم ظاهـراً ال حيضيـة الدم 
بمجموعه واقعاً خمالف لظاهرها جداً، كحمل الكثرة والقلة عىل االسـتمرار وعدمه، 
بـل الظاهـر منها كثرتـه وقلته حال خروجه، كام يناسـبه سـوقهام مسـاق اللون، وإال 
فـال دخـل للصفرة يف عدم التحيض مع القلة باملعنى املتقـدم، كام ال دخل للحمرة يف 

التحيض بناء عىل العمل بالعمومات.
وال جمال لالستشهاد ملا ذكره بصحيح إسحاق، لظهوره يف كون الدم بمجموعه 
ال يزيـد عىل اليـوم أواليومني، إلضافتهام لـه، ال حلكمها حاله، بـل ال أثر هلام إذا كان 

املراد السؤال عن حكمها الظاهري، الحتياجها ملعرفة احلكم بمجرد رؤية الدم.
حينئـذٍ إن أمكـن العمـل بظاهـره وختصيـص ما دل عـىل حتديد أقـل احليض 

(١) هذا راجع إىل ورود احلديث لبيان احلكم الواقعي، غايته انه لبيان رشط متفق عليه، الرشطية الصفات. 
(منه عفي عنه).
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بثالثة يف احلامل ـ كام قد يناسـبه تعليل محلها بأن الدم قد يفضل عن الولد يف صحيح 
سـليامن بـن خالد، والتعبري عنه باهلراقـة يف غري واحد من النصـوص ـ فهو، وإال فال 
جمال حلمله عىل خالف ظاهره وتفسـري غريه من النصوص به، مع عدم اشـتامهلا عىل 

مايلزم بالتفسري املذكور.
نعم،  قد يشكل االستدالل بنصوص الصفات بوضوح عدم حجية الرضوي. 
وظهور صحيح أيب املغرا يف التفصيل بني الكثرة والقلة. ومحلهام عىل ما يالزم احلمرة 
والصفـرة بـال قرينة، بل ال يناسـبه احلكم بالغسـل عند كل صالتني الـذي هو حكم 
االسـتحاضة الكثـرية، التي يغلب محرة الـدم فيها لكثرته، فال يؤثـر يف لونه اختالطه 

. برطوبات الرحم القليلة غالباً
وال جمـال جلعل الكثرة والقلة بنفسـهام يف الصفات املعتربة يف حيضية الدم، إذ 
الزمه محل الكثرة فيه عىل ما يزيد بوجه ظاهر عىل االستحاضة الكثرية، والظاهر إباء 
نصـوص اجتـامع احليض واحلمل ـ كالفتـاو ـ عن اختصاص حيضيـة الدم بذلك. 

فال يبعد محل الكثرة فيه عىل االستمرار ثالثة أيام، فيخرج عن حمل الكالم.
وأمـا صحيح إسـحاق فلو أمكن العمل بظاهره أشـكل التعـدي يف التفصيل 

الذي تضمنه عن مورده للدم املستمر ثالثة أيام الذي هو حمل الكالم.
فلم يبق إال حديث حممد بن مسـلم املشـتمل سـنده عىل اإلرسـال، وانجباره 
بظهـور عمـل الصدوق يف الفقيه به، لتعبـريه بمضمونه، ال خيلو عن إشـكال. مع أنه 
لـو تم خمتص بالصفرة، وهـي أخص من فاقد صفات احليـض، فليكن عدم احليضية 

خمتصاً هبا نظري ما يأيت يف املسألة الرابعة.
هـذا ولو غـض النظر عن ذلك و بني عىل حجية نصوص الصفات فقد سـبق 
لـزوم العمل بصحيـح الصحاف أيضاً، وحيـث كان بينه وبينها عمـوم من وجه فقد 
ذكر سيدنا املصنفP أن املرجع يف موضع التعارض ـ وهو اخلارج يف العادة فاقداً 
للصفات، واخلارج بعد العرشين يوماً واجداً هلاـ  إطالقات الباب املقتضية للحيضية، 



بل يمكن الرجوع يف األول إىل إطالق ما دل عىل أن الصفرة يف أيام احليض حيض(١).
ويشـكل بـأن الزم ذلـك محل ما دل عـىل عدم حيضيـة الفاقـد للصفات عىل 
خصـوص مـا ال يـر يف العـادة أو خصـوص مـا يـر بعدهـا بعرشين يومـاً ومحل 
الصحيـح الـدال عىل عدم حيضية ما خـرج بعد العرشين يوماً عـىل خصوص الفاقد 
للصفـات، وكالمهـا خمالـف لظاهر دليلـه جداً، ألنه محـل عىل الفرد اخلفـي الذي ال 

ينسبق له الذهن.
بل األول ال يناسب ما يف صحيح أيب املغرا وحديث ابن مسلم من تشبيه رؤية 

 . احلامل الدم برؤية احلائض له، مع أن العادة من أظهر صفات احليض عرفاً
والثـاين إن رجع إىل إبقـاء ذيل الصحيح الوارد يف حكـم ماير يف العادة عىل 
إطالقه، كان أدعى الستبشاع محل الصدر عىل الفاقد، وإن رجع إىل تنزيل الذيل أيضاً 
عىل ذلك، رجع إىل ورود الصحيح لبيان حكم الفاقد ال غري، وهو كاملقطوع ببطالنه.
مـع أن الـذي يظهر من مسـاق كالمـهP يف املتن اختصـاص احتامل إعامل 
دليـل الصفـات باخلـارج بعـد العرشيـن يومـاً مـن العـادة، مـع أن الالزم بنـاء عىل
ماسبقـ  تبعاً لهPـ  من قصور صحيح الصحاف عام خيرج بعد العادة قبل العرشين، 
إعـامل دليل الصفات فيه، فيحكم بعـدم حيضية الفاقد منه هلا، لعدم املعارض له فيه، 

. فتخصص به العمومات فيه أيضاً
وكيـف كان، فاألقـرب البنـاء عىل كـون كل من فقـد الدم للصفـات ورؤيته 
بعـد عرشيـن يوماً من العادة مانعاً مـن حيضيته، واالقتصـار يف احلكم باحليضية عىل 
الواجد للصفات غري اخلارج بعد عرشين يوماً من العادة. إذ ال يلزم منه إال محل دليل 
الصفـات عىل خصوص ماير يف العادة، وصحيح الصحاف عىل خصوص الواجد 
للصفات. وكالمها سـهل يف مقام اجلمع بني األدلة، ألنه محل عىل الفرد الظاهر. وقد 
تقـدم عند الكالم يف نصـوص عدم اجتامع احليض مع احلمل مـن اجلواهر ما يقاربه، 

وإن مل يبتن عىل العمل بصحيح الصحاف. 
(١) راجع الوسائل باب: ٤ من أبواب احليض.

حيض احلامل....................................................................................... ٧٧
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وأما ما عن بعض مشاخينا من أن إطالق أدلة الصفات معارض بإطالق ما دل 
عـىل حتيـض احلامل برؤية الـدم يف العادة كصحيحي ابني مسـلم واحلجاج وغريمها، 
واملرجـع يف مورد االجتامع ـ وهـو الفاقد املرئي يف العادة ـ إطالق أدلة حتيض احلامل 

برؤية الدم. 
فمدفـوع بـأن تنزيـل أدلة العـادة عىل واجـد الصفات أقـرب من تنزيـل أدلة 
الصفـات عـىل ما ال ير يف العادة، ألن الواجد للصفات هو الفرد األظهر كاملرئي يف 
العادة، والسيام مع اشتامل أدلة الصفات عىل فرض رؤية احلامل للدم كرؤية احلائض 
لـه، فال معدل عام ذكرنـا. وال يرض عدم ظهور القائل بذلـك الضطراب األصحاب 
يف املسـألة ويف فهـم أدلتها والعمل هبا واجلمع بينها، بنحـو اليظن معه اطالعهم عىل 
ما يمنع من العمل بظواهر األدلة الواصلة إلينا، فضالً عن الوثوق به، بنحو يسـقطها 

عن احلجية.
وقد حتصل من مجيع ما تقدم: أن االصحاب بني من منع حيض احلامل مطلقاً 
ـ كاملفيد وابن اجلنيد ـ أو بعد االسـتبانة ـ كالشـيخ عىل البيان املتقدم، وابن ادريس ـ 
ومن أجازه مطلقاً مع البناء عىل حيضية كل دم حيكم بحيضيته مع عدم احلمل ـ وهو 
املنسـوب للمشـهور ـ أو إذا كان أمحر ـ كام تقدم من الصدوق يف الفقيه ـ أو ما عدا ما 
خيـرج بعـد العرشين فاقـداً للصفاتـ  كام يسـتظهر من كالم سـيدنا املصنفP يف 
املتن ويف استدالله ـ أو مطلقاً ـ كام تقدم أنه األظهر، مع الكالم يف اعتبار الصفات فيام 
يـر بعـد العادة قبل العرشين يوماً، الذي حكي عن بعض مشـاخيناـ  أو عىل حيضية 
خصـوص ما خيـرج يف العادة ـ كام تقدم عن اجلامع وكالم الشـيخ مـردد بينه وبني ما 
سبقه ـ أو حيضية ما مل يتأخر عن عرشين يوماً أو يفقد الصفات، كام تقدم أنه األظهر 

بناء عىل متامية دليل الصفات، وتقدم من اجلواهر ما يقاربه.
هـذا كلـه يف ذات العـادة الوقتية، وأما غريهـا فهي خارجة عـن مفاد صحيح 
الصحـاف موضوعـاً، فيـرتدد األمر فيها بـني املنع من حيضهـا مطلقاً أو مع اسـتبانة 
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احلمل، وإمكانه مع حيضية كل ما حيكم بحيضيته مع عدم احلمل، أو خصوص الواجد 
للصفات.فالحظ.واهللا سـبحانه وتعاىل العامل العاصم. ومنه نستمد العون والتوفيق.

تنبيهات
األول: العـرشون يومـاً يف التفصيل املتقدم تبدأ مـن أول العادة، ال من آخرها 
ألنه املنساق من املقابلة لرؤية الدم يف العادة أو ما قبلها، وألن حساهبا من آخر العادة 
يقارب العادة الالحقة غالباً، فال يبقى معه موضوع للتفصيل املذكور، بناء عىل ما هو 
الظاهـر مـن جريانه مع انقطاع احليض يف بعض األشـهر ثم عـوده، إلطالق صحيح 

الصحاف، حيث يشمل احلاصل يف العادة بعد االنقطاع.
الثاين: ما خيرج بعد العادة بعرشين يوماً حيث ال حيكم عليه باحليضية ال يكون 
تكرره يف وقته من أشهر احلمل موجباً النقالب العادة، ألن أيام العادة هي أيام خروج 
احليـض ال أيام خـروج مطلق الدم وإن مل يكن حيضاً، فال جمال للبناء عىل حيضيته يف 

الشهر الثالث فام بعده.
الثالـث: إذا تم دليـل الصفات فلو كان بعض الدم واجـداً هلا دون بعض فهو 
خارج عن املتيقن من الدليل املذكور، فيحكم بحيضيته بمقتىض اإلطالقات وإن كان 
املقدار الواجد هلا دون أقل احليض. بل حيث تقدم اختصاص احلكم باحليضية عىل ما 
خيرج يف العادة أمكن الرجوع فيه إىل ما دل عىل أن الصفرة يف أيام احليض حيض(١).

كام أنه لو متت دعو: أن دم احليض البد من اشـتامل بعضه عىل الصفرة تعني 
محل األمحر يف دليل الصفات عىل محرة البعض، فيدخل حمل الكالم يف موضوع احلكم 

باحليضية يف الصحيح.
الرابع: الذي تقتضيه القواعد مشـاركة احلامل لغريها يف حكم التحيض برؤية 
الدم مع الشـك يف اسـتمراره ثالثـة أيام، الذي يأيت الـكالم فيه يف املسـألة الرابعة إن 
شـاء اهللا تعـاىل. لعموم أكثـر األدلة اآلتية هلـا أو كلها. وهو مقتـىض اإلطالق املقامي 

(١) راجع الوسائل باب: ٤ من أبواب احليض.
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ملـا تضمن من النصوص أهنا قد حتيض، لظهور سـكوته عـن طريق إحراز حيضها يف 
التحويل عىل الطريق املعهود يف غريها.

بـل الظاهـر مما تضمن أهنا متسـك عـن الصـالة إذا رأت الـدم أو قذفت به أو 
نحـو ذلك التحيض برؤية الـدم، ألنه وإن ورد لبيان احلكم الواقعي دفعاً لتوهم عدم 
حيـض احلامـلـ  كـام هو مصب السـؤالـ  ال لبيـان حكمها الظاهري عند الشـك يف 
استمرار الدم، إال أن إناطة ترك الصالة برؤية الدم ودفقه اللذين مها من املحسوسات 

الوجدانية بمجرد رؤية الدم ظاهر يف املفروغية عن ترتب العمل عليهام يف الظاهر.
نعـم،  تقدم قولهA يف صحيـح ابن احلجاج:«ترتك الصالة إذا دام»(١)، وقد 
يسـتظهر منه أهنا ال ترتك الصالة إال بعـد دوامه املحمول عىل الدوام ثالثة أيام، لعدم 
. ولعله لذا اسـتدل به الفقيه اهلمداينP وبنصوص الصفات  اعتبار غري ذلك قطعاً
عىل عدم حتيض احلامل بمجرد رؤية الدم يف العادة، بل البد من اسـتمراره ثالثة أيام 
أو لكونه واجداً للصفات، بناء عىل ما سبق من شيخنا األعظمP من محل نصوص 

الصفات عىل احلكم الظاهري.
لكـن تقدم منع تنزيل نصوص الصفات عىل ذلك، وأما الصحيح فحيث كان 
السـؤال فيه عن رؤية احلامل الدم كام تراه احلائض، فهو ظاهر يف السـؤال عن احلكم 
الواقعي يف فرض اسـتمرار الدم، وهو ال يناسـب التقييد بالـدوام يف اجلواب، وليس 
محلـه عـىل بيان موضوع احلكـم الظاهري بأوىل مـن محله عىل تأكيد اعتبـار الدوام يف 
احلكم الواقعي، أو عىل إرادة استمرار الدم يف مقابل تقطعه الذي اُشري إليه يف صحيح 
محيد بن املثنى املتقدم فيمن تر الدفقة والدفقتني يف األيام والشـهر والشـهرين، فال 

خيرج به عام سبق.
اخلامس: احلكم بعدم حيضية ما خيرج بعد العرشين يوماً من العادة كالرصيح 
يف كون النفي حقيقياً ال تنزيلياً بلحاظ انتفاء األحكام، كام يشهد به نفي الزم احليضية 

(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٢.



وهـو كونـه من الرحـم مع عدم كونـه موضوعـاً لألحكام. فيكـون مانعاً مـن العلم 
بحيضية اخلارج.

ولـو مل يمنع منه يف مورد لزم محل احلكم املذكور عىل القضية الواقعية الغالبية، 
لريجـع إليهـا يف مقام العمل ظاهراً عنـد اجلهل بحال الدم، لورودهـا يف مقام ترتيب 
األحكام، وليسـت كقضية عدم احليض قبل البلوغ وبعد سـن اليأس التي تقدم عدم 
الوجـه يف محلهـا عىل حجية الغلبـة املفروضـة. وحينئذٍ يرتتب عـىل احليض املخالف 
للغالـب أحكام احليض العامة، بعد عدم سـوق القضية للنفـي التنزييل بلحاظ انتفاء 

األحكام لتكون من سنخ املخصص للعمومات.
وأظهـر مـن ذلك احلكـم بحيضيـة ما خيـرج يف العـادة، فانه وإن كان بلسـان 
اإلثبـات بنحـو القضيـة الكلية الواقعيـة إال أنه ملـا أمكن خروج غـري دم احليض من 
احلامل فاسـتبعاد امتناع خروجه يف العادة عرفاً صالـح للقرينية عىل محل القضية عىل 
الظاهريـة، بلحاظ أمارية العـادة عىل احليض أو أصالة كون اخلـارج فيها حيضاً، فال 
تنايف العلم بعدم حيضية الدم، فال ترتتب أحكامه، ومحلها عىل القضية التنزيلية لبيان 

. كونه بحكم احليض وإن مل يكن حيضاً بعيد جداً
(١) قـد رصح األصحـاب بـأن أقـل احليـض ثالثـة أيـام، ونفـى يف الرسائر 
والتذكـرة اخلـالف فيه، كـام ادعى اإلمجاع عليـه يف اخلالف والغنيـة واملنتهى وجامع 
 املقاصد والروض وكشف اللثام واملدارك وحمكي هناية األحكام واملختلف والذكر

الفصل الثالث
أقل احليض ما يستمر ثالثة أيام(١).

٨١ ............................................................................... أقل احليض ثالثة أيام
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والتنقيـح وغريهـا، وعده الصدوق يف أماليه من ديـن اإلمامية، ويف اجلواهر: «إمجاعاً 
»، وقريب منه يف طهارة شيخنا األعظم،  حمصالً ومنقوالً مسـتفيضاً كاد يكون متواتراً

بل جزم بتواتر نقل اإلمجاع عليه.
عـن عـامر  بـن  معاويـة  كصحيـح  املسـتفيضة،  النصـوص  بـه  ويشـهد 
أيب عبد اهللاA: «قال: أقل ما يكون احليض ثالثة أيام وأكثره ما يكون عرشة أيام»(١) 
وصحيـح صفوان: «سـألت أبا احلسـن الرضـاA عن أدنى ما يكـون من احليض. 

فقال: أدناه ثالثة وأبعده عرشة»(٢)، وغريمها.
نعم،  تقدم صحيح إسحاق بن عامر: «سألت أبا عبد اهللاA عن املرأة احلبىل 
تـر الدم اليوم واليومني. قال: إن كان دمـاً عبيطاً فال تصل ذينك اليومني، وإن كان 
صفرة فلتغتسل عند كل صالتني»(٣)، ويف موثق سامعة: «سألته عن اجلارية البكر أول 
ما حتيض فتقعد يف الشهر يومني ويف الشهر ثالثة أيام خيتلف عليها ال يكون طمثها يف 
الشـهر عدة أيام سـواء. قال: فلها أن جتلس وتدع الصالة ما دامت تر الدم ما مل جيز 

العرشة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها»(٤).
وقد تقدم من شيخنا األعظم والفقيه اهلمداين  (قدس رسمها) محل األوىل عىل 
إرادة التحيـض ظاهـراً بمجرد خروج الدم عند الشـك يف اسـتمراره. وقد أرص عليه 
بعض مشاخينا هنا فيام حكي عنه بدعو: أنه ال معنى للنهي عن اليشء السابق، فالبد 

من كون املراد أهنا متى رأت الدم ترتك الصالة، وهو حكم ظاهري. 
وتندفـع بـأن التحيـض متـى رأت الـدم إنام يكـون حكـامً ظاهريـاً إذا أخذ يف 
موضوعه الشـك يف اسـتمراره بعد الفراغ عن التحيض معه واقعاً، وال إشعار بذلك 
يف الصحيح، بل ظاهره إرادة احلكم الواقعي لدفع توهم عدم حيض احلامل، ويكون 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض حديث:١ ، ٢.
(٣) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٦.
(٤) الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:١.



مقتـىض اجلمـع بينه وبني ما دل عىل اعتبار االسـتمرار فيه كون احلكـم املذكور مقيداً 
باالستمرار مراعى به.

غايته أنا أرشنا يف ذيل املسألة السابقة إىل أن إناطة العمل بالرؤية وعدم التنبيه عىل 
لزوم املراعاة ظاهر يف املفروغية عن التحيض ظاهراً برؤية الدم وعدم التوقف ألجل 
احتامل عدم االستمرار. عىل أنه مل يتعرض يف الصحيح سؤاالً وجواباً حلال رؤية الدم، 
بـل حلكم اليوم واليومني، الظاهر يف خصوصيتهام، وهو اليناسـب احلكم الظاهري. 
. ألنه ال يناسب إقرار ما يف السؤال  وأشكل من ذلك محله املوثق عىل ذلك أيضاً
مـن فـرض القعود والطمـث يومني وتكرره، كام ال يناسـب إطـالق احلكم بحصول 
العادة مع اتفاق الشهرين يف عدد األيام الظاهر يف إمكان استقرار العادة عىل اليومني. 

فال ينبغي التأمل يف ظهور احلديثني يف إمكان نقص احليض عن ثالثة أيام.
نعم،  ال جمال للتعويل عىل املوثق مع معارضة النصوص الكثرية له وترجحها 

عليه بالشهرة يف الرواية. بل اإلمجاع دليل قطعي عىل خالف مضمونه. 
وأمـا الصحيـح فحيث كان خمتصاً باحلامـل كان مقتىض اجلمـع العريف تقييده 
لإلطالقـات املذكورة، كام سـبق وسـبق التعرض ملا يناسـبه عند الـكالم يف نصوص 
الصفات من مسـألة حيض احلامل، لـوال ظهور اإلمجاع عىل خالفه إلطالق معاقده، 
إال أن حيتمل كون وجه إعراضهم عنه ختيل اسـتحكام التعارض بينه وبني النصوص 

املذكورة. فتأمل.
وأما ما يأيت من االستبصار من محله عىل من تر الدم اليوم واليومني ويتم هلا 
الثالثة يف مدة العرشة، بناء منه عىل عدم اعتبار التوايل يف الثالثة عمالً بمرسـل يونس 
اآليت. فهـو بعيد جداً، ألنه وإن كان بني املرسـل املتضمن عـدم حيضية اليومني إذا مل 
تتم الثالثة يف العرشة والصحيح عموم من وجه، إال أن محل املرسـل عىل غري احلامل 
التـي هي الفـرد غري املتعارف أقرب عرفـاً من محل الصحيح عىل من تتـم هلا الثالثة، 

الحتياجه إىل عناية يبعد معها جداً إمهال التنبيه عليه.

٨٣ ............................................................................... أقل احليض ثالثة أيام
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وأشـكل منه ما عـن الراوندي يف األحكام من جعـل الصحيح قرينة عىل محل 
املرسـل عىل خصوص احلامل، واالقتصار عليها يف عدم اعتبار التوايل يف الثالثة، مع 
اعتباره يف غريها. إذ فيه ـ مضافاً إىل ما سـبق ـ أن محل املرسـل عىل خصوص احلامل 

بعيد جداً، بعد كوهنا الفرد غري املتعارف املغفول عنه.
هذا واألصحابM بعد أن اتفقوا عىل أن أقل احليض ثالثة أيام اختلفوا يف 
اعتبـار التوايل فيها وعدمه، فذهب مجلـة منهم إىل اعتبار التوايل، كام يف الفقيه واهلداية 
وإشارة السبق والرسائر والرشايع ومجلة من كتب العالمة والشهيدين واملحقق الثاين 
ـ مما عثرنا عليه أو حكي عنهـ  وهو ظاهر الغنية واملعترب وحمكي الكايف، كام هو املحكي 
عن مجل الشيخ وعقوده واملقترص والتنقيح وعن والد الصدوق واملرتىض وحمكي ابن 

اجلنيد وغريهم، وجعله يف املبسوط األحوط. 
ونسـبه لألكثر يف التذكرة وجامع املقاصد وكشـف اللثام، وجعله األشـهر يف 
حمكي هناية األحكام، واملشهور يف املسالك وحمكي الذكر ورشح املفاتيح، واألظهر 
بـني األصحاب يف حمكي كشـف الرموز، ومل أعثر عىل خمالف رصيح فيه بعد الشـيخ 

إىل األردبييل.
وذهب إىل عدم اعتبار التوايل يف النهاية والتهذيبني(١)، وجواهر القايض وحمكي 
املهذب وجممع الربهان، ونسبه يف املبسوط إىل بعض أصحابنا، وقواه يف كشف اللثام 
واسـتظهره يف احلدائـق(٢)، مدعياً ميـل مجلة من متأخري املتأخريـن إليه منهم احلرُّ يف 

(١) فإنـه وإن مل يـرصح بـه يف التهذيب إال أنه بعد أن ذكر أن احلائـض إذا رأت الدم أقل من ثالثة أيام فليس 
بحيض قال: (ويؤيد ذلك ما أخربين به الشيخ...) وذكر مرسلة يونس اآلتية الرصحية يف ذلك. وقال يف 
االستبصار تعقيباً عىل صحيح إسحاق املتقدم يف احلبىل تر الدم اليوم واليومني: (فال ينايف هذا اخلرب ما 
قدمنـاه مـن أن أقل احليض ثالثة أيام، ألن الوجه فيه أن تر الـدم اليوم واليومني دماً متوالياً وتر متام 
الثالثـة يف مـدة العرشة، ألن احلائض متـى رأت الدم يف مدة العرشة أيام ثالثة أيـام كانت حائضاً وإن مل 

يكن ذلك متوالياً حسبام رويناه يف كتاب هتذيب األحكام يف رواية يونس).
(٢) عىل تفصيل يأيت التنبيه إليه إن شاء اهللا تعاىل.



رسالته وبعض علامء البحرين.
 وقـد يظهر الرتدد من الوسـيلة واملعتـرب لقوله يف األول يف بيـان أقل احليض: 
«وهو ثالثة أيام متواليات. وروي مقدار ثالثة أيام من عرشة» واقتصاره يف الثاين عىل 

نسبة عدم اعتبار التوايل للرواية. 
وقد تقدم عن الراوندي التفصيل بني احلامل وغريها، كام تقدم وجهه ودفعه، 

فاملهم حجة القولني األولني.
أما اعتبار التوايل فقد استدل له بوجوه..

األول: االحتياط، وهو ممنوع صغر وكرب، كام ال خيفى.
الثاين: استصحاب عدم احليض. 

وقـد استشـكل فيـه.. تـارة: بام ذكره سـيدنا املصنـفP وغريه مـن أنه من 
استصحاب املفهوم املردد الذي ال جيري عىل التحقيق. وقد يتجه بناء عىل كون مفهوم 
احليض رشعياً، حيث قد حيتمل أخذ التوايل فيه، وقد سبق يف أول الفصل املنع من ذلك 
وأنه أمر عريف وأن حتديد الشارع له راجع إىل حتديد مصاديقه، وال يظن من أحد احتامل 
أخذ التوايل يف مفهومه عرفاً، وغاية ما حيتمل كونه من لوازمه التي يدل عدمها عىل عدمه، 
 . فليس الشـك حينئذٍ إالّ يف مصداقه، ومقتىض االسـتصحاب عدمه لليقني به سـابقاً
نعـم،  لو قيل برجوع التحديدات الرشعية للحيض إىل حتديد أحكامه بلسـان 
حتديـد موضوعهـا مع عموم عنوانـه حقيقة، كان مرجع الشـك يف اعتبـار التوايل إىل 
الشك يف التخصيص الذي ال يعتد به يف قبال العموم. لكن يأيت إن شاء اهللا تعاىل املنع 

من ذلك، كام تقدم يف نظائره.
واُخر: بمعارضته باسـتصحاب عدم االسـتحاضة، ألهنا أيضاً ذات أحكام 

خاصة، فاستصحاب عدمها يقتيض انتفاء تلك األحكام. 
وقد جياب عنها بوجهني:

أوهلـام: أنه إن قلنا بعدم الواسـطة بني احليض واالسـتحاضة يف ذات الدم غري 
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النفساء وذات العذرة والقرحة فأصالة عدم احليض حمرزة لالستحاضة وحاكمة عىل 
اسـتصحاب عدمها، بناءً عىل أن املسـتفاد من النصوص والفتاو أن املرأة ذات الدم 
إذا مل تكـن حائضـاً وال ذات قرحة أو عذرة فهي مسـتحاضة، عىل مـا يأيت الكالم فيه 
يف مبحث االسـتحاضة وإن قلنا بثبوت الواسـطة بينهام فال تعارض بني األصلني، بل 
جيريـان معـاً، وحيكم بعدم ترتب أحـكام كل منهام. إال أن يعلم مـن اخلارج بأحدمها 

، فيعلم بكذب أحد األصلني. إمجاالً
ثانيهام: أنه ملا كان اسـتصحاب عدم كل من األمرين ال حيرز أحكام اآلخر فال 

 . تعارض بني االستصحابني ذاتاً
غايته أن مقتىض اسـتصحاب عدم احليض وجـوب الصالة والصوم ومقتىض 
اسـتصحاب عدم االسـتحاضة عدم وجوب جتديد الوضوء والغسـل هلام، مع العلم 
بكذب أحد األمرين وعدم مرشوعية الصالة والصوم بدون التجديد بناء عىل دوران 

الدم بني احليض واالستحاضة. 
والزم ذلك سـقوط استصحاب عدم االستحاضة للقطع بعدم فعلية اخلطاب 
بأثـر عدمهـا، وهو عدم وجوب التجديد، املانع من التعبد به ظاهراً باسـتصحابه، أما 
مع احليض فألن وجوب التجديد ملا كان غريياً ملقدميته للصالة والصوم فال موضوع 
للسـعة بنفـي وجوبـه مع عـدم وجوهبـام من جهـة احليض، وأمـا مع عدمـه وثبوت 

االستحاضة فلوجوب التجديد تبعاً لوجوهبام. 
وإذا مل جيـر اسـتصحاب عدم االسـتحاضة وجبت الصـالة والصوم بمقتىض 
استصحاب عدم احليض ووجب جتديد الغسل والوضوء هلام للقطع بعدم صحتهام بدونه.

فاملقام نظري ما لو علمت املرأة يف أثناء الوقت بأهنا إما أن تكون قد صلت ذات 
الوقت أو استحيضت، حيث ال جيري استصحاب عدم االستحاضة يف حقها، للعلم 
بعـدم فعلية أثره عىل تقدير الصالة، وعدم ثبوته عـىل تقدير عدمها، فال يمكن التعبد 
به ظاهراً باسـتصحابه، بل ال جيري األصل إال يف الصالة، فإن أحرزها ـ كام يف مورد 



قاعدة الفراغ ـ فهو، وإال لزم االتيان هبا بعد التجديد، للعلم ببطالهنا بدونه.
هذا وقد تعرض شـيخنا األعظمP ملا يقرب من هذين الوجهني يف اجلواب 
عن اإلشـكال املذكور، وأطال سـيدنا املصنفP يف تعقيبه، والظاهر أنه ال جمال ملا 

ذكره عىل التقريبني املتقدمني. فالحظ.
وباجلملة: الظاهر متامية االسـتصحاب املذكور يف نفسه. إال أن يكون حمكوماً 
لقاعدة اإلمكان أو إلطالقات أدلة التحيض بخروج الدم يف العادة أو بالصفات، بناء 
عـىل عمومها لصورة عدم التوايل، أو للنص املسـتدل به عىل عـدم اعتبار التوايل، بناء 

عىل هنوضه بذلك. ويتضح احلال يف ذلك فيام يأيت إن شاء اهللا تعاىل. 
واالستصحاب املذكور مغن عن استصحاب أحكام الطاهر الذي استدل به غري 
واحد، ألنه سببي باإلضافة إليه. مع اإلشكال فيه يف نفسه بأنه باإلضافة إىل األحكام التي 
مل يدخل وقتها قبل رؤية الدم تعليقي ال جيري عىل التحقيق، وباإلضافة لألحكام التي 
دخل وقتها غري حمرز فيه بقاء املوضوع، الحتامل أخذ عدم احليض قيداً يف موضوعها.
وأشكل من ذلك التمسك بأصالة الرباءة من تكاليف احلائض، كحرمة دخول 
املسـاجد ومتكني الزوج مـن الوطء ونحومها. ملعارضتها بأصالـة الرباءة من تكاليف 
الطاهر كوجوب الصالة والصوم ومتكني الزوج من الوطء، حيث يعلم إمجاالً بثبوت 
أحـد التكليفـني امللزم باالحتياط مع إمكان اجلمـع، والتخيري مع عدمه. إال أن يكون 
هناك ما ينحل به العلم اإلمجايل من دليل أو أصل حمرز ألحد األمرين، كاسـتصحاب 

عدم احليض، الذي هو العمدة يف تقريب األصل.
الثالـث: عمـوم أحكام الطاهـر، بدعو: لـزوم االقتصـار يف ختصيصه بأدلة 
أحكام احلائض عىل املتيقن مع إمجال املخصص بسبب إمجال احليض. وهو مبني عىل 
احتـامل اعتبـار التـوايل يف مفهـوم احليض. وقد سـبق يف الوجه الثاين املنـع من ذلك، 
بـل املحتمـل كونـه من لوازمه اخلارجية، فالشـك فيـه مع عدمه شـك يف املصداق ال 
يف املفهوم، وال جيوز التمسـك بالعام يف الشـبهة املصداقية من طرف اخلاص، إال مع 
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إحراز عدمه بأصل أو نحوه.
الرابـع: الرضـوي: «وإذا رأت يومـاً أو يومني فليس ذلك مـن احليض ما مل تر 
ثالثـة أيام متواليات» بدعو: انجباره بالشـهرة العظيمة، بل يف الرياض: «وال دليل 

يف املقام سواه». كام اقترص عليه يف املستند. 
ويندفع بام ذكرناه وذكره غري واحد يف غري مقام من أنه ال يكفي يف انجبار اخلرب 
موافقته لفتو املشهور، بل البد فيه من اعتامدهم عليه، وهو غري حاصل يف املقام بعد 
عدم إشـارهتم له. نعـم،  مطابقة عبارة الصدوق يف الفقيه واهلدايـة له قد يكون أمارة 

عىل اعتامده عليه. 
لكنـه ليس بنحو صالح إلثبات حجيته، والسـيام مع غموض حال الرضوي. 

بل ال ريب يف أن دعو انجبار مرسل يونس اآليت بعمل الشيخ أوىل من ذلك.
اخلامس: ما يف املدارك من أن املتبادر من قوهلمF: أدنى احليض ثالثة وأقله 

ثالثة، كوهنا متوالية. وقد تصد غري واحد لتقريب التبادر املذكور. 
وحاصـل مـا يقـال يف وجهـه: أن ظاهر أدلـة التقديـر يف طريف القلـة والكثرة 
بيـان اختـالف أفراد احليض يف األمـد، وحيث كان احليض اسـتمرارياً ووحدة األمر 
االسـتمراري املقومة لفرديته بعدم انقطاعه، كان ظاهر التحديد املذكور اعتبار وجود 

احلد يف احليض الواحد املستمر املستلزم العتبار التوايل.
نعم،  لو كان التحديد للجنس احلاصل يف اخلارج مطلقاً أو خصوص ما تلبس 
الشـخص بـه منه مل يعترب فيه االسـتمرار، كام لـو قيل: جلويس يف املسـجد ثالثة أيام. 
إال أنـه ال جمـال له يف املقام، بقرينـة التحديد يف طرف الكثرة، ملا هو املعلوم من أن متام 

. احليض أوحيض املرأة الواحدة يزيد عىل عرشة أيام كثرياً
ومثلـه ما لو امتنـع رجوع التحديد للفـرد، كالصوم ثالثة أيـام، واحلج ثالث 
سـنني، حيث ال يزيد الفرد الواحد من الصوم عن اليوم الواحد، وال يسـتغرق احلج 
الواحـد إال أيامـاً قليلـة، فيلزم محلـه عىل حمض حتقق ثالثـة أفراد يف األزمنـة الثالثة، 



ويكون مقتىض إطالقه عدم اعتبار التوايل. 
إالّ أن يراد منه بنحو من العناية وحدة املجموع االعتبارية، تبعاً لتعاقب أجزائه 
التـي يصـدق معها االسـتمرار، ولذا يقال: صمـت من أول الشـهر إىل نصفه، فيعترب 

 . التوايل حينئذٍ
ومنـه يظهر أنه ال جمـال ملا يف اجلواهر مـن النقض بالنـذر واليمني، الختالف 
احلـال فيهام ثبوتاً حسـب اختالف املتعلق يف رجوع التحديـد فيه للفرد، أو لبيان عدد 

األفراد، وإثباتاً حسب اختالف القرائن واملناسبات.
ومثلـه دعـو: أن اعتبار التـوايل يف األقل يقتيض اعتبـاره يف بقية املراتب، مع 
أنه ال إشـكال يف عدم اعتباره فيها. ولذا لو رأت الدم ثالثة أيام مثالً ثم انقطع يومني 
. الندفاعها بأن ذلك للدليل اخلاص  وعاد قبل العرشة كان املجموع إىل العرشة حيضاً
املخـرج عام تقتضيه القاعـدة املتقدمة فيلزم االقتصار فيه عىل املتيقـن منه، وهو ما إذا 

حكم بحيضية السابق الستمراره ثالثة أيام. 
بـل بناء عىل حيضيـة النقاء املتخلل ال يكون ذلك خارجاً عن القاعدة، لتحقق 

التوايل يف متام احليض الواحد املركب من أيام الدم وأيام النقاء.
ودعـو: أن البنـاء عىل وحدة احليض واسـتمراره فيه بلحـاظ النقاء املتخلل 

 . يقتيض البناء عليه يف أقل احليض أيضاً
مدفوعة: بأنه ال إشكال يف عدم البناء عليه فيه، ولذا لو رأت الدم يومني بينهام 
يـوم نقـاء مل يكن املجمـوع مصداقاً ألقل احليض. بـل البد يف احلكـم بحيضية النقاء 
املتخلل من قابلية الدم األول ألن يكون حيضاً بنفسـه، وهو ال يكون إال باسـتمراره 

ثالثة أيام، ألنه املتيقن من مورد النص. 
هـذا حاصل ما يقـرب به هذا الوجه حسـبام يتحصل من جممـوع كلامهتم بعد 

تتميمه بام يقتضيه املقام. وقد أطلنا الكالم فيه ألنه عمدة الوجوه بعد األصل.
لكنه يشـكل بأن وحـدة األمر االسـتمراري املقومـة لفرديته إنـام تكون بعدم 
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انقطاعـه إذا مل تكن هناك جهـة أخر صاحلة العتبار وحدته وفرديته، فالطواف مثالً 
وإن كان أمراً اسـتمرارياً إال أنه حيث مل يرشع إال السـبعة أشـواط فوحدته رشعاً إنام 
تكـون بإكامل السـبع ولو مع ختلل الفصـل بني أجزائه، كام أن عـدم ختلل الفصل بني 

. األربعة عرش شوطاً ال يوجب كوهنا طوافاً واحداً
ب متفرقة يقتضيها طبع  ويف املقام حيث كان مبنى احليض عىل خروج الدم يف نِوَ
املزاج فقد تدرك املرأة كون احليض املتقطع من نوبة واحدة مما تقتضيه طبيعة مزاجها، 
وأن تقطعه لضعف الدفع أو لوجود املانع، فاعتبار التوايل بالوجه املتقدم موقوف عىل 
كـون فردية احليض ووحدته التي يبتني عليها التحديد بالثالثة بلحاظ اسـتمراره، ال 

بلحاظ النوب املشار إليه، وال قرينة عىل محل دليل التحديد عىل األول.
بـل الظاهـر انرصافه للثاين، الرتكازيـة اجلهة التي ذكرناها. ولذا ال يشـك يف 
بناء العرف ـ مع قطع النظر عن التحديدات الرشعية ـ عىل أن املرأة التي يتخلل دمها 
الشهري يوم نقاء مثالً حتيض يف شهرها حيضة واحدة متقطعة، ال حيضتني، بخالف 
مـا لو حاضت يف أول الشـهر وآخره، فيكـون مقتىض اإلطالقـات املقامية لنصوص 

التحديد احلمل عليه.
والسـيام مع اجلري عليه يف صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «قال: 
إذا رأت املـرأة الدم قبل عرشة أيام فهو مـن احليضة األوىل، وإن كان بعد العرشة فهو 
من احليضة املسـتقبلة»(١)، وموثقته عنه A: «قال: أقل ما يكون احليض ثالثة، وإذا 
رأت الـدم قبـل عرشة أيام فهو مـن احليضة األوىل، وإذا رأته بعد عـرشة أيام فهو من 

حيضة أخر مستقبلة»(٢). 
لظهورمها يف عدّ الدميني يف العرشة حيضة واحدة، ال حيضتني، وهو ال يكون 

إالّ بلحاظ ما ذكرنا. ونحومها يف ذلك صحيحة عبد الرمحن اآلتية وغريها.

(١) الوسائل باب:١١ من أبواب احليض حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض حديث:١١.



ودعـو: أن املراد هبا إحلاق الدم الثاين باألول يف كونه حيضاً، البيان الوحدة 
بينهام ليستكشف بذلك إبتناء وحدة احليض املقومة لفرديته عىل أمر غري االستمرار. 

مدفوعـة بمخالفة ذلك للظاهر، بل املناسـب له االقتصار عىل احلكم بحيضية 
الثاين، ال احلكم عليه بأنه من احليضة األوىل بخصوصها. 

ومن ثم اسـتدل بحديثي حممد بن مسـلم عىل عدم اعتبار التوايل، ألن مقتىض 
إطالقهـام أن الدميني يف العرشة حيض واحـد وإن كان األول دون الثالثة، بل يكتفى 

ببلوغ جمموعهام الثالثة.
وأمـا مـا يظهر من املعتـرب وغريه من أن مضموهنـا إحلاق الدم الثـاين باحليضة 
األوىل، وهو إنام يتم مع حيضية الدم األول، ومقتىض نصوص التحديد عدم حيضيته 

إال ببلوغه ثالثة أيام. 
فيدفعـه: أن كـون الـدم املتأخر من احليضة األوىل مسـتلزم لكـون الدم األول 
مهـام بلغ بعض احليضة إلمتامها، ونصوص التحديد إنـام تقتيض اعتبار الثالثة يف متام 

احليضة ال يف بعضها.
نعم،  قد يشـكل االسـتدالل املذكور بام ذكره الفقيه اهلمـداين من أن احلديثني 
بصـدد إحلـاق الدم بإحـد احليضتني بعد الفـراغ عن متامية رشوط احليض، وليسـا 

بصدد بيان رشوطه، ليكون هلام إطالق بنفي اعتبار التوايل فيه. 
لكن هذا إنام يمنع مما صدر من غري واحد من االستدالل هبام عىل نفي التوايل، 
وال ينـايف كشـفهام عن أن وحدة احليـض التي هي املعيار يف التحديـد بالثالثة بلحاظ 
النوبـة الطبيعية ولـو مع التقطع، التي عرفت أهنا املنرصف إليها عرفاً، دون اسـتمرار 

خروج الدم.
ولعله ألجل ذلك استدل بعضهم بإطالق أدلة التحديد بالثالثة أيام عىل عدم 

اعتبار التوايل.
وإن كان قـد يشـكل بـأن واجديـة املتفـرق للحـد املذكـور ال يقتـيض احلكم 
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بحيضيته، لعدم سـوق أدلة التحديد لبيان حيضية كل دم واجد للحد، بل لبيان عدم 
حيضية الفاقد له، ولذا ال تنايف أدلة سائر رشوط احليض. 

غاية األمر عدم هنوض أدلة التحديد بنفي حيضية الدم املتفرق، وحيتاج إثبات 
حيضيته أو نفيها للدليل.

اللهم إال أن يكون الدليل عىل حيضيته هو الدليل عىل حيضية املستمر ثالثة أيام 
مـن عموم ما دل عىل التحيض برؤية الدم مطلقاً أو يف العادة أو بالصفات، إذ ال فرق 
بينهـام إال بلحـاظ احتامل اعتبار التوايل لدعو كونه مقتـىض أدلة التحديد، فإذا ظهر 
قصورها عن ذلك وأن مقتىض إطالقها عدمه تعني الرجوع يف البناء عىل حيضية املتفرق 
إىل ما يرجع إليه يف املستمر.ولعل هذا هو مراد من استدل بإطالق نصوص التحديد.
هـذا كلـه بنـاء عـىل اعتبـار االسـتمرار يف األيـام الثالثـة عـىل تقديـر اعتبـار 
التـوايل فيهـا. أمـا لو قيل بعـدم اعتباره وأنه يكفـي وجود الدم يف كل يـوم من األيام
الثالثـةـ  كـام يـأيت من غري واحـدـ  فال يتم الوجه السـابق يف تقريـب ظهور نصوص 
التحديد يف التوايل، البتنائه عىل اعتبار االستمرار يف وحدة احليض التي هي موضوع 
التحديـد. وحينئذٍ يكون االسـتدالل بإطالق نصـوص التحديد لنفـي اعتبار التوايل 

أظهر. وما يف الروض وغريه من ظهورها يف اعتبار التوايل غري ظاهر املأخذ.
هذا وقد اسـتدل الشـيخ ومن تبعه عىل عدم اعتبار التوايل ـ مع قطع النظر عن 
اإلطالقات املذكورة ـ بمرسلة يونس عن أيب عبد اهللاA قال يف حديث: «فإذا رأت 
املـرأة الـدم يف أيام حيضها تركت الصالة فإن اسـتمر هبا الدم ثالثة أيام فهي حائض، 
وإن انقطـع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومني اغتسـلت وصلت وانتظرت من يوم رأت 
الـدم إىل عـرشة أيام، فـإن رأت يف تلك العرشة أيام من يوم رأت الـدم يوماً أو يومني 
حتى يتم هلا ثالثة أيام فذلك الدم الذي رأته يف أول األمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك 
يف العـرشة هـو احليض، وإن مـرّ هبا من يوم رأت الـدم عرشة أيام ومل تـر الدم فذلك 
اليوم واليومان الذي رأته مل يكن احليض إنام كان من علة إما قرحة يف جوفها وإما من 



... وإن  اجلـوف، فعليها أن تعيد الصالة تلك اليومني التي تركتها، ألهنا مل تكن حيضاً
تم هلا ثالثة أيام فهو من احليض، وهو أدنى احليض، ومل جيب عليها القضاء...»(١).

عـن  راويـه  بـأن   :واُخـر اخلـرب.  بإرسـال  تـارة:  فيـه  استشـكل  وقـد 
يونس إسامعيل بن مرار الذي مل ينص عىل توثيقه أحد.

والشـهيد الشـيخ  عـن  الكـر  حتديـد  مبحـث  يف  تقـدم  بـام  األول  ويندفـع 
(قدس رسمها) من إمجاع الطائفة عىل العمل بمراسيل يونس، ألنه ال يروي وال يرسل 
إال عـن ثقة، املؤيد بام تضمن مـن الروايات إرجاع الرضاA إليه يف معامل الدين(٢)، 
الظاهـر يف اعتـامدهA عليـه يف معرفة أحاديثهم وحسـن انتقائه هلا، وبام ورد بسـند 
صحيـح من تشـديده يف قبـول الروايات وكثرة رده هلـا حتى قيل لـه يف ذلك فاعتذر 

(٣). فراجع.
بكثرة الكذب عليهمG ـ

والثاين بأن الظاهر كون روايات إسـامعيل من كتب يونس التي حكي عن ابن 
الوليد تصحيح رواياهتا إال ما رواه حممد بن عيسى عن يونس، كام حكاه بعض مشاخينا. 
وبأن الظاهر كون الرجل من رواة كتاب نوادر احلكمة، لوقوعه يف سند مؤلفه 
لروايـة يف صـوم املكاري وإمتامه(٤)، مع عدم رواية األصحـاب له يف الفقه غري كتاب 
نوادر احلكمة، ومل يسـتثنه القميون من رجال الكتاب املذكور كام اسـتثنوا غريه، بنحو 
يظهر منه أن منشـأ االسـتثناء عدم ثبوت وثاقة الرجل عندهـم، حيث يظهر من ذلك 
توثيقهم إلسامعيل يف اجلملة. وبكثرة رواية إبراهيم بن هاشمـ  الذي هو من األجالء، 
 حتى قيل أنه أول من نرش حديث الكوفيني بقم ـ عنه فقد نقل بعض مشاخينا أنه رو
عنـه فيام يزيد عن مائتي مورد، إذ يبعـد جداً عدم وثاقته عنده مع ذلك، فإن ذلك كله 
كاف يف اسـتفادة وثاقة إسامعيل، والسـيام مع ظهور معروفية رواياته بني األصحاب 

(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.
(٢) الوسائل باب:١١ من أبواب صفات القايض حديث:٣٣، ٣٤، ٣٥.

(٣) رجال الكيش طبع النجف األرشف ص:١٩٥.
(٤) الوسائل باب:١٢ من أبواب صالة املسافر حديث:١. 
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واعتامدهم عليها يف اجلملة. 
مضافـاً إىل ظهـور اعتامد الكليني والشـيخ وابـن الرباج عىل الروايـة وحكاية 

الشيخ مضموهنا عن بعض األصحاب.
وأمـا مـا يف الروض من طعن الرواية بالشـذوذ، فهو اليرجع إىل حمصل. إذ لو 
أريـد به شـذوذها بلحـاظ روايات األصحـاب، فليس هناك ما ينافيهـا رصحياً ، غاية 
األمر دعو انرصاف نصوص التحديد للثالثة املتوالية ، وهو لو تم ال يوجب شذوذ 

الرواية، بل يلزم رفع اليد هبا عنه لرصاحتها. 
وإن أريـد به شـذوذها عام عليه األصحاب، فقد اعـرتف هو بأن اعتبار التوايل 
مذهب األكثر، ومل يدع أحد اإلمجاع عليه، وكيف يمكن دعو شذوذ رواية عمل هبا 

من عرفت وظاهر ابن محزة واملحقق الرتدد ألجلها.
واشكل من ذلك ما عن اجلامع من أن الكل عىل خالفها .

هذا وأما ما ذكره املحقق اخلراساينP يف تقريب عدم منافاهتا ملا عليه األكثر، 
من إمكان دعو أن قيد التوايل يف كالمهم لبيان أقل أيام قعود املرأة وإن مل يستمر فيها 
الـدم، دفعاً لتوهم كون النقاء املتخلل طهـراً، ليصح مقابلته بأكثر أيام احليض، حيث 
يـراد بـه أكثر أيام قعودها وإن مل يسـتمر فيها الدم، فإن أريد باألقـل أقل أيام الدم لزم 
إمـا عـدم مراعاة املقابلة بينه وبني األكثر، أو محـل األكثر عىل خصوص أيام الدم، مع 

إمهال أكثر أيام القعود.
فهـو خمالـف للظاهر جـداً، لظهور حاهلم يف اإلشـارة ملفاد نصـوص التحديد 
الظاهـرة يف إرادة زمـان الدم يف طريف القلـة والكثرة، ألنه املفهـوم عرفاً من احليض، 
بل هو املقطوع به يف بعضها كصدر مرسـلة يونـس املتقدمة(١)، املتضمن تفريع األكثر 
واألقـل عـىل كثرة دم املـرأة وقلته. والقعود يف غري أيامه لو تم قـد تعرضوا له يف مقام 

آخر واستدلوا عليه بنصوص أقل الطهر، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل. 
(١) الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض حديث:٤.



ولـو محلت نصوص أقـل احليض عىل زمان القعود لزم إمهاهلـا ألقل أيام الدم 
الـذي حيتاج لبيانه، كام لزم إمهاهلم له تبعاً هلا، وانحصار الدليل عليه بمرسـلة يونس، 

الدالة عىل عدم اعتبار التوايل. 
بل بعض كلامهتم كالرصحية يف إرادهتم من مورد اعتبار التوايل أيام الدم، حيث 
تعرضوا يف بيان اخلالف فيه للقول بعدم اعتبار التوايل أيام الدم، ال للقول بكون النقاء 

املتخلل طهراً، كام فرعوا عليه الكالم يف كيفية وجود الدم يف األيام الثالثة. 
 Pومن هنا ال جمال إلنكار خمالفة األكثر ملفاد املرسلة. ولذا ذكر شيخنا األعظم

أنه يقو العمل هبا، لقوهتا داللة وسنداً، لوال خمالفتها للشهرة العظيمة. 
لكن الظاهر عدم موهنية الشهرة املذكورة هلا بعد اعتامد من عرفت من القدماء 
عليها، والسيام مع قرب استناد بعض القائلني باعتبار التوايل إىل االحتياط أو األصل 
أو نحومهـا مـن الوجـوه االجتهادية مـن دون أن يبتنـي عىل اطالعهم عـىل ما يوهن 

الرواية. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
بقي يف املقام أمور..

األول: أن الذي رصح به الشـيخ ونسـبه لبعض أصحابنا لزوم كون الثالثة يف 
ضمن العرشة، وظاهر غري واحد املفروغية عنه، بل ادعى االتفاق عليه يف املنتهى، وأن 
اخلالف إنام هو يف لزوم توايل الثالثة زائداً عىل ذلك. وتقتضيه مرسلة يونس املتقدمة. 
وظاهرهـم ذلك أيضاً فيام إذا كان الـدم األول بقدر أقل احليض أو أزيد، ففي 
حمكـي هنايـة األحكام: «وال قائل بااللتقاط من مجيع الشـهر وإن مل يزد مبلغ الدم عن 
األكثر» فمرجعه إىل لزوم كون احليضة الواحدة يف ضمن عرشة أيام وإن كانت متقطعة. 
لكـن ظاهـر احلدائـق االكتفاء بعـدم فصل أقل الطهـر بني الدميـني، فلو رأته 
يومـني أو ثالثـة ثم نقيت تسـعة أيام ثم رأته مخسـة أيام كان املجمـوع حيضة واحدة 
فإن مصب كالمه وإن كان هو كون النقاء املتخلل بني الدميني طهراً ال حيضاً، إال أن 

ظاهره املفروغية عام ذكرناه. 
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والزمه إمكان تفرق احليضة الواحدة يف واحد وتسعني يوماً، بأن تنقى بعد كل 
يـوم تسـعة أيام، بناءً عىل ما هو الظاهر من إمـكان التلفيق بني أكثر من دميني، بل بناء 
عىل إمكان التلفيق بني سـاعات الدم ال خصوص أيامه يمكن تفرق احليضة الواحدة 
يف أكثـر مـن ذلك بكثري، بأن تـراه كل مرة ربع يوم أو أقل ثم تنقى تسـعة أيام وهكذا 

حتى يكمل هلا أكثر احليض، وهو من البعد بمكان.
مسـلم  بـن  حممـد  بحديثـي  لذلـك  االسـتدالل  منـه  فيظهـر  كان،  وكيـف 
املتقدمـني يف االسـتدالل عـىل اعتبـار التـوايل بأدلـة التحديـد بثالثة أيـام. وصحيح 
عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا: «سـألت أبا عبد اهللاA عن املرأة إذا طلقها زوجها متى 
تكون [هي] أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من احليضة الثالثة فهي أملك بنفسها. 
قلـت: فـإن عجل الدم عليها قبـل أيام قرئها. فقال: إذا كان الـدم قبل عرشة أيام فهو 
أملـك هبـا، وهو من احليضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العرشة أيام فهو من 
احليضـة الثالثة، وهي أملك بنفسـها»(١)، حيث التزم بأن املـراد يف هذه النصوص من 
العرشة أيام التي خيرج الدم قبلها هي العرشة من حني انقطاع الدم األول، المن حني 
خروجـه، ألن ذلـك هو املراد بالعرشة التي خيرج الـدم بعدها، ألن كون الثاين حيضة 
مستقلة عن األول مرشوط بميض أقل الطهر، فلو محلت العرشة التي خيرج الدم قبلها 

عىل العرشة من حني خروج الدم لزم عدم التطابق بني العرشتني. 
وأرصح منها يف ذلك الرضوي: «واحلد بني احليضتني القرء، وهو عرشة أيام بيض، 
فإن رأت(٢) الدم بعد اغتساهلا من احليض قبل استكامل عرشة أيام بيض فهو ما بقي من 
احليضة األوىل، وإن رأت الدم بعد العرشة البيض فهو ما تعجل من احليضة الثانية»(٣).
وأجيـب عنـه بـأن محل حديثـي حممد بن مسـلم عىل ما ذكـره مسـتلزم لتقييد 
صدرمهـا بـام إذا مل يتجاوز الدميان العرشة أيام، وليس هـو بأوىل من محل العرشة عىل 

(١) الوسائل باب:١٧ من أبواب العدد حديث:١.
(٢) كذا نقل يف احلدائق واملستند، ويف املطبوع من الرضوي ومستدرك الوسائل: (زاد) والظاهر أنه تصحيف.

(٣) مستدرك الوسائل باب:٩ من أبواب احليض حديث:١.



العرشة من حني رؤية الدم، مع تقييد ذيله بميض أقل الطهر بني الدميني.
لكنـه يشـكل بـأن تقييد الذيل بمـيض أقل الطهر بعيـد جداً، ملا فيـه من إمهال 
موضـوع اإلحلاق املذكـور يف احلديثني عرفاً، وجعل املوضوع أمـراً آخر غري مذكور، 
وليـس هـو كتقييد الصدر بعدم جتـاوز الدميني العرشة، إذ ال يسـتلزم إمهال موضوع 

اإلحلاق املذكور يف احلديثني، بل تقييد مورده. 
نعـم،  بعـد التقييد املذكور قد يقرب ما أرشنا إليه آنفاً من كون احلديثني بصدد 
بيـان ما يمكن إحلاق الدم بـه من احليضتني، ال بصدد فعلية اإلحلاق، ليكون ظاهرمها 

حتديد موضوعه ويتعني محله عىل ما ذكره يف احلدائق مع االلتزام بالتقييد املذكور.
وال أقل من اإللتزام بذلك يف الفقرة الثانية، لقولهA يف صدر املوثقة: «أقل 
مـا يكون احليض ثالثة»، حيث قد يوجب انـرصاف العرشة فيها إىل العرشة من رؤية 
الـدم كالثالثـة، وتكون قرينة عىل إرادة ذلك يف الصحيح أيضاً، ألن الظاهر أنه بعض 

منها ويلزم بام ذكرنا.
وباجلملـة: إن مل يكن احلديثـان ظاهرين يف العرشة من حني رؤية الدم فال أقل 

من إمجاهلام وعدم ظهورمها يف العرشة من حني انقطاعه.
وأمـا صحيـح عبد الرمحن فهو ظاهرـ  بسـبب عدم تعيني مبـدأ العرشة فيه مع 
فـرض تعجيـل الدم قبل القرء يف السـؤالـ  يف إرادة العرشة قبل أيام القرء التي تكون 
غالباً بعد ميض أقل الطهر من الدم األول، لغلبة كون الدم دون العرشة، بل هو املتعني 
يف مـورد الصحيـح، لتضمنـه الرتديـد يف إحلاق الدم الثـاين بني احليضتـني الظاهر يف 
املفروغيـة عن قابلية احليضة األوىل لذلك من حيثية كمية الدم، فيكون وارداً لتحديد 
 تعجيل احليض الذي تضمنته بعض النصوص، كموثق سامعة: «سألته عن املرأة تر
الـدم قبل وقت حيضهـا. فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضهـا فلتدع الصالة، فإنه 

ربام تعجل هبا الوقت»(١) . وقد وقع الكالم بينهم يف حتديده تبعاً للنصوص.
(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١.
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نعم،  الظاهر عدم إمكان البناء عىل إحلاق الدم باحليضة األوىل بمجرد تقدمه عىل 
القرء بأكثر من عرشة أيام، بل البد إما من تقييده بام إذا كان يف ضمن العرشة أيام من حني 

رؤية الدم األولـ  ليطابق القول املشهورـ  أو من حني انقطاعهـ  ليطابق ما يف احلدائقـ 
. أو محل العرشة فيه عىل العرشة بأحد املعنيني السابقني ليطابق أحد القولني أيضاً

والـكل بعيـد، ألن األول ـ مـع ما فيه من إلغـاء موضوع اإلحلـاق املذكور يف 
الصحيح ـ البد فيه من التقييد أيضاً بام إذا كان متام الدميني يف ضمن عرشة أيام، وهو 
ال يناسـب مورد السـؤال، لظهوره يف الفصل املعتد به بينهام، حتى حيتمل كون الثاين 

حيضة مستقلة ويسأل عنه. 
والثاين ـ مع ما فيه من إلغاء موضوع اإلحلاق أيضاً ـ البد فيه من التقييد بام إذا 
مل يتجاوز الدميان عرشة أيام، وهو بعيد يف مفروض السـؤال، وهو ما إذا كان كل من 
الدميـني صاحلاً ألن يكون حيضة تامة، ألن زيادة احليضة عىل مخسـة أيام هو الشـايع 

الغالب، فيبعد إرادة ماعداه من اإلطالق.
والثالثـ  مع رجوعه إىل أحد الوجهني السـابقني، فيسـتلزم الزمهـ  خمالف يف 

نفسه لظاهر الصحيح.
فلعـل األقرب محـل كونه من احليضة السـابقة عىل كونه حقيقة مـن بقية دمها 
الـذي مل خيـرج هبا وإن مل يكن جزءاً منها عرفاً وال رشعاً، فال جتري عليه حدودها وال 
حيكـم بأحكامهـا، لعدم سـوقه لتحديد احليضة السـابقة يف مقام النظـر ألثرها كي ال 
يناسـب محله عىل بيان أمر واقعي غري رشعي، بل لبيان نفي أثر كونه حيضة مسـتقلة، 
وهو بينونة املطلقة به، ألن ذلك هو اجلهة املسـؤل عنها، وهو جيتمع مع كون اإلحلاق 

. بالسابقة واقعياً ال رشعياً
وال جمال لنظريه يف حديثي حممد بن مسلم، ألن تعقيب التفصيل املذكور فيهام 
لقولـهA يف املوثقـة: «أقل ما يكون احليـض ثالثة» ظاهر يف كونه من شـؤن حتديد 

احليض ذي األحكام.



والظاهـر أن مـا ذكرنـا يف صحيـح عبـد الرمحـن أقـرب مما ذكـره فيه شـيخنا 
األعظمP من احتامل محل (من) يف قوله: «وهو من احليضة التي طهرت منها» عىل 
كوهنا ابتدائية لبيان أن الدم اسـتحاضة ناشـئة من احليضة السـابقة، ألن الغالب كون 
االستحاضة من توابع احليض، ال تبعيضية لبيان أنه بعض احليضة السابقة. قال: «وال 

 .« يقدح يف ذلك كوهنا تبعيضية قطعاً
لإلشـكال فيـه بأن (مـن) حيث وقعت بني اليشء وسـنخه يف املقـام فظاهرها 

التبعيض، ويبعد محلها عىل االبتدائية، والسيام مع استلزامه التفكيك بني الفقرتني.
وكيف كان، فاألخذ بظاهر الصحيح ممتنع يف نفسـه، ومل يتضح كون الترصف 
فيه بالنحو املناسـب السـتدالل احلدائق عرفياً، ليتجه البناء عليه، فإن أمكن محله عىل 

ما ذكرنا أو نحوه فهو، وإال تعني البناء عىل إمجاله وعدم هنوضه باالستدالل.
هذا وقد يسـتدل أيضاً بام يف ذيل مرسـلة يونس املتقدمة من قولهA بعد ما 
سـبق: «وال يكون الطهر أقل من عرشة أيام، فإذا حاضت املرأة وكان حيضها مخسـة 
أيـام ثـم انقطع الدم اغتسـلت وصلت، فـإن رأت بعد ذلك الـدم، ومل يتم هلا من يوم 
طهـرت عرشة أيـام، فذلك من احليض، تدع الصالة، فـإن رأت الدم من أول ما رأته 
[رأت.خ] الثـاين الذي رأته متـام العرشة أيام ودام عليها، عدت من أول ما رأت الدم 
األول والثـاين عـرشة أيام، ثم هي مسـتحاضة»(١)، ألن احلكم فيـه بحيضية الثاين مع 
عدم ميض أقل الطهر بني الدميني البد أن ال يبتني عىل كونه حيضة مستقلة، بل متمامً 
للحيضـة السـابقة، كام هو املناسـب لقولهA: «عدت من أول مـا رأت الدم األول 

والثاين عرشة أيام» فيدل عىل املطلوب.
وقـد أجاب عن ذلك شـيخنا األعظمP بأن قولـهA: «من يوم طهرت» 
ملـا مل يكن قيداً لـ(عرشة) لتقدمه عليها(٢) مل يصلح بياناً ملبدئها، بل يكون مبدؤها أول 

(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.
(٢) ألن الظرف املذكور وإن أمكن تقدمه عىل عامله إال أنه ليس معموالً لعرشة، ألهنا اسم جامد، فال يكون 

قيداً هلا إال إذا كان تاماً متعلقاً بكون عام صفة هلا، ويمتنع تقدم الصفة عىل املوصوف.(منه عفي عنه).
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رؤيـة الـدم األول، ويكون املعنى: ومل يتم هلا من يوم طهـرت إىل يوم رؤية الدم الثاين 
عـرشة أيام مـن أول حيضها. فيدل عىل اشـرتاط حيضية الدم الثـاين بكونه يف ضمن 

العرشة من حني رؤية الدم األول، كام هو املشهور. 
وفيـه: أن تقديـر العـرشة بـام ذكره بعيـد جداً مبتن عـىل عناية ال إشـعار هبا يف 
الكالم. بل ظاهره أن مبدأها يوم الطهر، ألن عدم ذكر مبدئها مع شـدة احلاجة لبيانه 

ظاهر يف االتكال عىل الظرف املذكور يف بيانه وإن مل يكن قيداً للعرشة.
نعـم،  قالP: «مع أن حاشـية نسـخة التهذيب املوجـودة عندي املصححة 
املقروة عىل الشـيخ احلر العاميل بدل قولـه: «طهرت»:«طمثت» وانطباقه عىل مذهب 
املشـهور واضـح. ويؤيد ما ذكرناه أن الظاهر من العـرشة يف قوله يف الفقرة الثانية متام 
العـرشة املذكورة يف الفقرة األوىل، وال ريب أن املراد متام العرشة من مبدأ ظهور الدم 

األول، المن زمان انقطاعه».
وال خيفى أن النسخة التي ذكرها وإن كانت ال تقتيض إال سقوط رواية التهذيب 
باختالف نسخة، دون رواية الكايف هلا عىل طبق الوجه األول، إال أن اعتضادها باملؤيد 
املذكور يف كالمه يوجب الريب يف رواية الكايف أيضاً، إذ ال يمكن توجيهها مع الفقرة 
الثانيـة إال بحمل «متام العرشة» عىل ما يضاف للخمسـة التي ذكرت يف صدر الرواية 
بحملها عىل خصوص أيام الدم ـ كام ذكره يف احلدائق ـ ومحل الالم عىل العهد الذهني 
بلحـاظ معهودية أن أكثر احليض عرشة، وهو وإن كان ممكناً إال أن الوجه الذي ذكره 
أقـرب، بلحاظ تقدم (عـرشة) فيكون العهد ذكرياً، والتعبري بالتامم الذي فرض عدمه 

يف الفقرة التي هي حمل الكالم. فتأمل. 
والسـيام مع ظهور االضطراب يف هذه الفقرات، وعدم مناسبة النسخة األوىل 
لصـدر املرسـلة املتقدم الرصيح يف اعتبار كـون الدميني يف العـرشة، فإنه وإن اختص 
بأقـل احليض، واختص الذيل بام زاد عليـه، إال أن بُعد التفكيك بينهام يف ذلك موهن 

للنسخة املذكورة ومقرب للثانية. فالحظ. 



وقد حتصل من مجيع ما تقدم: أن النصوص املستدل هبا ملا يف احلدائق ال تنهض 
به. عىل أنه لو فرض متامية داللتها يف أنفسها إال أنه ال جمال للتعويل عليها بعد ظهور 
إعراض األصحاب عنها، وظهور مفروغيتهم عن عدم تفرق احليضة الواحدة يف أكثر 
من عرشة أيام، لعدم تنبيههم إال لعود الدم يف ضمن العرشة مع شدة احتياجه للتنبيه.

والسـيام مـع تعرضهم للخـالف يف اعتبار التوايل يف األقـل وترصحيهم بلزوم 
كونـه يف ضمـن العـرشة، بـل تقدمـت دعـو اإلمجـاع عليه مـن املنتهى وعـن هناية 
األحـكام: «وال قائل بااللتقاط من مجيع الشـهر وإن مل يـزد مبلغ الدم عن األكثر». إذ 

يبعد جداً خفاء ذلك عىل األصحاب مع كونه معرضاً لالبتالء. 
فال جمال للخروج هبذه النصوص عن املرسلة التي تقدم االستدالل هبا للمشهور.
نعـم،  قـد يقال: ملا كانـت املرسـلة خمتصة بأقل احليـض فال دليل عـىل امتناع 
خروج ما زاد عليه عنها. بل مقتىض أدلة التحديد بأن أكثره عرشة إمكانه، بناء عىل ما 

سبق من عدم ظهورها يف االستمرار. 
لكـن اإلنصـاف أن من القريـب جداً فهم عـدم اخلصوصية ألقـل احليض يف 
ذلـك، وأن حتديـد تفرق الـدم بالعرشة ألجل أهنـا منتهى ترامي احليـض، ولذا صار 
أكثره عرشة. عىل أنه سبق قرب محل العرشة يف حديثي حممد بن مسلم عىل العرشة من 

حني رؤية الدم. ولعل املتيقن منهام صورة بلوغ الدم السابق أقل احليض.
مضافاً إىل ما أرشنا إليه من ظهور تسامل األصحاب عىل ذلك، حيث يقرب معه 
فهمهم ذلك من جمموع النصوص، إذ لو مل يكن إمجاعهم حجة يف نفسه مل يبعد كشفه 
عـن متامية داللـة النصوص التي ذكرناها بنحو ال جمال معـه للرجوع إلطالقات أدلة 
التحديـد، خصوصاً مع أن الزمه إمكان تفرق احليض يف مدة طويلة جداً، كام سـبق. 
بل ال إشكال فيام ذكرنا بناءً عىل حيضية النقاء املتخلل بني الدميني، حيث ال يظن من 

أحد إمكان كون القعود أكثر من عرشة أيام.
ولعلـه لـذا مل يتصد يف احلدائـق للتفصيل املذكـور، مع أنه مقتـىض اجلمع بني 
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املرسـلة والنصوص التي ذكرهـا لو متت داللتها، ألن النصـوص املذكورة بني ما هو 
مطلـق بنظره، كحديثي حممد بن مسـلم وما هو خمتص بـام إذا كان الدم املنفصل زائداً 
عىل أكثر احليض، كصحيح عبد الرمحن الظاهر يف املفروغية عن حتقق احليضة السابقة 

وذيل املرسلة بناء عىل النسخة األوىل.
عـىل أن تطبيـق إطالقـات التحديـد عىل الـدم املتفرق مـرشوط بـإدراك املرأة 
كـون الدميـني من حيضة واحدة، ألهنا يف مقام حتديد احليـض الواحد، ال بيان وحدة 
احليض، وهو قد يتم مع قلة الفاصل، ويبعد حتققه بعد العرشة، بل يف أثنائها مع طول 
الفاصل، وإنام بني عىل اإلحلاق فيام يقع يف ضمنها ملرسلة يونس ألنه املتيقن من حديثي 

حممد بن مسلم. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
األمر الثاين: ال يبعد اختصاص املرسـلة بـام إذا كان التلفيق يف أقل احليض بني 
دميـني ال أكثـر، إال أن ظاهرهـم املفروغية عن إمـكان التلفيق بني أكثـر من دميني يف 
العرشة عىل القول بعدم اعتبار التوايل، كام ال إشكال ظاهراً بينهم يف ذلك لو بلغ الدم 

األول أقل احليض.
ويقتضيـه إطالق نصـوص التحديد بعد محلها عىل عدم إرادة االسـتمرار، إما 
ألنه مقتىض إطالقها، أو بعد حتكيم املرسـلة عليها الظاهرة يف كون الثالثة امللفقة من 
أفراد الواجد للحد الذي دلت عليه النصوص، ال خروجاً عنه، ليقترص عىل موردها، 
كام أنه مقتىض إطالق حديثي حممد بن مسـلم أيضاً، اللذين عرفت أن املتيقن منهام ما 

لو بلغ الدم األول أقل احليض. 
ومن هنا يتجه االكتفاء يف أقل احليض بالتلفيق من أبعاض اليوم، بل بالساعات 
ـ كـام جعلـه يف املبسـوط واملعتـرب والتذكرة واملنتهـى وحمكي اجلامع وهنايـة األحكام 
مقتـىض القول بعـدم اعتبار التوايل ـ ألنـه بعد محل اإلطالق عىل حمـض بيان املقدار، 
فكام ال يعترب االسـتمرار يف جمموع الثالثة ال يعترب يف كل منهام. وما يف كشـف اللثام ـ 

ورافقه غريه ـ من اعتبار كامل األيام يف التلفيق بينها، ألنه املتبادر، يف غري حمله.



األمر الثالث: قال يف الروض بعد ذكر القول بعدم اعتبار توايل الثالثة: «وعىل 
هـذا القول لو رأت األول واخلامس والعارش فالثالثة حيض ال غري». ومقتضاه كون 

النقاء املتخلل طهراً ال تثبت فيه أحكام احليض من القعود عن الصالة ونحوه. 
ونحوه املحكي يف كشـف اللثام وغريه عن الفخر يف رشح اإلرشـاد واهلادي، 
وهو الذي جزم به صاحب احلدائق القائل بعدم اعتبار التوايل وقد جعله مفاد مرسلة 

يونس. ويف حمكي اجلامع وإن ادعى أن الكل عىل خالفها.
واستشـكل يف ذلك يف املدارك وكشـف اللثام وغريمها بأنه ال يناسـب اإلمجاع 
عـىل أن أقل الطهر عرشة، ولـذا حيكم بحيضية النقاء املتخلل لو بلغ الدم األول ثالثة 
أيـام. ومن هنا رصح يف كشـف اللثـام باإلمجاع عىل اعتبار التـوايل يف الثالثة التي هي 
أقـل احليض، وعـن رشح املفاتيـح أن اخلالف إنام هـو يف اعتبار اسـتمرار الدم ثالثة 
أيـام يف أول احليـض إذا مل تكـن أقـل احليض، وأمـا إذا كانت أقل احليـض فالبد من 
استمرارها عند الكل. لكن هذا ال يناسب تعرضهم يف أقل احليض للخالف يف اعتبار 
التوايل يف الثالثة بنحو يظهر منهم املفروغية عن كون املتفرق عىل القول بحيضيته من 

أفراد أقل احليض. 
اللهـم إال أن يكـون نظرهم يف التحديد بالثالثة واخلـالف يف اعتبار التوايل إىل 
أيام الدم الذي هو املعيار يف احليض عرفاً، من دون نظر إىل أيام القعود التي لو فرض 
شـموهلا للنقاء املتخلـل كانت ملحقة باحليض حكامً، وهو خـارج عن حمل الكالم يف 

التحديد وغريه. 
وعىل هذا ال جمال لدعو: أن الثالثة املتفرقة ليسـت من أقل احليض عندهم. 
كـام ال جمال لنسـبة القول باختصـاص حكم احليض هبا إليهم من جمـرد كوهنا عندهم 
مـن أقل احليض، ألن عدم حيضية النقاء املتخلل عندهم ال ينايف كونه بحكم احليض 

خر. عندهم، بل البد يف ذلك من النظر يف كلامهتم وأدلتهم األُ
وكيـف كان، فحيـث كان احليـض عبارة عـن خروج الدم اخلاص ـ كام سـبق 
ـ كان جريـان أحكامـه عـىل النقاء املتخلـل موقوفاً إما عىل صدق احليـض معه عرفاً، 
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الكتفائهـم يف اسـتمرار احليضـة الواحـدة بابتداء دمهـا يف الظهور وعـدم انتهائه، أو 
توسع الشارع يف مفهومه بنحو يشمله عىل خالف ما عليه العرف، أو إحلاقه باحليض 

حكامً مع عدم كونه منه. 
أما األول فال جمال للبناء عليه بعد الرجوع للعرف واللغة يف معنى احليض. 

نعـم،  قـد حيتمل ذلك مع قلة الفرتات بالنحو املتعارف يف ظهور احليض، عىل 
ما يأيت الكالم فيه يف كيفية رؤية الدم املعتربة يف األيام الثالثة إن شاء اهللا تعاىل. ولو تم 
خرج عن حمل الكالم ولزم البناء عىل حيضيته إمجاعاً، كام يف التذكرة، وكان الكالم يف 
غريه مما ال يصدق معه استمرار احليض. ومنه يظهر أنه ال جمال ملا يف التذكرة واملنتهى 

من االستدالل عليه بأن من شأن الدم التقطع. فالحظ.
كام أن الثاين خمالف لإلطالق املقامي ألدلة أحكام احليض القايض بحملها عىل 
احليض العريف. عىل أن احلكم يف مرسلة يونس املتقدمة عىل ثالثة أيام الدم املتفرقة يف 
ضمن العرشة بأهنا أدنى احليض رصيح يف رد هذين الوجهني. بل الزمهام عدم داللة 
نصـوص التحديد عىل كون أقل الدم ثالثة أيـام، ألن مقتىض إطالقها االكتفاء برؤية 
الـدم يف أول اليوم األول وآخر الثالث، السـتمرار احليـض باملعنى املذكور ثالثة أيام 

 .وهو خالف املقطوع به من النصوص والفتاو ، حينئذٍ
فيتعني الثالث، وحيث كان خمالفاً لعموم أحكام الطهر كان حمتاجاً للدليل.

وقد اسـتدل عليه مجلة من األصحاب بام يأيت مـن النصوص واإلمجاع عىل أن 
أقـل الطهـر عرشة أيـام. وهو مبني عىل خروج الشـارع األقدس يف مفهـوم الطهر يف 
هـذه النصـوص عام عليه العـرفـ  وهو النقاء مـن دم احليضـ  وإرادتـه منه الطهارة 
الرشعية التي هي موضوع األحكام املعهودة، حيث يمكن عدم حتققها حني النقاء بني 
الدميني، إذ لو أراد منه الطهر العريف الصادق عىل النقاء املذكور يعلم بقصور التحديد 

عنه وعدم بقائه عىل عمومه. 
واألول خمالـف إلطـالق نصـوص التحديـد املقامي، كـام ال يناسـب املقابلة 



يف بعـض النصـوص املذكـورة وغريهـا بـني الطهـر والـدم، كقولـهA يف صحيح 
حممد بن مسلم: «أقل ما يكون عرشة من حني تطهر إىل أن تر الدم»(١) ، ويف مرسلة 
يونس الطويلة: «إذا رأيت الدم البحراين فدعي الصالة، وإذا رأيت الطهر ولو سـاعة 

من هنار فاغتسيل وصيل»(٢). 
كـام أنه خالف ظاهـر التعبري فيها ويف غريها(٣) برؤيـة الطهر، لظهوره يف كون 

الطهر أمراً ير كالدم، ال أمراً رشعياً غري قابل للرؤية. 
كيف والزم البناء عىل إرادة املعنى املذكور من نصوص التحديد عدم هنوضها 
بإثبات لزوم ختلل عرشة أيام بني احليضتني، بل يمكن كون النقاء بينهام دوهنا مع كونه 
بحكم احليض، لعدم التصدي فيها لتحديد النقاء، بل لتحديد املحكوم بالطهارة منه، 
بخـالف مـا إذا كان املراد هبا املعنى العـريف املتقدم، إذ حيث يعلم بلـزوم الفصل بني 

احليضتني، فإذا كان أقل الطهر عرشة أيام لزم ختلله بينهام.
ومـن هنـا ال ينبغـي التأمل يف أن املـراد به يف نصـوص التحديد معنـاه العريف 
املقابـل للحيـض، فيختـص التحديـد بالطهر بـني احليضتني. إما ألجـل ختصيص ما 
تضمـن إمكان تفرق احليضة يف ضمـن العرشة لعموم التحديد، أو النرصاف العموم 
لذلك، كام هو رصيح مجلة من معاقد اإلمجاعات عليه، واملناسـب جلعل موضوعه يف 

بعض نصوصه القرء(٤)، املفرس يف مجلة من النصوص بام بني احليضتني(٥). 
وباجلملة: بعد أن كان الطهر عرفاً مقابالً للحيض فهو صادق قطعاً عىل النقاء 
املتخلل بني الدميني يف املقام ويكون دليل إمكان ختلله خمرجاً له عن عموم حتديد أقل 
الطهـر ختصيصـاً أو ختصصاً، سـواءً كان بحكم احليض أم مل يكـن، وال جمال لتحكيم 

. العموم املذكور فيه إلثبات أحكام احليض له، فضالً عن نفي كونه طهراً
(١)، (٢) الوسائل باب:١١ من أبواب احليض حديث:١، ٤.

(٣) راجع الوسائل باب:٦ من أبواب احليض.
(٤) الوسائل باب:١١ من أبواب احليض حديث:١.

(٥) راجع الوسائل باب:١٤ من أبواب العدد.
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وأمـا مـا يف احلدائق من اعتضاد ما ذكره من وقوع الطهر يف أقل من عرشة أيام 
بموثق يونس بن يعقوب أو صحيحه: «قلت أليب عبد اهللاA: املرأة تر الدم ثالثة 
أيـام أو أربعـة. قال: تـدع الصالة. قلت: فإهنا تـر الطهر ثالثة أيـام أو أربعة. قال: 
تصـيل. قلت: فإهنـا تر الدم ثالثة أيام أو أربعة [أيام] قال: تدع الصالة. قلت: فإهنا 
تر الطهر ثالثة أيام أو أربعة. قال: تصيل. قلت: فإهنا تر الدم ثالثة أيام أو أربعة. 
قال: تدع الصالة. تصنع ما بينهام وبني شـهر، فإن انقطع عنها الدم، وإال فهي بمنزلة 

املستحاضة»(١) وقريب منه حديث أيب بصري(٢). 
فهـو كام تر، ألن محلهام عىل كون الدم املتفرق حيضة واحدة مسـتلزم لزيادة 
احليض عىل العرشة أيام، ومحلهام عىل كونه حيضات متعددة مستلزم لكون الطهر بني 
حيضتني دون العرشة، وال جمال للبناء عليه. فيتعني محلهام عىل صورة اشـتباه احليض 
بغريه، أو طرحهام، عىل ما يأيت الكالم فيه يف حمله إن شاء اهللا تعاىل. فالعمدة ما ذكرنا.
ومنه يظهر حال ما ذكره شـيخنا األعظمP من االستدالل بام تضمن تفسري 
القـرء بالطهـر، لظهورهـ  بضميمة ما تضمن تفسـري القرء بام بـني احليضتني(٣)ـ  يف أن 
الطهـر املطلـق ليس إال مـا بني احليضتـني، وال طهر سـواه، ففي صحيـح زرارة عن

أيب جعفرA: «قال: األقراء هي األطهار»(٤). 
الندفاعـه بأنـه حيـث عرفـت أن النقـاء املتخلل بني أجـزاء احليضـة الواحدة 
طهـر وإن جرت عليه أحـكام احليض فال جمال حلمل الصحيح عىل الطهر املطلق، بل 
خصـوص ما بني احليضتني منه لبيان خروج العدة بـأول احليضة الثالثة ودفع احتامل 
كونـه نفس احليضه املسـتلزم خلروجها بانتهاء احليضة املذكـورة، كام تضمنته مجلة من 
النصوص وحكي عن بعض العامة. ويناسـب ما ذكرنا ما يف صحيحه اآلخر: «قلت 

(١)، (٢) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:٢، ٣.
(٣) راجع الوسائل باب:١٤ من أبواب العدد.

(٤) الوسائل باب:١٤ من أبواب العدد حديث:٣.



أليب عبد اهللاA: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن األقراء التي سمى اهللا عزّ 
وجـلّ يف القـرآن إنام هو الطهر فيام بني احليضتني. فقال: كذب مل يقل برأيه، ولكنه إنام 
بلغـه عن عيلA فقلت: أكان عيلA يقول ذلك؟ فقـال: نعم، ، إنام القرء الطهر 

الذي يقرء فيه الدم فيجمعه، فإذا جاء املحيض دفعه [دفقه]»(١).
ثـم إنه قد يسـتدل عـىل ذلك أيضاً بـام يف بعض نصوص االسـترباء من فرض 
انقطاع الدم مع الشـك يف الطهر، ففي مرسلة يونس عن أيب عبد اهللاA: «سئل عن 

 .(٢)«... امرأة انقطع عنها الدم فال تدري أطهرت أم ال. قال: تقوم قائامً
بـل يظهـر من بعضهـا أن الطهر يسـتعمل تـارة: يف انقطاع الـدم. واُخر: يف 
الفراغ من احليض، وأن موضوع األحكام الثاين، ففي موثق سـامعة عنهA: «قلت 
لـه: املـرأة تر الطهر وتر الصفرة أو اليشء فال تدري أطهرت أم ال، قال: فإذا كان 

كذلك فلتقم...»(٣). 
ويندفع بأن املراد هبام انقطاع الدم عن اخلروج للظاهر مع احتامل بقائه يف باطن 
الفـرج الذي ينكشـف باالسـترباء وأن املعيار يف الطهر ذي األحـكام عدم وجوده يف 

باطنه، ال انتهاء احليضة الذي هو حمل الكالم.
بل مقتىض إطالقهام حتققه بذلك وإن عاد بعد الفصل بالنقاء قبل العرشة لعدم 
انتهاء احليضة، وعدم ترتب أحكام احليض عىل النقاء املذكور. ومثلهام يف ذلك سـائر 

ما تضمن األمر بالغسل والصالة بانقطاع الدم. 
نعـم،  لـو تم الدليل عـىل ترتب أحكام احليـض عىل النقاء املذكـور لزم محلها 
عـىل غري صورة عود الدم قبل العرشة، أو عىل بيان الوظيفة الظاهرية يف فرض اجلهل 
بعوده،كام يتعني الثاين فيام تقدم يف مرسلة يونس من األمر بالغسل والصالة عند انقطاع 
الدم بعد اليوم أو اليومني وانتظار عوده، ويف مرسلة داود عن أيب عبد اهللاA: «قلت 

(١) الوسائل باب:١٤ من أبواب العدد حديث:٤.
(٢) ، (٣) الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض حديث:٢، ٤.
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لـه: فاملـرأة يكون حيضها سـبعة أيام أو ثامنيـة أيام، حيضها دائم مسـتقيم، ثم حتيض 
ثالثـة أيـام ثم ينقطع عنها الدم وتر البياض ال صفرة وال دماً قال: تغتسـل وتصيل. 
قلت: تغتسـل وتصيل وتصوم ثم يعود الدم. قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصالة 
. قال: إذا رأت الدم أمسـكت وإذا  والصيـام. قلت: فإهنا تـر الدم يوماً وتطهر يوماً
رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر هبا الطهر صلت، فإذا رأت الدم 

فهي مستحاضة. قد انتظمت لك أمرها كله»(١).
 وخـرب عـيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن املرأة تـر الدم يف غري أيام 
طمثهـا فرتاهـا [فـرتاه. ظ] اليوم واليومني والسـاعة والسـاعتني ويذهـب مثل ذلك 
كيف تصنع؟ قال: ترتك الصالة إذا كانت تلك حاهلا مادام الدم وتغتسـل كلام انقطع 
عنهـا»(٢)، الختصـاص األخريتـني بالنقاء القليل وفـرض احتامله يف األوىل، ليسـت 

مطلقة قابلة للتقييد بغريه. 
لكنـه ال ينايف مـا ذكرنا من ظهورها بـدواً يف عدم جريان أحـكام احليض عىل 
النقاء، ألن محل املطلق عىل املقيد والكالم عىل الوظيفة الظاهرية التي يؤخذ اجلهل يف 

موضوعها خمالف لظاهرمها.
هذا وقد استدل سيدنا املصنفP عىل عدم جريان أحكام احليض عىل النقاء 
بام تقدم يف مرسلة يونس من قولهA: «وإن رأت يف تلك العرشة أيام من يوم رأت 
الدم يوماً أو يومني حتى يتم هلا ثالثة أيام فذلك الدم الذي رأته يف أول األمر مع هذا 
الذي رأته بعد ذلك يف العرشة هو من احليض» لظهوره يف اختصاص احليض بأيام الدم. 

أقول: بل قولهA بعد ذلك: «وهو أدنى احليض» رصيح يف ذلك.
إال أنـه ال يصلح لالسـتدالل، ملا عرفت مـن عدم احتامل كـون النقاء حيضاً، 
بـل غايـة األمر أنه طهر بحكـم احليض، وال تنفيه املرسـلة، ألهنا بصـدد حتديد نفس 

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

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



احليض، ال حتديد موضوع أحكامه ولو كان أعم منه.
كام اسـتدل صاحب احلدائق عـىل ذلك بالنصوص التي تقدم منه االسـتدالل 
هبـا عىل عـدم لزوم كون احليضة الواحـدة يف عرشة أيام، واالكتفـاء بعدم الفصل بني 
الدميـني بعـرشة، بدعو: أنه لو كان النقاء حيضاً لزم زيـادة احليض عىل عرشة أيام، 
. ويف اجلواهر أنه كيف سـاغ لـه اإلقدام عىل ختصيص قاعدة  وهـو باطل إمجاعاً ونصاً
أقل الطهر وقرصها عىل ما بني احليضتني ومل يسـغ له اإلقدام عىل نقض قاعدة أكثرية 

احليض حتى جعل لزوم بطالهنا شاهداً له عىل مدعاه، مع أن منشأمها واحد. 
 . لكنه كام تر، للفرق بني القاعدتني يف وضوح العموم وخفائه قطعاً

عىل أنه بمالحظة ما سبق من أن احليض أيام الدم والطهر أيام النقاء يتضح أن 
قاعـدة حتديد الطهـر بالعرشة ال يراد منها العموم قطعاً، بـل تقرص عن النقاء املتخلل 
بـني أجـزاء احليضة الواحـدة وإن مل نقـل بجريان أحـكام احليض عليـه، وأن جريان 
أحكام احليض عىل النقاء يف مفروض كالم صاحب احلدائق ال يستلزم زيادة احليض 
عىل عرشة، بل زيادة أيام القعود عليها، وهو ـ كزيادة نفس احليض ـ ال يظن من أحد 

احتامله فضالً عن القول به.
نعم،  سـبق االشـكال يف محل النصوص املذكورة عىل ما ذكره والعمل هبا فيه. 

فراجع. 
فالعمدة يف الدليل عىل عدم جريان أحكام احليض عىل النقاء املذكور ما أرشنا 
إليه من عموم أحكام الطهر، وإطالق ما تضمن األمر بالغسـل والصالة عند انقطاع 
الـدم الظاهـر يف احلكـم الواقعي، وقد عرفت عـدم هنوض األخبار املسـتدل هبا عىل 

حيضيته باخلروج عن ذلك. 
كـام ال جمال لالسـتدالل عليه بـأن الزم جريان حكم الطهر عـىل النقاء إمكان 
عدم مانعية احليض من الصالة، كام لو فرض عدم اسـتيعاب الدم املتقطع يف كل نوبة 
لوقـت الفريضـة. إذ ال حمـذور يف االلتزام بذلك، والسـيام مع نـدرة الفرض املذكور 
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بالنحو املانع من وضوح حكمه من السرية ونحوها عىل خالف مقتىض األدلة.
فالعمـدة يف الدليل عىل ذلك اإلمجاع الذي قد يسـتفاد من اسـتيعاب كلامهتم، 
فقـد ادعـى اإلمجاع يف اخلـالف والتذكرة وظاهر املنتهـى عىل أنه إذا انقطـع الدم بعد 
الثالثة وعاد قبل العرشة كان جمموع الدم والنقاء املتخلل حيضاً، يف قبال بعض العامة 

املقترصين يف احليضية عىل الدم، وعن رشح املفاتيح أنه مل ينقل يف ذلك خالف.
ويؤيده إرساله يف كالم بعضهم إرسال املسلامت، بل ترصيح مجلة منهم بذلك 
ائر واملعترب والرشايـع والتذكرة واملنتهى  يف النفـاس، كام يف املبسـوط واخلالف والرسّ
والقواعـد وغريهـا، وعن كشـف االلتباس نسـبته لسـائر عبـارات األصحاب وعن 
جممـع الربهان اإلمجـاع عليه،مع أن غايـة الدليل هلم يف النفاس إحلاقـه باحليض. فإن 
املسـتفاد مـن جمموع ذلـك مفروغيتهم عن أن النقـاء املتخلل للـدم يف ضمن العرشة 

بحكم الدم.
ودعو: اختصـاص معقد اإلمجاع املتقدم ـ ككلامهتم املتقدمة بام إذا كان الدم 
األول ثالثة أيام، وال يشمل النقاء املتخلل للثالثة ـ بناء عىل عدم اعتبار التوايل فيها ـ 

الذي هو حمل الكالم، وسبق ظهور مرسلة يونس يف كونه بحكم الطهر. 
مدفوعـة بـأن الظاهر كون اختصـاص معقد اإلمجـاع بذلك ألنه مـورد كالم 
مدعيـه، أو لبنائـه عىل اعتبار التـوايل يف ثالثة احليض، ال خلصوصيته فيه، كام يناسـبه 
اسـتدالهلم عليه بأن أقل الطهر عرشة، وظهـور مجلة من عباراهتم يف أن مرجع القول 
بعـدم اعتبار التوايل إىل حيضية النقاء مع الدم، ففي الوسـيلة أنه لو تفرقت ثالثة الدم 
يف ضمـن عـرشة أيام كان مجيـع العرشة بحكم احليـض يف إحـد الروايتني، ونحوه 
عن املعترب والتذكرة، ويف املنتهى: «واحتسـب النقاء من احليض عند القائلني بالتلفيق 

مطلقاً، وعندنا برشط أن يتقدمه حيض صحيح». 
وربام كان هذا هو الوجه ملا تقدم عن اجلامع من أهنا لو رأت الدم ثالثة متفرقة 
كانت وحدها حيضاً عىل رواية يونس، وعىل خالفها الكل، حيث ال يبعد كون مراده 



خمالفـة الـكل للروايـة يف اختصاص احليض بالـدم املتفرق، ال يف حيضيته التي سـبق 
ظهور القائل هبا منهم.

نعـم،  تقـدم من الـروض وعن غريه أن مقتـىض القول بعدم اعتبـار التوايل يف 
الثالثـة حيضيـة أيام الدم وحدهـا، ويف املنتهى: «إذا قلنا بالتلفيق فـكل قدر من الدم 
ال جيعـل حيضاً تاماً، وكذا كل قـدر من الطهر، لكن مجيع الدماء حيض واحد يفرق، 
ومجيـع النقـاء طهـر كامل واحد، حتـى أن العـدة ال ينقيض بعود الدم ثـالث مرات، 
ولـو كان كل قدر مـن النقاء طهراً كامالً خرجت العدة بعـد ثالثة»، ونحوه عن هناية 

األحكام، فإنه رصيح يف أن النقاء املتفرق طهر ال حيض.
لكـن ال يبعد عـدم ابتناء كالم األولـني عىل االطالع عـىل كالم القائلني بعدم 
، بل عىل حمض االجتهاد منهم يف الزم القول املذكور تبعاً لدليله،  اعتبار التوايل حسـاً

وهو مرسلة يونس التي عرفت ظهورها يف عدم جريان حكم احليض عىل النقاء. 
وكالم املنتهـى ال يناسـب ترصحياته بحيضية النقاء، فال يبعـد كون مراده نفي 
كـون النقاءات أطهـاراً متعددة حتى عىل القول بطهرية النقـاء الذي حكاه عن بعض 

 . العامة ـ كام احتمله شيخنا األعظمP ال احلكم منه بكونه طهراً
كيـف وقـد نبه يف الفرع الثاين لعدم وجوب الغسـل بانقطـاع الدم األول إذا مل 
يغمـس القطنة، بل الوضوء والصالة، ألنه إن مل يعد بعد ذلك مل يكن الدم حيضاً، بل 
اسـتحاضة حكمها الوضوء، وإن عاد تبني أن الزمان حيض، بناء عىل ما سبق منه من 

حيضية النقاء، فال يرشع فيه الغسل. 
ومن هنا ال جمال إلخالل ذلك بدعو اإلمجاع السابقة.

نعم،  يشكل التعويل عليه يف اخلروج عن ظاهر األدلة املتقدمة، لعدم وضوح 
كونـه إمجاعـاً تعبدياً، بل من القريب جداً اسـتنادهم فيه لقاعـدة أن أقل الطهر عرشة 
املجمـع عليـه عندنا، كام تكرر يف كلامهتم االسـتدالل به، وحيث سـبق عدم هنوضها 

باملدعى مل ينهض اإلمجاع املبتني عليها باالستدالل عليه. 

١١١ ................................................................... حكم النقاء املتخلل بني الدميني
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والسيام مع أن اآلثار العملية لذلكـ  كقضاء الصوم وعدم وجوب الغسل بانقطاع 
الدم األول لو مل يغمس القطنة ـ ليست شايعة االبتالء بنحو يتضح ألجله قيام السرية 
عليها لتعضد اإلمجاع املدعى وتكشف عن اتصاله بعرص املعصومنيF وجري من 
مل يرصح بمقتضاه عليه، ال عىل ظاهر األدلة القاضية بجريان أحكام الطهر عىل النقاء. 
ومـن هنـا يصعب اخلـروج عن الظاهـر املذكـور، والبناء عىل جريـان أحكام 

احليض عىل النقاء، فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
األمر الرابع: ملا كانت مرسلة يونس خمتصة بام إذا كان تفرق الدم يف أيام العادة 
فقد مال يف احلدائق إىل تقييدها إلطالق حديثي حممد بن مسـلم ـ بناء عىل كوهنام من 
أدلة املسألة ـ وكوهنا شاهد مجع بينهام وبني الرضوي املتقدم الرصيح يف اعتبار التوايل 
بحملـه عىل غري أيام العـادة، وإن اعرتف بأن ظاهر األصحاب عموم النزاع يف اعتبار 

التوايل أليام العادة وغريها. 
ويشـكل بأن املرسـلة ال تصلـح لتقييد حديثي حممد بن مسـلم، لعـدم التنايف 
بينهام وبينها مع اتفاقهام يف اإلثبات. والرضوي ضعيف يف نفسه فال ينهض بمعارضة 

احلديثني لتكون املرسلة شاهد مجع بينهام وبينه.
نعم،  سـبق اإلشكال يف االستدالل بحديثي حممد بن مسلم. فالظاهر أن وجه 
التعميـم إلغاء خصوصية مورد املرسـلة عرفاً، وأنه إذا أمكـن تقطع احليض يف العادة 

أمكن يف غريها. 
والسـيام مع كون مقتىض إطالق حديثي حممد بن مسـلم إمكان تقطع احليض 
بعـد الثالثـة ولو يف غري العـادة. وخصوصاً مـع تطبيق أقل احليض عليه يف املرسـلة، 

حيث يظهر منه كون املراد باألقل ما يعم املتقطع. 
مضافـاً إىل اعتضادها بإطالق نصوص التحديد بناء عىل ما سـبق من شـموله 
للمتقطـع. وباجلملة: ال ينبغي التأمل بعـد مالحظة إطالق نصوص التحديد وإعامل 

الفهم العريف يف املرسلة يف عدم اختصاص التقطع يف أقل احليض بأيام العادة.



األمـر اخلامـس: ال إشـكال يف وجوب الغسـل إذا زاد الـدم األول عىل مقدار 
االستحاضة القليلة. 

وأمـا إذا كان بقدرها بأن مل يغمس القطنة فال جيب الغسـل بانقطاعه، بناء عىل 
حيضية النقاء املتخلل، ملا تقدم من العالمة من تردد األمر بني االستحاضة التي جيب 

هبا الوضوء وبقاء حكم احليض املانع من الغسل وبه يرفع اليد عن إطالق املرسلة. 
أمـا بنـاء عـىل أن النقاء طهـر، فحيث حيتمـل حيضيـة الدم حيتمـل مرشوعية 
الغسـل، فيجب بمقتىض إطالق املرسـلة املحمـول عىل التعبد ظاهـراً بحيضية الدم، 

لقاعدة اإلمكان أو نحوها، ولذا وجب ترك الصالة برؤيته. 
فال جمال ملا يف الروض من وجوب الوضوء خاصة الحتامل كونه اسـتحاضة، 

فلو عاد الدم بعد ذلك يف ضمن العرشة انكشف بطالنه. 
ومثله قوله: «ولو اغتسلت لألولني احتياطاً ففي إجزائه نظر». إذ هو مبني عىل 
اعتبار اجلزم بالنية يف الغسل الذي هو خالف التحقيق، والسيام مع تعذر معرفة احلال.
 نعم،  مقتىض القاعدة أنه لو مل يعد الدم بنحو يتم به أقل احليض انكشف عدم 
مرشوعية الغسل فال جيزي للصالة. ومل ينبه لذلك يف املرسلة. فالبد من محلها إما عىل 
الدم الذي يغمس القطنة، أو عىل إجزاء الغسـل يف الفرض تعبداً، أو عىل فرض ضم 

الوضوء للغسل استحباباً، أو لعدم إجزاء غسل احليض عن الوضوء.
ولعل األقرب األخري. فتأمل.

األمر السادس: الظاهر أنه بناء عىل اعتبار التوايل يف األيام الثالثة فالالزم كوهنا 
يف أول احليض، وال يكفي كوهنا يف وسطه، فلو رأت الدم يوماً ثم نقت يوماً ثم رأت 
الـدم ثالثة أيام مل حيكم بإحلـاق اليوم األول بثالثة احليض، وإن حكاه يف اجلواهر عن 

بعض املحصلني من معارصيه. 
ألنـه إن بني عـىل ظهور نصـوص التحديد يف التـوايل والعمل هبـا كان إحلاق 
املتقطـع حمتاجـاً للدليـل، واملتيقن مـن دليله ـ وهـو حديثا حممد بن مسـلم وصحيح 

ال يكفي التوايل يف وسط احليض................................................................... ١١٣
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عبـد الرمحن بن أيب عبد اهللا واإلمجاع ـ هو إحلـاق املتأخر عن الثالثة دون املتقدم.وإن 
بني عىل عدم ظهورها فيه أو رفع اليد عنها يف ذلك بمرسلة يونس لزم عدم اعتبار توايل 

الثالثة مطلقاً حتى يف وسط احليض.فالحظ.واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. 
(١) أمـا بنـاء عىل ما سـبق منهP من االكتفـاء بنزول الـدم لباطن الفرج يف 

حدوث احليض وترتب أحكامه فظاهر.
وأمـا بناء عىل اعتبار خروجه للظاهر يف حدوثه فالظاهر عدم اإلشـكال بينهم 
يف عـدم اعتبـاره يف بقائه، بل يكفـي خروجه لباطن الفرج البتنـاء احليض عىل ذلك، 

فتنرصف إليه نصوص التحديد. 
ولذا اكتفى به هنا من مل يكتف به هناك. وأما االستدالل بنصوص االسترباء(١) 

الرصحية يف عدم الطهر مع بقاء يشء من الدم يف داخل الفرج. 
فقد يشـكل بأهنـا حيث كانـت واردة يف احلائـض والتي ال تعلـم بطهرها من 
احليـض فاملتيقن منها ما إذا صدق احليض منها، السـتمرار الـدم ثالثة أيام، وال تدل 
عـىل االكتفاء به يف حتقق احلدّ املذكور املوقوف عليه صدق احليض. والسـيام بناء عىل 
مـا سـبق منهم من أن عدم الطهر أعـم من خروج الدم الذي يعتـرب فيه احلد املذكور. 

وإن سبق املنع منه.
(٢) كـام يف كشـف اللثـام والريـاض واملسـتند واجلواهـر وطهـارة شـيخنا 
األعظمP وغريها، ونفى يف املستند اخلالف يف دخول الليلتني املتوسطتني واستظهر 
ذلك يف الرياض. لكن اعترب األيام الثالثة بلياليها يف التذكرة واملنتهى وجامع املقاصد 
والـروض وحمكـي ابن اجلنيد، بل نفـي اخلالف فيه يف التذكـرة، وادعى اإلمجاع عليه 

ولـو يف باطـن الفرج(١). وليلـة األول كليلـة الرابع خارجتـان، والليلتان 
املتوسطتان داخلتان(٢).

(١) راجع الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض.



يف املنتهـى، ونسـبه لظاهـر األصحاب يف حمكـي الذخرية، ونفى الريـب فيه يف جامع 
املقاصد، مدعياً داللة بعض أخبار العامة عليه، كام نسبه لبعض األخبار يف الروض. 
نعـم،  احتمـل غري واحـد خروج الليايل عـن مقعد اإلمجـاع ونفي اخلالف يف 

التذكرة واملنتهى. وهو ـ كام تر ـ خمالف للظاهر. 
ومثله ما يف اجلواهر من محل كالم مجيع من سبقـ  عدا الذخريةـ  عىل خصوص 
الليلتني املتوسـطتني. قـال: «وإال للزم أن يكـون أقل احليض أربعة أيـام وثالثة ليايل 
لـو فـرض رؤيتهـا الدم صبح اخلميـس لعدم صدق األيـام بلياليها بـدون ذلك، ألن 
. أو جيعـل يوم اخلميس ليلته ليلـة اجلمعة، ويوم  املفـروض كون ليلـة اخلميس بياضاً

 .«اجلمعة ليلته ليلة السبت، ويوم السبت ليلته ليلة األحد. ومها معاً كام تر
لإلشكال فيه بأن مجعهم الليايل مع األيام ظاهر يف إرادة جمموع اليوم والليلة يف 
كل منها الراجع لتثليث الليايل كاأليام، كام يناسـبه ما يف جامع املقاصد والروض من 

ابتنائه عىل دخول الليلة يف مسمى اليوم أو عىل التغليب. 
وإنـام يكتفـي بثالثة أيام يف الفـرض الذي ذكره إما إلرادهتم مـن إضافة الليلة 
لليـوم مطلق الليلة مع اليـوم، ال خصوص ليلته، أو لالكتفاء بالتلفيق نظري التلفيق يف 

أبعاض اليوم. 
فال ينبغي التأمل يف ظهور كالم من سبق يف إحلاق الليايل.

وكيـف كان، فـال ينبغي التأمل يف ظهور اليوم يف نفسـه فيام يقابـل الليل. وال 
جمـال ملـا تقدم من جامع املقاصد والروض من احتامل عمومه له، فحمله عىل ما يعمه 

تغليباً ـ نظري قولنا: الشهر ثالثون يوماً ـ حيتاج إىل قرينة.
وحينئذٍ نقول: أما بناء عىل اعتبار االستمرار يف أقل احليض فاليوم يف نصوص 

التحديد..
تـارة: حيمـل عىل مـا يقابل الليل، مـع تنزيله عـىل حمض بيان املقـدار من دون 
خصوصية لبياضه، بنحـو يتم احلد بمقداره من الليل. والزمه االجتزاء بيومني وليلة 

الكالم يف الليايل................................................................................... ١١٥
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وبيوم وليلتني.
واُخر: عىل ذلك مع املحافظة عىل خصوصية بياضه. والزمه إحلاق الليلتني 
املتوسـطتني حمافظـة عىل االسـتمرار، بل الليايل الثالثـة مع عدم كون مبـدأ الدم أول 

النهار، دون الليلة املتطرفة، لعدم توقف االستمرار عليها.
. والزمه اعتبار ثالثة أيـام وثالث ليالٍ مطلقاً  وثالثـة: عىل ما يعـم الليل تغليباً

ومع قطع النظر عن االستمرار.
واألول بعيـد جـداً، بـل هـو خـالف املقطـوع بـه مـن النصـوص وعبارات 
، وال مناسـبة  األصحـاب، إلسـتلزامه عدم توقـف أقل احليض عـىل أيام ثالثة أصالً

مصححة الختيارها يف التحديد. 
والثـاين وإن كان أنسـب باملحافظـة عـىل املعنـى احلقيقـي لليـوم يف اإلحلـاق 
واالقتصـار يف اإلحلـاق عىل املتيقن، كـام التزموا بنظـريه يف ثالثة اخليـار واالعتكاف 

وعرشة اإلقامة وغريها.
إالّ أن الثالث هو األقرب يف خصوص املقام، لظهور أن األقل ملا كان هو أحد 
طـريف اليشء مل يكـن قابالً للزيادة والنقصـان، فال جمال لتحديده بـام يقابلهام، كام هو 
مقتىض الوجه الثاين، حيث يسـتلزم اختالفه باختالف مبدئه، فإن خرج يف أول اليوم 
كان مقـداره أقـل ممـا إذا خرج يف نصف الليل، وهو أقل ممـا إذا خرج يف أول الليل أو 

أثناء النهار، بل يلزم حتديده بام ال يقبلهام، كام هو مقتىض الوجه الثالث.
نعم،  لو مل يكن لسـان التحديد بيان أقل احليض، بل بيان أقل ما يسـتوعبه من 
األيـام كسـائر خواصـه، أمكن محله عىل الوجـه الثاين، وال يرض بذلـك قبوله للزيادة 

والنقصان، لعدم التصدي فيه لتحديد مقداره. لكنه ال يناسب لسان النصوص. 
بـل ال يناسـب واقع احليـض، لعدم خصوصيـة بياض األيام فيـه ارتكازاً، بل 

املناسب له خصوصية املقدار واألمد. 
والسـيام بمالحظة مرسـلة يونس عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: أدنـى الطهر 



عـرشة أيام. وذلك أن املرأة أول ما حتيض ربام كانت كثرية الدم فيكون حيضها عرشة 
أيام، فال تزال كلام كربت نقصت حتى ترجع إىل ثالثة أيام، فإذا رجعت إىل ثالثة أيام 

ارتفع حيضها، وال يكون أقل من ثالثة أيام»(١).
لرصاحتها يف تبعية التحديد لكثرة الدم وقلته، ال خلصوصية بياض اليوم. 

وهبـذا افرتق املقام عن اخليار واإلقامة ونحومهـا مما كان مرجع حتديده باأليام 
إىل حتديـد احلكم الرشعـي أو موضوعه القابلني للزيادة والنقصـان، ال إىل حتديد أمر 

واقعي ال يقبلهام.
ومنه يظهر احلال بناء عىل عدم اعتبار االستمرار،إذ بعد تعذر احلمل عىل الوجه 
األول فاحلمل عىل الوجه الثاين مسـتلزم خلروج الليايل مطلقاً،املستلزم خروج صورة 
االسـتمرار التـي هي شـايعة عن أقل احليض، ويرجـع التحديد إىل بيان ما يسـتوعبه 
احليـض مـن األيـام، الذي عرفت أنه بعيد يف نفسـه غري مناسـب للسـان النصوص، 

فيتعني الثالث. 
ولعل هذا هو الوجه يف جزم املحقق والشهيد الثانيني به مع عدم جزمهام بدخول 
الليل يف مسمى اليوم، بل احتامل كونه مراداً منه تغليباً مع وضوح أن الثاين خمالف لألصل.
وألجـل ما ذكرنا مل يبعد انرصاف إطالق اليوم يف كالم مجلة من األصحاب ملا 

يعم الليل. ولعله لذا نسبه لظاهر األصحاب يف حمكي الذخرية. 
كـام لعلـه الوجه يف دعـو اإلمجاع وعدم الريـب يف كالم من سـبق، مع عدم 

حكاية الترصيح به عن أحد من القدماء غري ابن اجلنيد.
نعم،  الوجه املذكور بناء عىل عدم اعتبار االستمرار مستلزم العتبار استيعاب 
الـدم لأليـام، أما لو اكتفـي بوجوده يف كل منهـا يف اجلملة لزم البناء عـىل عدم ورود 

النصوص لبيان كم احليض ومقداره، بل جمرد لزوم وقوعه يف األيام الثالثة. 
وحينئـذٍ ال وجـه إلحلاق الليايلـ  الراجع إىل االكتفـاء بوقوعه فيها دون األيام 

(١) الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض حديث:٤.
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ـ بعـد خروجهـا عـن مسـمى األيام. ومن هنـا يتجه اإلشـكال عىل الشـهيد الثاين يف 
الروض، حيث مجع بني األمرين.

(١) بعـد البنـاء عىل اعتبار التـوايل يف ثالثة احليض فظاهر املسـالك والروض 
واملـدارك االكتفـاء برؤيتـه يف بعض كل يوم من الثالثة، واسـتقر بـه يف احلدائق وعن 
رشح املفاتيح وحمكي الذخرية. ويف كشـف اللثام: «وهو مناسـب للمشهور من عدم 
التشطري»(١) ونسب لظاهر األكثر يف املدارك وعن رشح املفاتيح وحمكي الذخرية، ويف 

. األخري أهنم يشرتطون أن تكون رؤية معتداً هبا عرفاً
وأشـار شـيخنا األعظـمP لالسـتدالل عليه بام تقـدم يف موثق سـامعة من 
فـرض قعود البكـر يف أول طمثها يومني(٢) بحمله عىل القعـود عن الصالة يومني مع 
زيـادة احليض عليهام بالدخول يف الثالث ـ كـام لو رأت الدم بعد الظهر بمقدار صالة 
الظهرين من يوم اجلمعة وانقطع عرص األحدـ  فيدل عىل عدم لزوم استيعاب الثالث. 
لكنـه كـام تر، لظهـوره يف تبعية القعود للطمـث يف كونه يومني تـارة وثالثة 
أخر، فهو ظاهر يف إمكان كون احليض يومني ـ كام سبق ـ وعدم إمكان العمل به يف 

ذلك ال يقتيض حجيته فيام ذكره بعد أن مل يكن مقتىض اجلمع العريف.
 نعم،  ظاهر غري واحد االستدالل باطالق نصوص التحديد، قال يف الروض: 

«لصدق رؤيته ثالثة أيام، ألهنا ظرف، وال جتب املطابقة بني الظرف واملظروف». 
لكنه يشـكل بأن ظاهر النصـوص حتديد الدم وتقديـره بالثالثة، ال جمرد كونه 

فيها، فالالزم مطابقته هلا وعدم قصوره عنها، كام نبه له غري واحد. 
وأما ما عن حاشية الروض بام تقدم يف مرسلة يونس من قولهA: «فإذا رأت 

 . املرأة الدم يف أيام حيضها...». فلعله بلحاظ ظهوره يف كون األيام ظرفاً ال حداً
(١) مل يتضح املراد به.

(٢) الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:١. وتقدم عند الكالم يف أقل احليض.

واليكفي وجوده يف بعض كل يوم من الثالثة(١)، 



لكنـه يندفـع بأن كـون أيام العادة ظرفـاً للدم ال ينايف كون الثالثـة حداً له، كام 
تضمنته املرسـلة نفسها، بل قولهA: «فإن اسـتمر هبا الدم ثالثة أيام...» رصيح يف 

اعتبار استيعاب الدم لليوم. 
ومثله االسـتدالل بإطالق مفهوم الرضـوي: «وإن رأت يوماً أو يومني فليس 

ذلك من احليض ما مل تر ثالثة أيام متواليات»(١). 
ألنه وإن كان ظاهراً يف كون الثالث ظرفاً للرؤية، إال أنهـ  مع ضعفه يف نفسهـ  يلزم 
تقييده بنصوص التحديدـ  ومنها صدرهـ  الظاهرة يف كوهنا حداً للدم املرئي وللحيض. 
كام ال جمال لنسبته لظاهر األكثر بعد ما يأيت من كلامهتم، وكذا ما يف التذكرة واملنتهى 
من جعل القول بأن أقل احليض يومان ونصف يف قبال قول األصحاب بأن أقله ثالثة.
وكأنه لذلك ذكر يف الروض أنه ربام يعترب وجوده يف أول األول، وآخر الثالث 
وأي جزء من الثاين، ونسـبه غري واحد لبعـض األصحاب أو بعض متأخرهيم(٢)، ومل 

يستبعده البهائي يف احلبل املتني وحمكي حاشية االستبصار، وقواه يف املستند. 
قـال يف األولني: «إذ لو مل يعترب وجـوده يف الطرفني املذكورين مل يكن األقل ما 

جعله الشارع أقل». 
وإليـه يرجـع ما يف املسـتند مـن أن املتبـادر من نصـوص التحديد عـدم حتقق 

احلائضية يف أقل من ثالثة أيام. 
قـال: «وأظهـر منه يف ذلك املعنى قوله يف موثقة ابـن بكري: ثم ترتك الصالة يف 
املرة الثانية أقل ما ترتك امرأة الصالة وجتلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثالثة أيام. 
احلديث(٣). فإن املتبادر... ثالثة أيام تامة، لصحة السـلب عن األقل ولو بدقيقة...».

ويندفـع بـأن كثـرة احليـض وقلتـه إنام هي بطـول أمد خـروج الـدم وقرصه، 
(١) مستدرك الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض حديث:١.

(٢) حكاه غري واحد عن السيد حسن بن السيد جعفر معارص الشهيد الثاين.
(٣) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٥.

١١٩ ........................................................................ مقدار خروج الدم يف اليوم
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ال بكثرة الفاصل بني طرفيه مع انقطاعه يف الوسط. 
إال أن يعمـم احليـض للنقـاء املتخلل، بناء عـىل حيضيته، والزمـه عدم اعتبار 

خروجه يف اليوم الثاين، كام تقدم يف أول الكالم يف حكم النقاء املتخلل. 
وأما املوثق فلسانه مقارب للسان بقية النصوص، وال يتضح وجه أظهريته منها.
ومن هنا كان الالزم استيعاب الدم لليوم واستمراره فيه، كام هو ظاهر إطالق 

األصحاب، لتعبريهم بعبارات النصوص. 
بـل هـو كالرصيح ممـا ذكـره مجلة سـبق التعرض هلـم مـن االكتفـاء بالتلفيق 
بالسـاعات حتـى تتم ثالثـة أيام يف ضمن العرشة بنـاء عىل عدم اعتبـار التوايل وعدم 
االكتفـاء به بنـاء عىل اعتباره، ومـا يف كالم بعضهم من تقييد األيـام بالكاملة، وما يف 
الغنيـة والرسائـر وحمكي الكايف مـن التعبري يف بعض فروع أقل احليض باالسـتمرار، 
بـل رصح به يف جامع املقاصد وحمكـي املحرر البن فهد وغاية املرام وغريها، وحكي 
عن ظاهر اإلسكايف، ويف حمكي اجلامع: «لو رأت يومني ونصفاً مل يكن حيضاً، ألنه مل 

يستمر ثالثة أيام بال خالف». 
بـل سـبق أن عمدة الدليل عـىل اعتبار التـوايل يبتني عىل اعتبار االسـتمرار يف 

وحدة احليض.
هذا وقد ذكر مجال الدين يف حاشيته عىل الروضة بعد أن مال إىل أن القول األول 
مقتـىض إطـالق النصوص أنه ال ريب يف حتيض املرأة بالـدم املتقطع مع عدم خروجه 
يف فـرتات التقطع عن الوجه املتعارف هلا كثـرياً، وأما مع خروجه عن متعارفها بوجه 
معتـد به مـع كونه بصفات احليـض فيحتمل حتيضها به عمالً بإطـالق دلييل التحديد 

والصفات، وعدمه اقتصاراً يف احلكم بسقوط العبارات والعدة عىل املتيقن.
وهو كام تر، إذ مع فرض شـمول إطالق نصوص التحديد لغري املسـتوعب 
لليومـ  كام هو مقتىض الظرفيةـ  ال ينهض التعارف الشـخيص للخروج عنه، والسـيام 
مـع واجديتـه للصفات، ومع فـرض ظهورها يف االسـتيعاب ال حيكـم بحيضية غري 



املستوعب من أول األمر، فال ينعقد هلا التعارف فيه. إال أن يعلم بحيضية الدم، فيأيت 
فيه ما يأيت فيام لو علم بحيضية الفاقد للحدّ إن شاء اهللا تعاىل.

نعـم،  قال يف التذكرة يف مسـألة اعتبار التوايل بعد ذكـر اخلالف يف التلفيق بني 
الدميـني ويف حيضية النقاء املتخلل: «وموضع اخلالف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة 
» ونحوه  عىل الفرتات املعتادة بني دفعات الدم، فإن مل يزد عليها فاجلميع حيض إمجاعاً

عن املنتهى وهناية األحكام بال دعو لإلمجاع. 
فـإن كان مـراده به االعتياد الشـخيص للمرأة جر فيه ما تقـدم يف كالم مجال 

 . الدين. لكن يبعده ما سبق منه مما يظهر منه اعتبار االستمرار مطلقاً
ولعله لذا قال شـيخنا األعظمP يف توجيهـه: «مرادنا من التوايل عدم ختلل 
النقـاء واسـتمرار التقاطر مـن الرحم عرفاً ولـو مل خيرج للخارج. ولـذا فرق يف هناية 
األحكام والتذكرة بني الفرتات وما يتخلل من ساعات النقاء بني الثالثة ـ عىل القول 
 . بعدم اشـرتاط التوايل ـ بأن دم احليض جيتمع يف الرحم، ثم يقطره الرحم شـيئاً فشيئاً
فالفـرتة ما بني ظهور دفعة وانتهـاء أخر من الرحم إىل املنفذ، فإذا زاد عىل تلك فهو 
النقاء.انتهى.لكنه ال خيلو من منافاة لتفسري االستمرار بتلطخ الكرسف كلام وضعت. 

إال أن يقيد بام بعد الصرب هنيئة». 
وقريـب إليه ما أشـار إليه يف الرياض. وقد يرجـع إليه ما يف العروة الوثقى من 

كفاية االستمرار العريف.
وهـو يبتني عىل أن مبنى احليض عىل التقطع يف اخلروج من الرحم ولو لداخل 
الفرج، فال خيل التقطع املذكور باستمراره عرفاً، ويلزم تنزيل إطالق نصوص التحديد 
عليه، حيث ال يكون االسـتمرار فيه تسـاحمياً، بل حقيقياً بنظر العرف، وإال لزم محل 

النصوص عىل ما ال يتعارف خارجاً، وال تناسبه إطالقاهتا املقامية. 
لكن ابتناء احليض عىل التقطع غري ثابت، بل ال يبعد ابتناؤه عىل االستمرار احلقيقي، 
بحيث كلام أدخلت القطنة تلوثت، فيلزم اعتبار ذلك. غايته بعد املبالغة يف إدخاهلا كام 

١٢١ ........................................................................ مقدار خروج الدم يف اليوم
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يظهـر من نصوص االسـترباء(١). واألمر حمتاج للفحص، واملناسـب إيكاله للنسـاء.
وأمـا مـا يظهر من اجلواهر من االكتفاء ببقاء الـدم يف باطن الرحم، حيث نزل 

عليه كالم العالمة املتقدم. 
فهو ممنوع جداً، لعدم إدراك ذلك عرفاً، فال تنزل النصوص عليه. إال أن يرجع 
إىل ما ذكرناه من معهودية الفرتات يف خروج احليض، ولو ملا تقدم عن العالمة، فيبني 

عىل ما تقدم.
ثـم أنه مما ذكرنا يظهر أنه بناء عىل عدم اعتبار التوايل فالبد من إكامل ثالثة أيام 

. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. بلياليها يف ضمن العرشة. فتأمل جيداً
(١) يظهر وجهه مما تقدم يف دخول الليايل يف التحديد.

(٢) كام قواه شـيخنا األعظمP واستظهر يف املسـتند عدم اخلالف فيه، ويف 
اجلواهـر: «ال يبعد جريـان التلفيق الذي يعـده أهل العرف كاحلقيقـي... كأن يكون 
قـد جـاء الدم عند الظهر وانقطع يف الثالث عنده ونحـو ذلك. ومنه تعرف أنه الوجه 
للتلفيق باملخالف، كتلفيق النهار بالليل، لعدم مساعدة العرف له. بل قد عرفت سابقاً 

االشكال فيام ذكرناه من التلفيق».
وال خيفـى أن اجلمود عىل عنوان اليوم يقـيض بعدم االكتفاء بالتلفيق، وال أقل 
من خروجه عن املتيقن منه، فتجري أصالة عدم احليض، بناء عىل ما سبق عند الكالم 

يف اعتبار التوايل. 
لكن ال يبعد التعميم له عرفاً ولو إللغاء خصوصية العنوان املذكور يف مقام التقدير. 
بـل ال ينبغـي التأمل فيه يف املقام بمالحظة ما سـبق يف وجـه دخول الليايل من 

ظهور نصوص التحديد يف بيان مقدار غري قابل للزيادة والنقصان.

وال مع انقطاعه يف الليل(١). ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم(٢).

(١) راجع الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض.



ثم أن ذلك ال يستلزم االكتفاء باأليام امللفقة التامة بناء عىل عدم اعتبار التوايل، 
فضـالً عن التلفيق من أبعاض اليـوم، ألن حتقق أقل احليض هبا ال ينايف عدم االكتفاء 

هبا من حيثية خصوصية التقطيع، مجوداً عىل ظاهر اليوم يف مرسلة يونس. 
ومـن ثم كان ظاهر غري واحد عدم االكتفاء به عىل القول املذكور. لكن سـبق 
يف الفرع الثاين مما أحلقناه بالكالم يف اعتبار التوايل تقريب االكتفاء به، تبعاً لغري واحد. 

فراجع.
(١) يظهـر وجهـه ممـا تقدم يف األقـل، لسـوقهام يف أكثر النصـوص وعبارات 

األصحاب ومعاقد إمجاعاهتم يف مساق واحد. 
نعـم،  يف صحيـح عبد اهللا بن سـنان عن أيب عبـد اهللاA: «قال: إنـه أكثر ما 
يكـون احليض ثـامن وأدنى ما يكـون منه ثالثة»(١) ، ويف مرسـلة يونـس الطويلة عند 
التعـرض للمرأة التي سـألت النبي1 وسـن هلا التحيض بالعدد وأهنا ليسـت ذات 
 ... عادة قالA: «أال تر أن أيامها لو كانت أقل من سبع... ما قال هلا حتييض سبعاً
وكذلك لو كان حيضها أكثر من سـبع وكانت أيامها عرشاً أو أكثر مل يأمرها بالصالة 

وهي حائض...»(٢).
وال جمـال للتعويـل عليهـام يف قبال ما سـبق. ولذا رمـى يف التهذيب الصحيح 
بالشـذوذ، مدعيـاً إمجـاع العصابة عـىل ترك العمل به، كـام طعنه يف املنتهـى بمخالفته 
إلمجـاع املسـلمني. وذكـر أنه حيمل إما عىل مسـتمرة الدم إذا كانت عادهتـا ثامنيةـ  كام 

صنع الشيخ ـ أو عىل بيان الغالب بحسب حال النساء، كام ذكره غري واحد. 
لكن األول بعيد جداً ال يناسب التعبري باألكثر، وال املقابلة باألقل. 

واألقرب الثاين، فتكون األكثرية بلحاظ أفراد احليض ال أمده املقوم ألجزائه، 

 وأكثر احليض عرشة أيام(١).

(١) الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض حديث:١٤.
(٢) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣.

١٢٣ ...................................................................................... أكثر احليض
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كـام قد يناسـبه العدول عـام تضمنته نصـوص التحديد من إضافة العـدد للحيض إىل 
إضافته ملا يكون منه.

وأما املرسـلة فهي ظاهرة يف إمـكان زيادة العادة عىل العـرشة، وترتب أحكام 
احليض تبعاً لذلك وأن املرأة املذكورة لو كانت كذلك مل تتحيض بالسبع. 

ودخـول (لـو) االمتناعيـة إنام يدل عىل امتنـاع كون تلك املـرأة كذلك، بدليل 
أمر النبي1 هلا بالتحيض سبعاً فال ينايف إمكان ذلك يف غريها من ذوات العادة، بل 
فرضه ظاهر يف إمكانه، كفرض كوهنا عرشة أو أقل من سبع، كام ال خيفى. فالعمدة ما 

عرفت من عدم هنوضها بمعارضة ما سبق.
تنبيهات:

األول: أن الـكالم يف الليـايل املتوسـطة واملتطرفـة يف األكثـر يظهر مما سـبق يف 
األقل، لعدم الفرق بينهام من هذه اجلهة.

 Pالثاين: تقدم منا يف مسألة اعتبار التوايل يف تعقيب ما ذكره املحقق اخلراساين
يف مرسـلة يونس أن ظاهر النصوص إرادة أكثـر أيام الدم، ال أيام القعود عن الصالة 
ونحوهـا، وأن القعود يف غري أيامه لو تم مسـتفاد من أدلـة أخر تقدم الكالم فيها عند 

الكالم يف حكم النقاء املتخلل بني الدميني. 
ولو قيل به يف النقاء املذكور فالظاهر التسامل عىل عدم جتاوزه بضميمة أيام الدم 
عىل العرشة، وهو ظاهر بناء عىل عدم إمكان تفرق احليضة الواحدة يف أكثر من عرشة 
أيـام. وأمـا بنـاء عىل إمكانهـ  كـام يظهر من احلدائـقـ  فالظاهر انحصـار الدليل عليه 
بالتسـامل املذكور. وال جمال لالسـتدالل عليه بأن أكثر احليض عرشة، لوروده لتحديد 

أيام الدم ال أيام القعود، كام ذكرنا.
الثالث: الكالم يف ظهور إطالقات التحديد يف اعتبار التوايل كام جيري يف األقل 

جيري يف األكثر وما بينهام من املراتب. 
فإن قيل بظهوره يف اعتبار التوايل فحيث كان مبنياً عىل ما تقدم من بعضهم من 



أن وحدة احليض باستمراره، كان مقتضاه عدم تقطع احليض الواحد. 
فيتعني مع تقطعه أن يكون احليض أول دم يشتمل عىل أقله، وما ير بعده قبل 

ميض أقل الطهر استحاضة. 
نعـم،  خـرج منـه ما يـر يف العـرشة، فيحكـم بحيضيتـه، كام يـأيت يف الفصل 
اخلامـس، ويظهر وجهه مما تقدم يف مقدار الفصل بني دميي احليضة الواحدة من فروع 

عدم اعتبار التوايل.
وأمـا ما ذكره سـيدنا املصنفP من أن الزم اعتبار التـوايل يف األكثر البناء عىل 
حيضية الدم املتقطع بتاممه وإن زاد عىل العرشة، لعدم حتقق العرشة املتوالية به، وحيث ال 

يمكن االلتزام به كشف عن عدم اعتبار التوايل يف األكثر. 
فهـو كام تر، لعدم دخول الدم املذكـور بتاممه يف يشء من املراتب التي تضمنتها 

أدلة التحديد فكيف يمكن دخوله يف إطالقها. 
وبعبارة أخر: اعتبار االسـتمرار يف احلدين وما بينهام من املراتب فرع اعتباره يف 
وحـدة احليض، فغري املسـتمر ليس بمجموعه حيضاً واحداً، ال أنـه دخيل يف حدية أحد 

احلدين مع إطالق احليض باإلضافة إليه. 
نعم،  يتجه ما ذكرهP لو كان مفاد النصوص تقييد عدم زيادة احليض عىل عرشة 
بام إذا كانت متوالية، بحيث يرجع إىل عدم اشـتامل احليض عىل ما يسـتمر أكثر من عرشة 
أيام وإن أمكن أن يزيد عليهاـ  مع التقطع. وكذا لو كان التحديد خمتصاً باحليض املستمر، 

ال ملطلق احليض. لكن األول مباين ملفاد النصوص. والثاين ال يناسب إطالقها.
وإن قيـل بعدم ظهوره يف اعتبار التوايل ـ كام تقدم منا ـ كان مقتىض إطالقه إمكان 
كـون احليضة الواحـدة يف أكثر من عرشة أيام، كام التزم بـه يف احلدائق مع البناء عىل كون 

 . النقاء املتخلل طهراً
لكـن البد مـن اخلروج عن مقتىض اإلطالق املذكور، كام يظهر مما سـبق يف الفرع 

الثالث مما أحلقناه بالكالم يف اعتبار التوايل.

١٢٥ ...................................................................................... أكثر احليض
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(١) كـام رصح بـه األصحاب، ويف املعتـرب: «وال أعلم فيه خالفـاً ألصحابنا» 
وادعـي اإلمجـاع عليـه يف االنتصار واخلـالف والغنيـة والتذكرة والـروض واملدارك 
وحمكـي هناية األحكام واملختلف والذكـر ورشح اجلعفرية وغريها، ويف املنتهى أنه 

مذهب أهل البيتF وجعله يف األمايل من دين اإلمامية. 
ويشـهد به صحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «قال: ال يكون القرء 
يف أقل من عرشة أيام فام زاد، أقل ما يكون عرشة من حني تطهر إىل أن تر الدم»(١)، 
ومرسـلة يونـس عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: أدنـى الطهر عرشة أيـام... وال يكون 

الطهر أقل من عرشة أيام»(٢). 
وأما االستدالل عليه بام تضمن أن ما ير قبل العرشة فهو من احليضة السابقة 

وما ير بعدها فهو من احليضة املستقبلة مما تقدم يف مسألة اعتبار التوايل(٣). 
فهـو موقـوف عىل أن املراد بالعـرشة العرشة من حني انقطاع الـدم، وقد تقدم 

االشكال فيه عند الكالم يف مقدار الفصل بني الدميني.
ثـم إنه قـد يدعى معارضة ما تقـدم يف حتديد أقل الطهر بعـرشة بقولهA يف 
مرسلة يونس الطويلة عند التعرض لتحيض مستمرة الدم بالصفات: «إذا رأيت الدم 
البحراين فدعي الصالة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من هنار فاغتسيل وصيل»(٤)، وما 
يف مرسل داود املتقدم عند الكالم يف حكم النقاء املتخلل بني الدميني من فرض الطهر 
 املرأة تر :A(٥)، وموثق يونس أو صحيحـه: «قلت أليب عبد اهللا يومـاً والدم يوماً

(١)، (٢) الوسائل باب:١١ من أبواب احليض حديث:١، ٢.
(٣) الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض حديث:١١. وباب:١١ من أبواب احليض حديث:٣. وباب:١٧ 

من أبواب العدد حديث:١.
(٤) الوسائل باب:١١ من أبواب احليض حديث:٤.

(٥) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:١.

وكذلك أقل الطهر(١). 



الدم ثالثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصالة. قلت: فإهنا تر الطهر ثالثة أيام أو أربعة. 
قـال: تصـيل قلت: فإهنا تر الدم ثالثة أيام أو أربعـة [أيام] قال: تدع الصالة. قلت: 
فإهنـا تر الطهـر ثالثة أيام أو أربعة. قال: تصيل. قلت: فإهنـا تر الدم ثالثة أيام أو 
أربعة. قال: تدع الصالة. تصنع ما بينهام وبني شـهر، فإن انقطع عنها الدم، وإال فهي 

بمنزلة املستحاضة»(١) ، وقريب منه خرب أيب بصري(٢).
لكن ال يبعد محل مرسـلة يونس عىل أهنا تصيل يف أول ساعة من الطهر ـ الذي 
يكون بفقد الدم الصفات ـ وال تنتظر شيئاً ـ كام يف الوسائل ـ يف قبال ذات العادة التي 
تنتظـر انتهاء عادهتا وإن فقد الدم الصفات، فال ينايف لزوم اسـتمرار الطهر عرشة. أو 
عـىل النقاء املتخلل بني الدميـني املحكومني بأهنام حيض واحـد لواجديتهام للصفات 
يف ضمـن العرشة، حيث ال إشـكال يف وجـوب ترتيب أحكام الطهر عليـه إما واقعاً 
أو ظاهـراً، عـىل مـا تقـدم. وإال فال يظن مـن أحد البناء عـىل كفاية السـاعة يف الطهر 
بني احليضتني. ولعل الثاين أقرب، ألنه األنسـب بعبارة النص. وهو املتعني يف مرسل 

داود، لظهوره يف كون جمموع الدماء يف العادة.
نعـم،  ال جمال لكال الوجهني يف األخرييـن، للترصيح فيهام بأن الطهر أقل من 
عرشة، والمتناع كون جمموع الدماء حيضة واحدة لزيادهتا عىل العرشة. ومن ثم محلهام 
الشيخ عىل اختالط العادة، أو استمرار الدم مع اختالف صفته، فيشتبه احليض بغريه، 
فهي تتحيض بكل دم تراه الحتامل كونه هو احليض دون ما سبقه الذي مل يفصله عنه 

أقل الطهر، وهو ال ينايف كون احليض بعض الدماء بنحو يتم هلا أقل الطهر. 
واستحسـنه يف املعترب. ويناسبه ما يف ذيلهام من حتديد احلكم بذلك إىل شهر ثم 
الرجوع حلكم املسـتحاضة، إذ يبعد جداً خصوصية الشـهر فيه لـو كان حكامً واقعياً، 
بخـالف مـا لـو كان ظاهرياً، حيث يمكـن ارتفاع االضطراب بعد الشـهر، ويسـهل 

التسامح بالصالة فيه احتياطاً للحيض، بخالف ما إذا طالت املدة.

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

١٢٧ ........................................................................................ أقل الطهر
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نعم،  املناسب لذلك التنبيه لوجوب قضاء الصالة املرتوكة يف بعض الدماء، للعلم 
 . إمجاالً بعدم حيضية بعضها، فعدم التنبيه عليه قد يكشف عن كون اجلميع حيضاً واقعاً
لكـن اخلـروج بذلك عام ذكرنا يف وجـه كونه ظاهرياً ال خيلو عن إشـكال.فال 

يبعد عدم تصدي اإلمامA هلذه اجلهة واالتكال فيها عىل عموم وجوب القضاء. 
ولو فرض ظهورمها يف عدم وجوبه فهو ال يسـتلزم حيضية الدم واقعاً، بل قد 
 . ةً وتسهيالً عىل املرأة بعد تسـويغ الشارع هلا ترك الصالة ظاهراً يرجع إىل سـقوطه منّ

وربام يأيت الكالم فيهام يف الفصل اخلامس إن شاء اهللا تعاىل.
وباجلملة: ال جمال للخروج بام سبق عام تقدم من حتديد أقل الطهر بعرشة أيام. 

نعم،  تقدم الكالم يف النقاء املتخلل بني الدميني من حيضة واحدة. فراجع. 
كام إنه مما تقدم يف أقل احليض يتضح حال الليايل يف املقام.

هذا واملرصح به يف كالم مجاعة كثرية أنه الحد ألكثر الطهر، ونفى فيه اخلالف 
يف الغنيـة، وادعـى اإلمجـاع عليه يف التذكـرة. ويقتضيه إطالق قولـهA يف صحيح 

حممد بن مسلم املتقدم: «فام زاد». 
وعـن أيب الصـالح حتديده بثالثة أشـهر. ورماه بالشـذوذ يف املنتهى،ومحله يف 
التذكرة وغريها عىل الغالب. لكن الغالب هو احليض يف كل شهر، وما زاد عىل ذلك 

نادر من دون خصوصية للثالثة أشهر. 
ومن هنا ال يبعد محل كالمه عىل أهنا إنام تكون من ذوات األقراء وتعتد هبا إذا مل 
يتجاوز طهرها ثالثة، وإال اعتدت بالشهور. ولعله إليه يرجع ما عن البيان من احتامل 

نظره إىل عدة املسرتابة.
(١) لفقـده حلـدّ احليـض. فـال جمـال للتعويـل عىل بعـض الطرق املحـرزة له 

فـكل دم تراه املـرأة ناقصاً عن ثالثة أو زائداً عىل العرشة أو قبل ميض 
عرشة من احليض األول فليس بحيض(١). 



رشعاً ـ كالعادة وقاعدة اإلمكان ـ لورودها إلحرازه ظاهراً عند الشـك فيه الذي هو 
فرع إمكانه، ومقتىض نصوص التحديد امتناعه. 

بل لو فرض العلم بدواً بحيضيته لبعض األمارات فقد يرتفع بمجرد االلتفات 
لفقده للحد، حيث يوجب الشك أو العلم بعدم مالزمة األمارات املذكورة للحيض 

وختطئة العرف يف اعتقاد مالزمتها له لو كان بانياً عىل ذلك.
نعـم،  لـو فرض عدم ارتفاع العلم بذلك املسـتلزم للعلم بعـدم كون التحديد 

واقعياً كلياً فهل جتري أحكام احليض عليه أو ال؟. 
تقـدم من سـيدنا املصنـفP عند الـكالم يف سـن احليـض أن التحديدات 
املذكـورة لـه من الشـارع إن تعذر تنزيلهـا عىل حتديد احليض احلقيقـي كام يف الفرض 
املذكـور تعني تنزيلها عـىل حتديد ما يكون منه موضوعاً لألحـكام، فال جتري يف الدم 

 . املذكور وإن كان حيضاً
وتقدم منعه هناك. واملتجه منعه هنا أيضاً بالنظر أللسـنة التحديدات املتقدمة، 
لقوة ظهورها يف حتديد احليض احلقيقي، خصوصاً مثل مرسـلة يونس(١) املتضمنة أن 
تـردد احليض بني حديه مسـبب عن كثرة الدم وقلته بحسـب مزاج املـرأة، فمع تعذر 
محلها عىل القضية الواقعية الكلية يكون األقرب تنزيلها عىل القضية الواقعية الغالبية، 

دون القضية التعبدية الراجعة لنفي األحكام. 
فيتعني إجراء أحكام احليض يف الفرض، عمالً بإطالق أدلته.

نعـم،  البـد من البناء عـىل حجية القضية الغالبية املذكورة لو شـك يف حيضية 
الدم الفاقد، لتضمن أدلتها تفريع العمل عليها. وهبذا افرتق هذا التحديد عن التحديد 

بالسن، كام يظهر بمراجعة ما تقدم فيه.
ومما ذكرنا يظهر أن املتعني جريان أحكام احليض إذا كان االنقطاع قبل الثالثة 
بسـبب دعاء الدم الذي تضمنته مجلة من النصوص ـ وفيها الصحيح ـ لقطع احليض 

(١) الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض حديث:٤.

الكالم يف الدم الفاقد للحد........................................................................ ١٢٩
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ملن تريد النسك أو زيارة مسجد النبي1(١). 
وال جمال لتوهم كشـف انقطاعه عن عـدم حيضيته، البتناء ترشيع الدعاء عىل 
كونـه حيضاً، فال يمنع تأثريه من البناء عىل حيضيته لو كانت مقتىض بعض األمارات 

الرشعية أو قاعدة اإلمكان، فضالً عام لو كانت معلومة، بل يؤكدها. 
بـل ال يبعـد جريـان أحـكام احليـض عليه حتـى بناء عىل مـا تقدم من سـيدنا 
إىل  راجعـاً  كان  وإن  احلـد  فاقـد  عـىل  األحـكام  جريـان  عـدم  ألن   Pاملصنـف
قصـور عمـوم األحـكام املذكورة عنـه املمكن يف املقـام، إال أن قصورهـا عنده ليس 
بلسـان التخصيص، بل بلسـان احلكومة العرفية، لتضمن أدلـة التحديد نفي احليض 

عن فاقد احلد.
ومـن الظاهـر أن اللسـان املذكـور ال يناسـب فـرض الـدم حيضـاً موضوعاً 
لألحـكام، يف نصوص ترشيع الدعاء املشـار إليها، بـل األوىل ختصيص أدلة التحديد 
هبـا، بحملها عـىل فقد احلد من غري جهة الدعاء وإبقاء فاقد احلد بسـبب الدعاء حتت 

عموم أحكام احليض. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.

(١) تراجـع النصـوص املذكـورة يف الوسـائل باب:٩٣ مـن أبواب الطواف وبـاب:٨ من أبـواب املزار من 
كتاب احلج.



(١) فـال يكفي املرة وال يعترب الثـالث، كام رصح به األصحابM وادعى 
اإلمجاع عليه يف اخلالف والتذكرة وجامع املقاصد واملدارك، كام عى اإلمجاع يف جامع 

املقاصد وحمكي الذكر ورشح اجلعفرية عىل عدم اعتبار الثالث. 
ويقتضيه موثق سامعة: «سألته عن اجلارية البكر أول ما حتيض فتقعد يف الشهر 
يومني ويف الشـهر ثالثة خيتلف عليها ال يكون طمثها يف الشـهر عدة أيام سـواء. قال: 
فلهـا أن جتلـس وتدع الصالة ما دامت تر الدم ما مل جيز العرشة، فإذا اتفق الشـهران 

عدة أيام سواء فتلك أيامها»(١).
وقولهA يف مرسـلة يونس الطويلة: «فإن انقطع الدم أقل من سـبع أو أكثر 
من سبع فإهنا تغتسل ساعة تر الطهر وتصيل فال تزال كذلك حتى تنظر ما يكون يف 
الشـهر الثاين، فإن انقطع الدم لوقته يف الشـهر األول سواء حتى يوايل عليها حيضتان 
أو ثـالث فقـد علم اآلن أن ذلك قد صار هلا وقتاً وخلقـاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما 
سواه وتكون سنتها فيام تستقبل إن استحاضت، قد صارت سنة إىل أن جتلس أقراؤها. 
وإنام جعل الوقت أن توايل عليها حيضتان أو ثالث لقول رسـول اهللا1 للتي تعرف 
أيامها: دعي الصالة أيام أقرائك، فعلمنا أنه مل جيعل القرء الواحد سـنة هلا،فيقول هلا:

دعي الصالة أيام قرئك، ولكن سن هلا األقراء، وأدناه حيضتان فصاعداً ...»(٢). 
وال يقدح ظهور املوثق يف إمكان نقص احليض عن الثالثة، ألن عدم العمل به يف

الفصل الرابع
تصري املرأة ذات عادة بتكرر احليض مرتني(١).

(١) الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٧ من أبواب احليض حديث:٢.

١٣١ ................................................................................. ما تستقر به العادة
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 ذلكـ  كام تقدمـ  ال يمنع من العمل به يف كيفية حصول العادة بعد كوهنام أمرين متباينني.
ومنـه يظهـر ضعف القـول بكفاية املرة، كـام عن بعض العامة وعـن الفخر يف 

رشح اإلرشاد حكايته عن بعض أصحابنا. 
مضافـاً إىل أن الغـرض املهم مـن تنقيح العادة إنام هـو حجيتها، وحيث كانت 
احلجية خمالفة لألصل احتيج يف االكتفاء باملرة للدليل، وال دليل عليه بعد اختصاص 
مطلقات الرجوع للعادة بام يظهر يف االسـتمرار والتكرر، الشـتامهلا عىل مثل استقامة 
احليـض، وأيامهـا، وأيام حيضهـا، واأليام التي كانـت تقعد فيها، ونحـو ذلك مما ال 

يصدق باملرة، بل يشكل صدقه باملرتني لوال ما سبق. 
وأما ما يف كالم مجاعة من أن العادة مأخوذة من العود، وال يتحقق باملرة. 

فهو موقوف عىل اشـتامل أدلة اإلرجاع عىل عنوان العادة، ومل أعثر عاجالً عىل 
ذلك، والوقت يضيق عن استقصاء الفحص.

(١) كـام رصح به يف النهاية والقواعد واملنتهى وحمكي هناية األحكام وغريها، 
بـل هو املنـرصف من إطـالق املرتني يف كثـري من كلامهتـم، ومنها معاقـد اإلمجاعات 
املتقدمـة، ألخذهـم يف موضوعهـا عنـوان العـادة املتوقفة عـىل التوايل، والسـيام مع 
اسـتدالهلم باملرسـلة املتقدمة الرصحية يف اعتبار التوايل، والظاهرة يف انرصاف األقراء 

يف كالمه1 له. وهي الدليل يف املقام.مضافاً إىل ما تضمن عنوان االستقامة(١).
وهبا خيرج عن إطالق موثق سـامعة االكتفاء باتفاق شـهرين. بل قد يستشكل 
يف ثبوت اإلطالق له بعد تعريف الشـهرين يف نسـخة الكايف، الذي يقرب معه العهد 

خلصوص املتواليني.
(٢) لتوقف التوايل عىل ذلك.

متواليتني(١) من غري فصل بينهام بحيضة خمالفة(٢).

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب االستحاضة حديث:١.



(١) بمعنـى: أهنـا تكون مرجعـاً يف تعيني الوقت والعدد معـاً، كام رصح به يف 
املعتـرب واملنتهـى والتذكـرة واإلرشـاد وجامع املقاصـد والـروض والروضة وحمكي 
الذكر، وهو ظاهر املبسـوط والقواعد، وعدم تعرض مجلة منهم له، باالقتصار عىل 
فـرض االتفـاق يف العدد، ال يـدل عىل خالفهم فيه، ألن عدم فـرض هذه الصورة يف 

كالمهم ال يدل عىل اختصاص حجيتها عندهم يف فرض وقوعها بأحد األمرين. 
بـل قـد يظهر منهـم املفروغية عـن حجيتهـا يف كال األمرين، كام هو املناسـب 
إلرجاعهم املسـتحاضة للعـادة مع احتياجها ملعرفـة الوقت والعدد معـاً، وحلكمهم 

بتحيض صاحبة العادة بمجرد رؤية الدم.
ومن هنا قد يكون االقتصار عىل فرض االتفاق يف العدد للمفروغية عن لزوم 

االتفاق يف الوقت، فرتجع كلامهتم إىل إرادة الوقتية والعددية التي هي حمل الكالم.
وكيـف كان، فيقتضيه ما تقدم يف مرسـلة يونس، حيـث فرض فيها عدد معني 

وانقطاع الدم يف وقت واحد من الشهرين. 
ومحل الوقت فيه عىل العدد املذكور سابقاً بعيد يف نفسه، كتنزيله عىل أن املدار يف 
 . العادة املفروضة فيه عىل خصوص الوقت، الستلزامه عدم الفائدة لذكر العدد سابقاً
عـىل أن كال منهـام ال يناسـب إرجاع املسـتحاضة للعادة املذكـورة واالقتصار 
عليهـا يف بيان وظيفتها، مع أن عمل املسـتحاضة بأحكام احليض موقوف عىل معرفة 

األمرين معاً، فالبد من هنوض العادة بذلك، لكوهنا عددية ووقتية. 
والسـيام مـع ظهور هـذه الفقـرات يف حتديد العـادة التي أخـذت يف موضوع 
السـنة األوىل مـن سـنن النبي1 يف املسـتحاضة، التـي رشحتها املرسـلة قبل ذلك، 
وقد قالA يف بيان تلك السـنة: «أما إحد السـنن فاحلائـض التي هلا أيام معلومة 
قد أحصتها بال اختالط عليها ثم اسـتحاضت واسـتمر هبا الدم وهي يف ذلك تعرف 

فـإن اتفقـا يف الزمـان والعـدد ـ بـأن رأت يف أول كل مـن الشـهرين 
املتواليني أو آخره سبعة أيام مثالً ـ فالعادة وقتية وعددية(١).

١٣٣ ...................................................................................... اقسام العادة
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أيامها، ومبلغ عددها... وإنام سن هلا أياماً معلومة من قليل أو كثري بعد أن تعرفها... 
وأما سنة التي قد كانت هلا أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت 
حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر... فهذا يبني أن هذه امرأة قد اختلط عليها 
أيامهـا مل تعـرف عددها وال وقتهـا... فإذا جهلت األيام وعددهـا احتاجت إىل النظر 

حينئذٍ إىل إقبال الدم وإدباره...»(١). 
فإن هذه الفقرات رصحية يف أن العادة التي أريد رشحها وحتديدها باملرتني فيام 

 . سبق هي الوقتية العددية وأن الرجوع إليها يف الوقت والعدد معاً
وال ينايف ذلك ما تضمنته املرسلة نفسها من أن النبي1 إنام قال لذات العادة: 
«تـدع الصالة قدر أقرائها أو قدر حيضهـا» ، الظاهر يف اإلرجاع يف خصوص العدد، 
إلمـكان املفروغية عن أخذ الوقـت املفروض معرفته والتنبيه عـىل العدد لدفع توهم 

كثرة احليض عىل العادة بسبب استمرار الدم. 
وهبذا يكون مطابقاً معنى ما حكاه اإلمامA بعد ذلك عنه1. 

ومثلـه يف ذلـك إطـالق ما تضمـن إرجـاع املسـتحاضة إىل أيامهـا، كصحيح 
معاويـة بـن عامر عن أيب عبد اهللاA: «قال: املسـتحاضة تنظـر أيامها فال تصيل فيها 
وال يقرهبـا بعلهـا...»(٢) وغريه، لظهوره يف تعيني األيام، ولـذا أرجع إليها مع توقف 

. فتأمل.  عمل املستحاضة وارتفاع حتريها عىل معرفة الوقت والعدد معاً
هذا مضافاً إىل إطالق ما تضمن اإلرجاع لقسمي العادة اآلخرين لو تم الدليل 
عىل كل منهام بخصوصه، ألن هذا القسم من أفرادمها معاً، بل من أظهرها، لكونه أكد 

يف استقامة احليض وانضباطه.

 (١) مل نعتمد عىل الوسـائل يف ختريج هذه الفقرات، لتقطيعه للرواية عىل خالف الرتتيب، وإنام أخذناها من 
الكايف الطبعة اجلديدة ج:١، ص: ٨٣ ـ ٨٦. 

(٢) الكايف: ج ٣  باب جامع يف احلائض واملستحاضة حديث ٢، ص: ٨٨.

وإن اتفقا يف الزمان خاصة دون العدد ـ بأن رأت يف أول الشهر األول 



(١) فتكـون مرجعاً يف تعيني الوقت، كام يف جامع املقاصد والروض واملدارك 
وكشف اللثام، بل يف املستند دعو اإلمجاع عليه. 

لكن مل يتضح الوجه يف دعواه بعد عدم ترصيح القدماء به، بل هم بني من ظاهره 
االقتصار عىل العدد ومن ظاهره اعتبار الوقت معه، بل قد يظهر من الرسائر املفروغية 
عـن عدم ثبوت الوقتية غـري العددية، ألنه خص العادة بذات الوقت والعدد، ثم دفع 
احتـامل االكتفاء فيها بالعدد، ومل يرش الحتامل االكتفـاء فيها بالوقت، بل يف التذكرة: 
 .« «ذهب علامؤنا أمجع إىل أن العادة إنام تثبت باملرتني تر الدم فيهام بالسواء عدداً ووقتاً
اللهـم إال أن يكـون إمهـال القدماء هلا لقلـة فائدهتا، أو لعـدم بنائهم عىل كثرة 
التفريعـات، كإمهـال بعضهـم ألحـد القسـمني اآلخرين. ولعلـه لذا مل يـرش إليها يف 

الرسائر، ال للمفروغية عن عدمها. 
وإمجـاع التذكـرة حممول عـىل إرادة العادة التـي يرجع إليهـا يف الوقت والعدد 
معـاً، ويكـون معقـده يف احلقيقة اعتبار املرتـني، ولذا رصح هو بانعقـاد الوقتية فقط، 
كام رصح بانعقاد األقسـام الثالث يف جامع املقاصد، مع تعبريه يف بيان معقد اإلمجاع

بنظري عبارة التذكرة. 
إال أن اإلنصـاف عدم هنوض ذلـك بتوجيه دعو اإلمجاع، فضالً عن هنوضه 
باحلجيـة، والسـيام يف مثل املقام ممـا يقرب فيه عدم كونه إمجاعـاً تعبدياً، بل يبتني عىل 

بعض االجتهاديات. فالبد من التامس دليل آخر يف املقام.
وقد يستدل بمرسلة يونس املتقدمة، بدعو: أهنا تضمنت رشح العادة الوقتية 
خاصة، لقولهA: «فإن انقطع الدم لوقته يف الشـهر األول سواء» لرصاحته يف تقوم 
العـادة بانقطاع الدم يف وقت واحد من الشـهرين، وكذلك يف أول احليض بني األول 

واآلخر يف ذلك. 
مضافاً إىل أن أمر النبي1 بالتحيض أيام األقراء ال يصلح ألن يعمل عليه إال 

سبعة ويف أول الثاين مخسة ـ فالعادة وقتية خاصة(١).
١٣٥ ...................................................................................... اقسام العادة
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مع ضبط وقتها. 

وفيـه: أنه إن أريـد باالتفاق يف خصوص الوقت االتفـاق يف أحد األمرين من 
أول الـدم أو آخـره فـال جمال له بعد ما سـبق يف العادة الوقتية والعدديـة، وإن أريد به 

االتفاق يف األول واآلخر معاً كانت العادة وقتية وعددية ال وقتية فقط. 
كام أن صلوح أمر النبي1 ألن يعمل به كام يتوقف عىل ضبط الوقت يتوقف 

عىل ضبط العدد، ألن املراد من أيام األقراء متامها.
ومثلـه يف ذلـك ما يف املسـتند من االسـتدالل بام سـبق من قولـهA يف بيان 
السنن: «فإذا جهلت األيام وعددها احتاجت إىل النظر حينئذٍ إىل إقبال الدم وإدباره» 
بدعـو: داللته باملفهـوم عىل عدم الرجـوع للتمييز مع معرفة األيـام وحدها، ومتام 

املطلوب يثبت باإلمجاع املركب. 
الندفاعـه بأن املراد بذلك نسـيان العـادة الوقتية والعددية بعـد انعقادها، وال 
إشكال ظاهراً يف أن النسيان إنام يمنع من الرجوع للعادة املذكورة يف خصوص اجلهة 
املنسـية منها، ألن عدم العمل هبا مع النسـيان ليس لسـقوطها به عن احلجية ذاتاً، بل 
لتعذر العمل هبا معه، وهو خمتص بجهته، وذلك ال يسـتلزم انعقاد العادة الوقتية غري 

العددية من أول األمر، بحيث يتحقق هبا معرفة األيام فقط. 
وإن كان مراده باإلمجاع املركب إثبات املالزمة بني األمرين به فهو ممنوع جداً، 

. لعدم اجلامع بينهام ارتكازاً
ولعـل األوىل أن يقـال: بعـد أن تضمنـت النصـوص بعض األحـكام لوقت 
احليـض، كالتحيـض بمجرد رؤية الـدم(١)، وتعجيل احليـض(٢)، وأن الصفرة يف أيام 
احليض حيض(٣)، وغريها، فمقتىض إطالقها املقامي وإن كان هو اعتبار صدق العنوان 

(١) الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:٣.
(٢) راجع الوسائل باب:١٥ من أبواب احليض.

(٣) راجع الوسائل باب:٤ من أبواب احليض.



عرفاً املتوقف عىل التكرار كثرياً مع احتاد الوقت ولو مع اختالف العدد إال أن املستفاد 
 Pمما تقدم يف املرسلة االكتفاء يف صدقه باملرتنيـ  كام نبه له يف اجلملة سيدنا املصنف
ـ ألنـه وإن ورد يف خصـوص العـادة الوقتيـة والعدديـة ـ كام تقدم ـ إال أن اسـتدالل 
اإلمامA له بقول النبي1 ظاهر يف أن ذلك هو الذي ينبغي أن يسـتفاد منه، وهو 
ال يكـون إال باملفروغيـة عـن صـدق اإلضافة باملرتني مـن دون خصوصيـة للمورد.
مضافاً إىل قضاء املناسبات االرتكازية بأن ما تضمنته املرسلة من حجية العادة 
الوقتيـة والعددية يف تعيني الوقت والعدد معاً ال يبتني عىل االرتباطية، بل االنحالل، 

 .ملناسبة العادة يف كل من اجلهتني للحجية فيام يناسبها مع قطع النظر عن األخر
والسيام مع قولهA: «فقد علم اآلن أن ذلك قد صار هلا وقتاً وخلقاً معروفاً 
تعمل عليه» إلشـعاره بأن املعيار يف العمل عليه كشفه عن طبيعة املزاج، ومن الظاهر 

عدم ابتناء الكشف املذكور عن االرتباطية. 
ومقتضاه استقالل كل منهام باحلجية فيام يناسبه لو انفرد.

وال ينـايف هذا موثق سـامعة املتقـدم الظاهر بمقتىض الرشطيـة يف اعتبار اتفاق 
الشهرين يف عدد األيام. ألنه بصدد بيان كيفية حتقق العادة التي يرجع إليها يف العدد، 
جواباً عن السـؤال عن حكم االضطراب فيه، فـال ينايف عدم اعتبار االتفاق يف العدد 

يف العادة الوقتية التي يرجع إليها يف خصوص الوقت.
وليـس بصـدد بيان مطلـق العادة التي يرجـع إليها يف اجلملة، لتـدل عىل عدم 
الرجوع حتى يف الوقت للعادة التي ال تبتني عىل االتفاق يف العدد، إذ لو كانت بصدد 
ذلـك لـزم عدم داللته عـىل جواز الرجـوع للعادة املذكـورة يف العدد، بـل عىل جواز 

الرجوع إليها يف اجلملة.
ثـم إنه هل املعيار يف حتقق العادة الوقتية خصوص االتفاق يف أول احليض، أو 
ما يعم اإلتفاق يف آخره ويف وسطه، كام لو رأته يف الشهر األول من األول للسابع ويف 
الثـاين من الثالث للسـابع، أو رأته يف الشـهر األول من الثاين للتاسـع، ويف الثاين من 

١٣٧ ...................................................................................... اقسام العادة
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الثالـث للثامن؟اليبعد العموم، عمالً باجلهة االرتكازية املشـار إليها، لعدم الفرق يف 
وقت احليض بني األول والوسـط واآلخر، كام يف اجلواهر، لكن قال: «إال أين مل أعثر 
عىل أحد من األصحاب أثبت ذلك أو رتب حكامً عليه، مع تصور بعض الثمرات له».
وقـد تظهـر ثمرته يف مثل التحيض برؤية الدم يف األيام التي يتفق الشـهران يف 

وجود احليض فيها. 
بـل ال يبعـد جريان ذلك وترتب الثمرة لو كان بني الشـهرين عموم من وجه، 

كام لو رأته يف األول من األول للخامس، ويف الثاين من الثالث للثامن. 
نعم،  ال يبنى عىل األيام املتفق عليها بني الشهرين أهنا متام زمان احليض، بنحو 
يكون أوهلا أوله، وآخرها آخره، لعدم اتفاق الشهرين يف ذلك، بل هي أيام احليض يف 
. فتأمل. ويأيت يف الفرع األول  اجلملة، فال يكون التقدم عليها تعجيالً يف احليض مثالً

بعض ما يتعلق باملقام.
(١) بمعنى: أهنا تكون مرجعاً يف تعيني العدد، كام يف املعترب والتذكرة واملنتهى 
وجامع املقاصد والروض واملدارك وكشـف اللثام. بل هو مقتىض إطالق من اقترص 
يف بيان معيار العادة عىل االتفاق يف العدد، كام يف النهاية والرشايع، وإن سـبق احتامل 

 . إرادهتم منه خصوص صورة االتفاق يف الوقت أيضاً
وكيف كان، فيقتضيه ـ مضافاً إىل ما سـبق يف تقريب استفادة حجية العادة من 
مرسـلة يونس، حيث جيري نظريه يف املقام ـ إطالق موثق سـامعة املتقدم، لظهوره يف 

كفاية االتفاق يف العدد يف انعقاد العادة التي يرجع إليها فيه.
بقي يف املقام أمور..

األول: الظاهـر توقف العادة العدديـة مطلقاً ـ وقتية كانت أم ال ـ عىل االتفاق 

وإن اتفقا يف العدد فقط ـ بأن رأت اخلمسـة يف أول الشـهر األول ويف 
آخر الشهر الثاين ـ فالعادة عددية فقط(١).



يف عـدد األيـام، فلـو اختلفت مل تنعقد العـادة يف األقـل وإن تكرر يف الشـهرين ـ كام 
رصح به مجاعة، منهم املحقق والشـهيد الثانيان ـ ألن املدار يف التكرر أن يكون العدد 
املتكرر متام احليض، حتى يصدق اتفاق الشهرين وتساوهيام فيه، ال ما يعم كونه بعض 
احليـض، وإال لـزم انعقاد العـادة بالشـهرين دائامً، لعـدم انفكاكهام عن التسـاوي أو 
االختالف بالقلة والكثرة. ومنه يظهر ضعف ما عن هناية األحكام والذكر من امليل 

النعقادها فيه، وقد يظهر من املنتهى امليل إليه.
اللهـم إال أن يكـون املراد حجيتهـا يف نفي ما دون األقل، ال مـا زاد عليه. فلو 
رأت يف شـهر مخسة ويف الثاين سـبعة مل ينقص يف الثالث عن مخسة، وإن أمكن الزيادة 
عليها. حيث قد يتجه ذلك، إما بدعو: صدق العدد يف اجلملة، كام صدق الوقت يف 
اجلملة مع االختالف يف مقداره كثرة وقلة تبعاً لعدم االتفاق يف العدد، عىل ما سبق يف 

العادة الوقتية غري العددية. 
أو بدعو: أن املسـتفاد من نصوص العادة وجوب األخذ بالقدر املشرتك بني 

احليضتني التفاقهام فيه وإن مل يتفقا يف قدر احليض.
لكنه ـ مع بعده عن مساق كلامهتم ـ ال ثمرة له، ألن العادة العددية إنام تنفع يف 

نفي الزائد عليها لو استمر الدم ال يف نفي حيضية الناقص عنها لو قرص عنها الدم. 
مع عدم متامية الوجه املذكور له. أما الدعو األوىل فللفرق بني العدد والوقت 
بتقـوم العدد باحلدّ غري القابل للزيـادة والنقصان، بخالف الوقت، حيث يصدق عىل 
املتفق عليه من الوقتني أنه وقت احليض، بمعنى كونه فيه، ولذا سبق ترتب خصوص 
أحـكام ذلك، كالتحيض بمجرد رؤية الدم، ال أحكام متام الوقت، بخالف العدد، إذ 
ليس هناك حكم بعدم النقص عن أيام احليض أو عدم الزيادة عليه، بل احلكم إنام هو 

بالتحيض بالعدد املتفق عليه، واملفروض عدمه. 
وأمـا الثانية فالختصاص األدلة بحجية العادة يف إثبات مقدار احليض ووقته، 
والتعـدي منهام لغـري ذلك يف غري حمله بعد كـون األصل عدم حجية العـادة العرفية، 

فضالً عن احلاصلة باملرتني. 
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ومنـه يظهر أنـه ال جمال جلعل ذلـك يف الفرض حجة لنفي زيـادة احليض عىل 
األكثر، والسيام مع أن إمهاله يف نصوص العادة مع دوام االبتالء به موجب لظهورها 

. يف عدمه. فتأمل جيداً
الثاين: الظاهر أنه ال يعترب يف العادة العددية اسـتقرار عادة للطهر، فلو رأت يف 
أول الشهر األول مخسة ثم يف وسط الثاين مخسة كان عادهتا اخلمسة وإن زاد أو نقص 
الطهـر الثـاين عن األربعني يومـاً التي كان عليها الطهر األول، كـام رصح به يف املعترب 

واملنتهى والتذكرة وجامع املقاصد وغريها. 
إلطالق موثق سامعة كام أن الوجه املتقدم الستفادة العادة العددية من املرسلةـ 

لو تم ـ قاض بأن املدار عىل حال احليض ال الطهر. 
وأمـا ما عن الذكر من اعتبار اسـتقرار عادة الطهـر، فلعل ظاهر املنقول من 

كالمه إرادته اعتباره يف العادة الوقتية. 
ولعله مبني عىل ما يأيت من بعضهم من أن املراد بالشهر يف العادة شهر احليض، 
ال الشـهر اهلاليل، حيث ال يعلم احتاد احليضتني وقتاً إال بمطابقة الطهر الثاين لألول، 

. وعليه ال يكون خمالفاً ملن سبق، وإن ظهر منه خمالفته هلم.  كام يتضح قريباً
ومـن ثم مل خيل كالمه عن غمـوض. وقد أطال يف تعقيبه غري واحد بام ال جمال 

ملتابعتهم فيه. فالحظ.
الثالث: ال يبعد عدم إخالل االختالف اليسري يف انعقاد العادة الوقتية والعددية 
ـ  كالساعة والساعتنيـ  لندرة االتفاق احلقيقي عىل الظاهر.  بالنحو الذي يتسامح فيه عرفاً
وأما ما عن كاشف الغطاء من عدم إخالل االختالف يف الدم ببعض اليوم، فال 

جمال للبناء عىل إطالقه، كام نبه له صاحب املستند وشيخنا األعظمP وغريمها.
الرابـع: الظاهر أنه ال يعترب يف اسـتقرار العادة يف العدد تعدد الشـهر وال توايل 
الشهرين، فإذا رأت مخسة أيام مرتني يف شهر واحد أو يف شهرين بينهام شهر ال حيض 
فيه انعقدت عادهتا عىل اخلمسـة، كام رصح به غري واحد. ألنه وإن مل يناسـب اجلمود 



عـىل املتيقن من مفاد املوثقة واملرسـلة، إال أن إلغاء خصوصيتهام يف ذلك قريب جداً، 
 . لعدم دخل الزمان يف أمارية العدد ارتكازاً

اللهـم إال أن يقـال: ملـا كان املسـتفاد مـن النصـوص املتضمنـة أن احليض يف 
كل شـهر مرة، وأن الريبة بتجاوز الشـهر(١)، وأن مسـتمرة الدم تتحيض يف كل شـهر 
مرة(٢)، وغريها أن الوضع الطبيعي للحيض هو التعاقب يف كل شهر، فال جمال إللغاء 
خصوصية الشـهر بعد تضمن النصوص هلا، بل احتامل عدم أمارية االتفاق يف العدد 
عليـه مـع اإلخالل هبا معتـد به بعد عدم اسـتقامة احليض بدوهنـا، لقرب اختصاص 

انعقاد العادة وحجيتها رشعاً باحليض الطبيعي.
فالعمدة ما أرشنا إليه يف دليل العادة الوقتية والعددية من صلوح املرسلة ببيان 
 Aاالكتفاء باملرتني يف صدق العادة يف كل من الوقت والعدد، ألن استدالل اإلمام
بقول النبي1 ظاهر يف أن املدار عىل تعدد القرء من دون خصوصية للشهر، وإن ذكر 

يف كالم اإلمامA. فالحظ.
وأما استقرار العادة يف الوقت فمن الظاهر أنه منوط بتامثل الوقت يف شهرين، 
حيث يصدق معه تعيني الوقت عرفاً، إال أن الكالم يف أن املعيار هو الشهر اهلاليل، أو 

الشهر احلييض، الذي هو عبارة عن مدة احليض والطهر، وأقله ثالثة عرش يوماً؟
رصح بالثاين يف املنتهى وحمكي هناية األحكام، وقد يناسـبه ما يف املبسـوط من 
أن املرأة إذا تكرر منها احليض مخسـة أيام بعده طهر عرشة أيام، أو تكرر منها احليض 
مخسـة أيام معه طهر مخسة ومخسـني يوماً فقد حصل هلا عادة يف احليض والطهر تعمل 

عليهام لو استمر هبا الدم بعد ذلك، وأقره عليه يف املعترب.
: أنه خروج عن ظاهر لفظ الشـهر يف املرسلة كسائر موارد استعامله  وفيه: أوالً
يف كالم الشـارع األقـدس والعـرف، والسـيام يف املقام حيـث ارتكز عنـد العرف أن 

الوضع الطبيعي للحيض هو التعاقب يف كل شهر، وسبق داللة النصوص عليه. 
(١) راجع الوسائل باب:٩ من أبواب احليض.
(٢) راجع الوسائل باب:٨ من أبواب احليض.
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وما يف الروض من اإلشـكال يف االسـتدالل باملرسـلة يف غري حملـه، بعد كون 
املرسـل هلـا يونس الذي تقدم االعتامد عىل مراسـيله، والسـيام مـع روايته هلا عن غري 
واحد من رجاله، لظهوره يف معروفيتها بني األصحاب، مع أنه يكفي اعتامد األصحاب 
عليها يف املقام وغريه، حيث ال دليل عىل انعقاد العادة الوقتية باملرتني سواها، ملا سبق 

من أن املطلقات إنام تقتيض اعتبار الصدق العريف املتوقف عىل كثرة التكرر.
ومثله ما ذكره شـيخنا األعظمP من محل ذكر الشـهر عىل الغالب من دون 
أن يكون معترباً، ولذا ال يعترب يف العادة العددية. الندفاعه بتقوم العددية باالتفاق يف 
العدد، احلاصل مع االختالف يف الشهر، فيمكن تنزيل ذكر الشهر باإلضافة إليها عىل 
الغالب، ملا تقدم، بخالف الوقتية، ألهنا متقومة باالتفاق يف الوقت املتفرع عىل فرض 
جهة مصححة العتبار االتفاق من الشهر اهلاليل أو غريه، فمع ظهور املرسلة يف إرادة 

الشهر اهلاليل ال وجه لرفع اليد عنه. 
إال أن يريـد بذلـك أن ذكر الشـهر ليـس خلصوصيته، بل ألنـه إحد جهات 

االنضباط، فيقوم غريه مقامه وأن االقتصار عليه للغلبة، فريجع ملا يأيت.
: أن الزم احلمـل عـىل الشـهر احلييض حتقق العـادة دائامً وعـدم الفائدة  وثانيـاً
فيها، ألن كل حيض يف أول الشـهر احلييض دائامً، واالختالف إنام هو يف طول الشـهر 
وقرصه، وال أثر له يف تعيني وقت احليض يف ضمن الشهر، ألن مدار العادة عىل وقت 

احليض من الشهر، ال عىل حال الشهر. 
نعـم،  لـو غض النظر عن احليضة األوىل وفرض بدء الشـهر بالطهر كان مدار 
العادة عىل احليضة الثانية والثالثة وأمكن اختالف وقتهام باإلضافة إىل الشهر احلييض، 
كـام لو طهـرت بعد احليضة األوىل عـرشة أيام ثم حاضت مخسـة، ثم طهرت عرشين 

يوماً ثم حاضت مخسة، كام يمكن اتفاقهام بأن يتساو الطهران كاحليضتني. 
لكنه ـ مع توقفه عىل اختصاص التوقيت بأول احليض، إذ لو عمم آلخره، كام 
سـبق، فاحليضتان يف مثل الفـرض املذكور متفقتان يف كوهنام يف آخر الشـهر احلييض، 



وكـذا حال كل حيضـة ـ يبتني عىل حتكم رصف، إذ ال وجه جلعل الطهر مبدأ الشـهر 
مع أسبقيته وإمهال احليض مع أسبقيته.

هـذا ولو فرض دخل طول الشـهر احلييض وقـرصه يف توقيت احليض فثبوت 
العـادة وإن مل يكـن الزمـاً للحيضتـني، إلمكان اختالف األشـهر باختـالف كل من 
احليـض والطهـر، إال أن الالزم عـدم انعقاد العـادة باحليضة الثانية، بـل تتوقف عىل 
انتهـاء الطهـر الثاين حيث يعلم به التطابق بني شـهري احليض، فـال يكفي فيها رؤيته 
، مع أنه يمكن  يف يوم خاص من شـهرين هالليني، لعدم العربة بالشـهر اهلاليل حينئذٍ

حتصيل اإلمجاع عىل خالفه، كام يف اجلواهر. 
ومنـه يظهـر عدم إمكان تنزيل املرسـلة عليـه، لظهورها يف االكتفـاء يف انعقاد 

العادة باالتفاق بني احليضتني من دون انتظار للطهر.
ولعلـه هلـذا ونحـوه كان ظاهر كشـف اللثـام التعميم لكل من الشـهر اهلاليل 
والشـهر احلييض، واالكتفاء بأحدمها، فال حيتاج النتظار الطهر إال يف الثاين، فال ينايف 
اإلمجاع املتقدم. بل ال يبعد تنزيل ما سـبق من املبسوط واملعترب عليه، بل ال يظن حتى 

 .بالعالمة عدم االعتداد بالشهر اهلاليل املتيقن من النص والفتو
وربام يوجه التعميم املذكور بوجوه..

األول: أن العـادة العدديـة كام تكـون حجة يف احليض تكـون حجة يف الطهر، 
فيتحصل من جمموع العادتني وقت احليض من دون أن يستند لعادة وقتية فيه. 

ويناسـبه ما تقدم من املبسـوط، كام يناسبه اقتصارهم يف فرض ذلك عىل ما إذا 
تسـاو الطهران عدداً واحليضتان كذلك، دون ما إذا اختلفت مع تسـاوي الشهرين 
احليضيني، كام لو حاضت مخسة ثم طهرت عرشين يوماً، ثم حاضت عرشة ثم طهرت 
مخسـة عرش يوماً، حيث يتحصل بذلك أن وقت احليض بعد مخسـة وعرشين يوماً من 

احليض السابق.
لكنه يندفع باختصاص النصوص العامة واخلاصة بعادة احليض وال دليل عىل 
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ثبوت عادة للطهر، كام يف اجلواهر. وهذا هو العمدة، ال ما ذكره من أن غاية ما تقتضيه 
العادة الوقتية حيضية ما فيها، النفي حيضية ما يف غريها، فال جمال للبناء مع استمرار 
الدم يف الفرض عىل عدم حيضية ما صادف وقت الطهر من الشهر احلييض، بل ينبغي 
الرجـوع فيه للصفات أو غريها حسـبام تقتضيه األدلة. الندفاعه بأن رجوع مسـتمرة 
الدم إىل عادهتا يقتيض انحصار حيضها هبا، ال جمرد حتيضها فيها، عىل ما يتضح يف حمله 

إن شاء اهللا تعاىل.
الثاين: تنزيل املرسـلة الواردة لبيان العادة الوقتية عىل األعم من الشـهر اهلاليل 

والشهر احلييض. 
وفيـه: أن إطـالق الشـهر عىل احليـيض ملـا كان جمازيـاً كان التعميم لـه حمتاجاً 

 . للقرينة، بل ملا مل يكن بينه وبني الشهر اهلاليل جامع ارتكازي تعذرت إرادهتام معاً
والسـيام مع ما سـبق مـن أن العادة تتم يف الشـهر اهلاليل باتفـاق احليضتني يف 
اليوم من الشهر، ويف الشهر احلييض باتفاق مقدار الشهرين املوقوف عىل متامية الطهر 

الثاين، ومفاد املرسلة مناسب خلصوص األول.
الثالث: تنزيل املرسـلة عىل إرادة االكتفاء يف تعيني احليض بكل أمد تتشابه فيه 
حيضتان متواليتان وأن ذكر الشهرـ  املحمول عىل اهلاليلـ  ألنه الغالب يف حال النساء، 
 .Pمن دون خصوصية له يف ذلك، فريجع إىل ما سبق احتامله يف كالم شيخنا األعظم
ويندفـع بظهـور املرسـلة يف خصوصية الشـهر، وإلغاء خصوصيتـه والتعميم 

بالوجه املذكور حمتاج إىل دليل. 
والسـيام مـع ما أرشنا إليـه من تطابق النصـوص واملرتكـزات العرفية عىل أن 

احليض يف كل شهر مرة. 
بـل ليس التعميـم لذلك إال كالتعميم لـكل جهة تتفق فيهـا احليضتان تصلح 
للكشـف عـن احليض، وال يظن من أحـد االكتفاء بذلك، فال تنعقـد العادة باحليض 
مرتني عند اخلوف أو التعب أو غريمها. وكذا لو اتفقت احليضتان يف عدم الزيادة عىل 



قدر خاص أو عدم التأخر لوقت خاص إىل غري ذلك مما يقطع بعدم انعقاد العادة به، 
وإن كان قد يظهر من بعضهم االلتزام ببعض أفراده.

ودعو: أن قولهA: «فقد علم اآلن أن ذلك قد صار هلا وقتاً وخلقاً معروفاً 
تعمل عليه» ظاهر يف أن املعيار عىل العادة كيفام كانت. 

ممنوعـة، بـل هو ظاهـر يف أن تكرر الوقت الشـهري يوجب كونـه عادة يعمل 
عليهـا يف قبـال املرة التـي ال يعمل عليها، ال أن كل ما يتكرر يكـون عادة يعمل عليه، 

لعدم مناسبة الرتكيب املذكور له، وعدم إمكان االلتزام به عىل عمومه، كام ذكرنا.
الرابع: أن املرسلة وإن اختصت بالشهر اهلاليل، إال أنه يكفي يف الشهر احلييض 
العمومـات املتضمنـة رجوع املرأة أليامهـا أو أيام حيضها، أو أقرائهـا أو نحو ذلك، 
حيـث تصـدق هـذه العناوين عـىل أيام العـادة املتحصلة من الشـهر احليـيض، وإن مل 

تتحصل باإلضافة للشهر اهلاليل.
وفيه: أن العمومات املذكورة إن مل تنرصف يف نفسـها خلصوص األيام املتعينة 
، دون اجلهات  بلحـاظ الشـهر اهلـاليل، ألهنا اجلهـة الصاحلـة للتعيني املعهـودة عرفـاً
األخر من التعيني، فال أقل من صلوح املرسـلة لرصفها إليه، بلحاظ ما تضمنته من 
تعليل عدم الرجوع للقرء الواحد بقول النبي1: «دعي الصالة أيام أقرائك» حيث 
يظهـر من ذلك أن عـدم الرجوع له ليس لعدم صلوحه يف نفسـه للتعيني، بل العتبار 
التعـدد فيام يرجع إليه، ومن الظاهـر أن صلوح القرء الواحد لتعيني الوقت إنام يكون 
بلحـاظ الشـهر اهلاليل، ألنه األمر املنضبـط عرفاً الذي يصلح للتعيـني دون غريه من 

اخلصوصيات الكثرية التي تقارنه. 
فالتكـرر املعتـرب البد أن يكون مـع املحافظة عىل اجلهة املذكورة، ال أنه بنفسـه 

حيدث جهة أخر تكون مرجعاً يف التعيني.
وبعبـارة أخـر: ظاهر املرسـلة أن ما من شـأن القرء الواحد أن يكشـف عنه 
ال يعمـل عليـه مـا مل يتكرر يف قرئـني ال أن التكرر يف قرئني بنفسـه يكشـف عن جهة 
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جيـب العمل عليها، ولذا جعل املقابل العتبار املرتني االكتفاء باملرة، دون اعتبار كثرة 
 . التكرار التي يتوقف عليها حصول جهة التعيني من التكرار عرفاً

وال ينـايف هـذا قولهA بعد فرض تكرر احليض: «فقد علم اآلن أن ذلك قد 
صار هلا وقتاً وخلقاً معروفاً تعمل عليه». 

ألن املراد به فعلية االنكشاف املساوق للحجية، فال ينايف صلوح القرء الواحد 
للكاشفية عن تلك اجلهة وأن القرء اآلخر يؤكد كاشفيته حتى تبلغ مرتبة احلجية. 

وبذلك تكون املرسـلة حاكمة عىل العمومات وكاشـفة عن أن الرجوع لأليام 
واألقـراء ليس بلحـاظ حتصيل جهـة تعيني بالتكرار، بـل بلحاظ تأكيـد جهة خاصة 

تتحصل من القرء الواحد. 
ومـن الظاهـر أن القرء الواحد ال يصلـح للتعيني من حيثية العـدد إال بعدده، 
ومـن حيثيـة الوقت إال بموقعه من الشـهر اهلاليل فالبد من تكررمهـا يف بقية األقراء، 
ومع االختالف بينها فيهام ال تنعقد عادة وإن حتصل من جمموعها جهة متفق عليها قد 

. يصدق بلحاظها األيام واألقراء عرفاً
ومنـه يظهـر ضعـف مـا يف اجلواهـر مـن االكتفـاء بالشـهر احلييض مـع كثرة 
التكـرر بنحـو حيصل هلا االعتياد العريف، عمالً بالعمومات بعد قصور املرسـلة عنها، 

الختصاصها بالعادة الرشعية. 
إذ بام ذكرنا يتضح قصور العمومات عن ذلك بعد حتكيم املرسلة عليها. 

ولـو غـض النظر عنه تعـني االكتفاء باملرتني، ألن مقتىض املرسـلة أن مصحح 
اإلضافة التي تضمنتها العمومات هو املرتني. 

وأما ما يظهر منه من ورود املرسلة لبيان العادة الرشعية، وموضوع العمومات 
العادة العرفية، فليعمل بكل منهام يف مورده. 

فهو ال يناسـب ما يف املرسلة من االستدالل بقول النبي1 الذي هو من مجلة 
العمومات. 



بـل ليس يف املقـام إال عادة واحدة أخـذت يف موضوع العمومـات، ومقتىض 
اإلطـالق املقامـي وإن كان هـو اعتبـار االعتياد العـريف يف صدقهـا، إال أن ما تضمن 

االكتفاء باملرتني حاكم عليها.
ثـم إن ما ذكرنا كام يقتيض توقف العادة الوقتية عىل اتفاق احليضتني يف الوقت 
بلحاظ الشهر اهلاليل، كذلك يقتيض اعتبار توايل الشهرين اهلالليني الذين خيرج فيهام 
الـدمـ  كام هو ظاهر وصف الشـهرين باملتواليـني يف كالم بعضهمـ  فال يكتفي باتفاق 
احليضتني يف الوقت من الشهر مع ختلل شهر ال دم فيه بينهام، ألن القرء الواحد إنام يصلح 
عرفاً لتعيني الوقت بلحاظ مطلق الشهر، ال بلحاظ كل شهرين أو ثالثة، فمع خروج 
الدم يف الشهر املتصل به أيضاً يكون القرء الثاين مؤكداً ملا يكشف عنه القرء األول، أما 
مـع عدم خروجه فيه، فينتقض مفاد القرء األول، وال يكفي رؤيته يف الشـهر الثالث، 
ألنه إن أريد به إثبات العادة يف كل شهر فهام عىل خالف ذلك، وإن أريد به إثباهتا يف كل 
شـهرين فالقرء األول ال يصلح للكشـف عن ذلك، وإنام هو أمر متحصل من جمموع 
القرئـني، كاالتفـاق بلحاظ الشـهر احلييض، وقد سـبق عدم ظهور املرسـلة يف ذلك. 
والسـيام مع ظهور قولهA: «حتى تنظر ما يكون يف الشـهر الثاين» يف إرادة 
الشـهر املتصـل بشـهر الدم، ال الشـهر الثاين من شـهور الـدم وإن كان ثالثـاً أو رابعاً 

باإلضافة للشهر األول للدم. 
فـام رصح به بعضهم مـن االكتفاء بعدم ختلل حيضة خمالفـة مما ال جمال له وإن 

أرسله إرسال املسلامت.
اخلامس: رصح يف املعترب والتذكرة واملنتهى وحمكي غريها بانعقاد العادة املركبة، 
وهي التي ختتلف فيها األشهر بدورة منظمة كام لو رأت الدم يف الشهر األول مخسة أيام ويف 
الثاين ستة ويف الثالث سبعة، ثم رجعت إىل اخلمسة والستة والسبعة باالنتظام املذكور. 
وإليه مال شـيخنا األعظمP. بل عممه لالختـالف يف الوقت، كام لو رأت 
الـدم أول الشـهر األول وخامس الثاين وعارش الثالـث، ثم رجع إىل األول واخلامس 
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باالنتظام املذكور.
وكأن الوجه يف ذلك ـ بعد قصور املرسلة واملوثقة عنه ـ عمومات رجوع املرأة 
ألقرائهـا وأيامها، ألهنـا وإن مل تقتض االكتفاء بالتكرر مرتني، إال أن املرسـلة حاكمة 

عليها، ملا سبق من ظهورها يف االكتفاء يف النسبة باملرتني. 
ومنه يظهر ضعف ما يف اجلواهر من عدم االكتفاء فيها باملرتني واعتبار كثرة التكرار 
بالنحو الذي حيصل به االعتياد العريف، نظري ما سـبق منه يف االعتبار بالشهر احلييض.
اللهم إال أن يقال: املرسلة إنام تضمنت االكتفاء بالقرئني محالً لألقراء يف كالم 
النبي1 عىل ما يعممها، ال االكتفاء باملرتني ولو اشتملت كل مرة عىل أقراء متعددة، 

كام يف املقام. 
فاالسـتدالل باملرسـلة يبتني عىل إلغاء خصوصية موردهـا وفهم أن املعيار يف 

العادة عىل املرتني مطلقاً، وهو ال خيلو عن إشكال. 
بـل ال جمـال للبنـاء عليه، ألن العـادة املركبة كام تكون بأشـهر منفـردةـ  كام يف 
الفرض السابق ـ تكون بشهرين شهرين، كام لو رأت الدم مخسة يف شهرين متواليني، 

ثم ستة يف آخرين، ثم مخسة يف شهرين، ثم ستة يف آخرين وهكذا. 
فالبنـاء عىل عمـوم العـادة للمركبة يف الفرض السـابق يقتـيض عمومها هلا يف 
هـذا الفرض، لعـدم الفرق بينهام بالنظـر لألدلة، والزمه عدم العلم بالعادة البسـيطة 
بالشـهرين األولـني، الحتامل تعقبهام بام خيالفهام مما تتحصـل منه عادة مركبة، وهو ال 

 . يناسب املرسلة واملوثقة جداً
ومحلهـام عىل انعقاد العادة البسـيطة ظاهراً ال واقعاً حتى ينكشـف احلال ـ مع 
بعده يف نفسـه لقوة ظهورمها يف بيان العادة الواقعية ـ مستلزم لعدم الدليل عىل انعقاد 

العادة الواقعية باملرتني، النحصار الدليل عليه باملوثق واملرسلة.
ومثله اإلشـكال فيام ذكره غري واحد من االسـتدالل بعـدم الفصل بني املرتني 
واألكثر. ألن جمرد عدم الفصل ال جيدي ما مل يكشـف عن االتفاق عىل عدم الفصل، 



بحيـث يرجع إىل اإلمجاع عىل املالزمة بني االكتفاء باملـرار الكثرية واالكتفاء باملرتني، 
وال طريـق لذلك مع عدم العثور عىل حترير املسـألة ممن قبل املحقق يف املعترب، وقرب 
كـون الوجـه يف بنائه وبناء من بعده عىل ذلك التوسـع يف فهم النص، ال عىل وضوحه 

عند األصحاب وتساملهم عليه بنحو يكشف عن إمجاع تعبدي. 
والسيام مع ما عرفت من استلزامه عدم العلم بانعقاد العادة البسيطة بشهرين 

متفقني الذي هو متيقن من كلامهتم كالنصوص.
مضافاً إىل أن االكتفاء باملرتني يف ذلك يسـتلزم التوسـع يف العادة املركبة كثرياً، 
لعـدم خصوصيـة الوجه املتقـدم يف الدخول حتـت العمومات، بل كـام تكون بلحاظ 
اختـالف الشـهور تكون بلحاظ اختـالف األحـوال واألطوار، كالصحـة واملرض، 
ـر والربد، والسـفر واحلـرض، وغريها، فلو رأته مثالً مخسـة حـال الصحة وثالثة  واحلّ
حال املرض وتكرر ذلك مرتني من دون فصل بام خيل بالنظم انعقدت هلا عادة مركبة 

يف الصحة واملرض. 
بل يتوسـع لكل ما يتكرر مرتني وإن مل يتحصل منه وقت وعدد حمدودان، فلو 
رأته يف شهرين متتاليني مخسة أيام ثم يف آخرين ستة تنعقد هلا عادة عىل التطابق بني كل 
شهرين متتاليني، فلو رأته يف اخلامس أربعة لزم التحيض يف السادس كذلك. وكذا لو 

كان االتفاق بني كل شهرين متتاليني يف الوقت. 
بـل يلـزم أخذ كل جهة مشـرتكة تتكرر مرتني، سـواءً كانت بسـيطةـ  كتطابق 
الشـهرين املتتاليني يف عدم النقيصة عن السـبعة أو عدم التأخر عن نصف الشهر، مع 
اختالفهام يف املقدار أو الوقت التفصيليني ـ أم مركبة ـ كتطابق كل شهرين أو ثالثة يف 
ذلـك ـ إىل غري ذلك مما ال يظـن بأحد االلتزام به ـ وإن كان قد يبدو من إطالق بعض 
كلامهتـم ـ لعدم إمكان تنزيل إطالق مـا دل عىل رجوع من ال تعرف أيامها إىل التمييز 
، أو عىل الرجوع يف غري  أو غـريه عىل خصوص من ال يشـرتك هلا قرآن يف جهة أصـالً

اجلهة املشرتكة. ومن هنا ال ينبغي التأمل يف عدم االكتفاء يف ذلك باملرتني.
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وأمـا البناء عليها مـع كثرة التكرار بالنحو الذي تصدق معـه العادة عرفاً ـ كام 
سـبق من اجلواهـر ـ فهو مبني عـىل الرجوع للعمومات. ويشـكل بـأن العمومات مل 
تتضمن عنوان العادة لتشمل ما ابتنت عىل اختالف األيام، بل عىل عنوان أيام احليض 
وأيامهـا وأيـام أقرائهـا، وال يبعد انرصافها إىل خصـوص األيام املتعينـة املتفقة، دون 

املختلفة وإن كانت بانتظام. 
بـل ما سـبق يف تقريب عـدم هنوض العمومـات بإثبات العادة بلحاظ الشـهر 
احليـيض جار هنا، لوضوح أن العـادة املذكورة تتحصل من جمموع األقراء، وليسـت 
متحصلـة مـن القرء الواحد ومؤكـدة ببقية األقراء لتنهض هبـا العمومات. فراجع ما 

سبق يتضح احلال هنا. 
هذا وسيأيت من سـيدنا املصنفP التعرض للعادة املركبة يف املسألة احلادية 
عرشة. وذكرها هنا أنسب بنظم الكالم. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
السـادس: لـو كان حيـض املرأة بنحو يتخللـه النقاء فبناء عىل ما سـبق منا من 
كـون النقـاء طهراً يتعني البناء عىل كـون أيام الدم هي املعيار يف العادة الوقتية، سـواء 
اتفق الشهران يف ختلل النقاء بقدر واحد أو خمتلف يف حمل واحد أو خمتلف أم اختص 
به أحدمها واسـتمر الدم يف اآلخر بقدر أيام الدم يف ذي النقاء إلطالق موثق سـامعة، 

حيث يصدق يف مجيع الفروض املذكورة تساوي أيام الدم. 
وأما العادة الوقتية التفصيلية املبنية عىل االتفاق يف أول احليض وآخره ووسطه 
فال إشكال يف عدم انعقادها مع اختالف الشهرين يف ختلل النقاء أو يف قدره أو موقعه. 
وأمـا مـع اتفاقهام يف مجيع ذلك فال يبعد انعقادهـا يف أيام الدم، ألنه وإن خرج 
عن املتيقن من املرسلة، لظهورها يف فرض وحدة االنقطاع تبعاً لوحدة الدم، إال أنه ال 
يبعد إلغاء خصوصيتها يف ذلك، والسـيام مع االستدالل فيها بقول النبي1: «دعي 

الصالة أيام أقرائك» الذي يعم األقراء املذكورة. 
ومنه يظهر انعقاد العادة الوقتية اإلمجالية بلحاظ األول أو الوسط أو اآلخر يف 



مجيع الصور املذكورة.
نعم،  الظاهر البناء عىل حيضية الدم املستمر يف وقت النقاء من العادة إذا مل يتجاوز 
جمموع الدم العرشة ملا دل عىل عدم االقتصار عىل العادة مع عدم التجاوز عن العرشة. 
بـل ال يبعـد البناء عىل حيضية مـا يبدأ خروجه يف أيام النقـاء، ال ملا يف صحيح 
حممد بن مسـلم يف املرأة تر الصفرة يف أيامها من قولهA: «ال تصيل حتى تنقيض 
أيامها»(١) وإن حكي عن بعض مشـاخينا االسـتدالل به، بدعو: صدق عدم انقضاء 
أيامها يف الفرض. الندفاعها بأنه إنام تضمن هني من تر الدم يف أيامها ال مطلق من مل 
تنقض أيامها. بل ملا قد يستفاد من نصوص تعجيل الدم عن العادة من ابتناء الرجوع 

للعادة عىل نحو من التوسع يف الوقت. 
وكذا جواز حتيضها فيه مع اسـتمرار الدم فيه يف مورد مرشوعية االستظهار هلا 

بعده يف آخر احليض، لقرب أولويته باالستظهار منه. وإن كان األمر حمتاجاً للتأمل.
وأما بناء عىل املشهور من كون النقاء بحكم احليض فدليله وإن مل يتحصل لنا ـ 
كام سبقـ  إال أنه ال إشكال يف عدم كونه بلسان تنزيل النقاء منزلة الدم، بل غايته تنزيله 
منزلة احليض أو نفي الطهر عنه، وحينئذٍ يشكل شمول املوثق واملرسلة عىل نحو يقوم 
مقام الدم يف أحد الشهرين يف انعقادها، بل خيتصان بام إذا تساو الشهران يف أيام النقاء 
وأيـام الدم، لظهورمهـا يف أن املعيار يف انعقاد العادة عىل الدم، وليس التعبري يف املوثق 
بالقعـود إال كناية عنه، كام يشـهد به ذيله الذي عليه املعـول، لوروده يف حتديد العادة. 
وال ينافيه االسـتدالل يف املرسـلة بقول النبي1 املتقدم، ألن أيام األقراء وإن 
كانت شاملة له عىل املبنى املذكور، إال أن املرسلة تضمنت وروده فيمن تعرف أيامها، 

وظاهرها إرادة أيام الدم التي تضمنت هي انعقاد العادة هبا. 
نعـم،  يتعـني عىل املبنى املذكور اجللوس يف أيام النقاء بعد انعقاد العادة باتفاق 
أيـام الدم كسـائر أفراد النقاء املتخلل بني الدميني، كـام ال يبعد البناء عىل حيضية الدم 

(١) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:١.
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اخلارج فيه، ملا سبق من االستظهار. 
ومنه يظهر أن ما تضمن األمر باجللوس عن الصالة أيام األقراء وإن اقتىض يف 
الفـرض اجللوس أيام النقاء، ألهنا من مجلة األقـراء عىل املبنى املذكور، إال أنه ال يدل 
عىل انعقاد العادة بلحاظها، ألنه وارد لبيان حكم العادة، ال كيفية انعقادها. فالحظ.

هذا وأما ما حكاه شيخنا األعظمP عن بعض من قارب عرصه من أن املدار 
يف العادة عىل الدم األول وقتاً وعدداً، مدعياً أنه املستفاد من الفتاو والنصوص بعد 
إمعـان النظر، فال يبعـد أن يكون الوجه فيه ما أرشنا إليه من ظهور املرسـلة يف وحدة 

االنقطاع، وال يبعد كونه منرصف كلامت األصحاب. 
لكنـه لو تم اقتىض عدم انعقاد العادة باحليـض املتقطع، خلروجه عن موردها، 
ال انعقادهـا بخصوص الدم األول منه. عىل أنه عرفت ما يصلح للخروج عنه، بل ال 

جمال له يف املوثق، لعدم ما يشعر به فيه.
السابع: ادعى يف املنتهى االتفاق عىل انقالب العادة العددية باملرتني املتفقتني، 

بل هو ظاهره يف الوقتية أيضاً، وبه رصح شيخنا األعظمP وغريه ممن تأخر عنه.
وال خيفـى أن اجلمود عىل املوثق واملرسـلة ال يقتضيـه، لورودمها يف بيان كيفية 
انعقاد العادة للمبتدئة، بل مقتىض إطالقهام العمل عىل العادة املذكورة ولو مع خمالفتها 

فيام بعد بشهر واحد أو أكثر متفقة أو خمتلفة. 
نعم،  ملا تضمنت املرسلة االستدالل بالنبوي الذي هو كبقية العمومات ظاهر 
يف العادة الفعلية، ومل يظهر منها اخلروج عن مفاده العريف إال يف االكتفاء باملرتني، كان 
محلهـا عىل العمومات أقرب مـن محل العمومات عليها عرفاً، فتحمل عىل نسـخ كل 
مرتني متفقتني ملا قبلها، كام تنسخ املرات الكثرية التي تتحقق هبا العادة العرفية ما قبلها 
لو بقينا عىل العمومات وقلنا بالعادة العرفية، فينزل املوثق عىل ذلك أيضاً، ألنه مثلها.

وبعبارة أخر: ملا كان مقتىض العمومات أن املدار عىل األقراء واأليام الفعلية 
املسـتلزم لنسـخ كل عادة ملـا قبلها، وكان مقتىض املوثق واملرسـلة االكتفـاء يف العادة 



بمرتني متفقتني كان مقتىض اجلمع بينهام وبني العمومات عرفاً نسخ كل مرتني متفقتني 
ملا قبلهام وصدق األيام واألقراء هبا ال بام قبلها، وهو أقرب من تنزيل العمومات عىل 

خصوص األوليني مجوداً عىل ظاهر املوثق واملرسلة.
ثـم إنه رصح يف املنتهى بعدم زوال حكم العادة باملرة املخالفة هلا، بل قد يظهر 
من اقتصاره يف نسبة اخلالف عىل أيب يوسف االتفاق منا بل من بقية العامة عىل ذلك. 

ويقتضيه إطالق اإلرجاع للعادة املذكورة يف املوثق واملرسلة. 
بل مقتضاه عدم زواهلا باملرتني واألكثر مع االختالف. إالّ بناء عىل انعقاد العادة 
يف القدر املشـرتك بني املختلفني، حيث يتجه نسخه ملقتىض العادة السابقة، بناء عىل ما 
عرفت من نسـخ كل عادة ملا قبلها، فلو كانت عادهتا مخسـة أو يف أول الشهر، ثم رأته 
يف شـهر ستة ويف آخر سـبعة، أو يف شهر يف السابع ويف آخر يف العارش، انعقد هلا عادة 
عددية بام زاد عىل اخلمسة، أو وقتية بعد السادس من الشهر، وانتقضت العادة األوىل. 
لكن عرفت يف األمر الرابع واخلامس ضعف املبنى املذكور، وأن العادة ختتص 

باملتفقني، فيتعني بقاء العادة األوىل.
ودعو: أن مقتىض مفهوم قولهA يف املوثق: «فإذا اتفق الشـهران عدة أيام 

سواء فتلك أيامها» عدم ثبوت العادة مع اختالف الشهرين. 
مدفوعـة بـأن مقتىض املفهوم املذكور كون اختالف الشـهرين مانعاً من انعقاد 
العادة هبام، ال من ثبوت العادة مطلقاً ولو بغريمها. عىل أنه لو كان مقتضاه عدم ثبوت 
العـادة مطلقاً ولـو بغريمها فاملرأة داخلـة يف املنطوق، لفرض اتفاق الشـهرين اللذين 

أوجبا العادة السابقة هلا. 
نعـم،  لـو كان املراد بالشـهرين خصـوص األخريين اجته دخوهلـا يف املفهوم.
لكنهـ  مع خمالفته إلطالق الشهرين خصوصاً مع تنكري لفظهام كام يف نسخة التهذيبـ  
مستلزم الرتفاع العادة بالشهر الواحد املخالف للعادة، ألنه والشهر السابق خمتلفان.
هذا وقد يدعى زوال حكم العادة باألشهر املختلفة إذا كانت كثرية يصدق هبا 
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كـون املرأة مضطربة، إما ملا ذكره سـيدنا املصنفP من انـرصاف إطالق اإلرجاع 
للمرتـني عـن ذلك. أو إلطالق ما تضمـن الرجوع مع االضطراب وعـدم العادة إىل 
التمييـز ونحـوه، فإنه لو مل يقـدم عىل إطالق اإلرجـاع للمرتني فال أقـل من تكافئهام 

والرجوع إلطالق اإلرجاع للتمييز. 
لكـن مل يتضـح حال االنرصاف املدعى، بـل الظاهر أنه ـ لو تـم ـ بدوي، وأن 
اإلطالق املذكور حمكم، فتكون به املرأة ذات عادة ترجع إليها ال مضطربة ترجع للتمييز.
 Aنعم،  قد يستدل عليه يف اجلملة بموثق إسحاق بن جرير عن أيب عبد اهللا
يف حديث املرأة التي سألته عمن يستمر هبا الدم، وفيه: «قالA: جتلس أيام حيضها 
ثم تغتسل لكل صالتني. قالت له: إن أيام حيضها ختتلف عليها، وكان يتقدم احليض 
اليـوم واليومـني والثالثـة ويتأخر مثـل ذلك فام علمهـا به؟ قـال: دم احليض ليس به 

خفاء...»(١) ألن فرض التقدم والتأخر مناسب لتعيني الوقت بعادة سابقة.
وقولهA يف مرسلة يونس الطويلة: «وأما سنة التي قد كانت هلا أيام متقدمة 
ثـم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصـت حتى أغفلت عددها وموضعها من 
الشهر...[إىل أن قال:] وكان أيب يقول: إهنا استحيضت سبع سنني، ففي أقل من هذا 
تكون الريبة واالختالط...[إىل أن قال:] إن اختلطت األيام عليها وتقدمت وتأخرت 
فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغري حاالته...»(٢) ، ألن فرض الزيادة والنقيصة مناسب 
إلرادة اختالف الدم الالحق عن العادة، ال كون استمرار الدم موجباً لنسيان العادة.

، ال  لكنه ال خيلو عن إشـكال، لقرب محل املوثق عـىل اضطراب احليض ابتداءً
بعد انعقاد العادة، لنسبة االختالف فيه إىل أيام احليض، فرياد تقدم كل حيض وتأخره 

عام قبله ال عن العادة، وإالّ كان املناسب أن يقال: إن حيضها اختلف عن أيامها. 
كام أن احلمل املذكور يف املرسلة ال يناسب التعبري باإلغفال الظاهر يف النسيان، 
وال جلعل سـبب االختالط فيه طول الدم، لوضـوح أن االضطراب عن العادة لو تم 

(١)، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣، ٤.



يسـتند لتعدد احليضات املختلفة ال لطول الدم الواحـد الذي حكمه الرجوع للعادة، 
بل املناسـب له نسـيان العادة. ومن ثم ال ختلو املرسلة عن إمجال، فال تنهض باخلروج 

عن إطالق الرجوع للمرتني. 
هـذا مـا هيم من الـكالم يف فروع العـادة، ومل يبـق إال الكالم يف انعقـاد العادة 
بالتمييـز، الـذي يأيت الكالم فيه تبعاً لسـيدنا املصنفP يف املسـألة السـابعة. ومنه 

سبحانه نستمد العون والتوفيق.
، كـام يف الرشايع وعن فوائدها والتحرير وكشـف االلتباس، وهو  (١) إمجاعـاً
مذهـب أهـل العلم، كام يف املعترب، وبإمجاع العلامء، كـام يف التذكرة، وهو قول كل من 

حيفظ عنه العلم، كام يف املنتهى، ونفى اخلالف فيه يف جامع املقاصد. 
ويقتضيه مجلة من النصوص..

منهـا: ما تضمن حتيـض املرأة مطلقاً برؤية الدم، مثل مـا ورد يف احلامل(١)، مما 
تقـدم بعضه، وفيمن اشـتبه دمها بالعـذرة(٢)، أو القرحة(٣)، وفيمن تـر الدم مكرراً 
كل ثالثة أيام أو أربعة أو مخسـة أو سـتة(٤)، وفيمن ذهب طمثها ثم عاد إليها يشء(٥)، 
وفيمن يفجؤها الدم يف الصالة(٦) ، وفيمن حتيض يف أثناء وقت الصالة(٧)، أو يف أثناء 

النهار وهي صائمة(٨)، وغريها مما يأيت التعرض له يف املسألة اخلامسة. 

(مسـألة٤): ذات العادة الوقتية ـ سواءً أكانت عددية أم ال ـ تتحيض 
بمجرد رؤية الدم يف العادة(١).

(١) راجع الوسائل باب:٣ من أبواب احليض.

(٢) راجع الوسائل باب:٢ من أبواب احليض.
(٣) راجع الوسائل باب:١٦ من أبواب احليض.

(٤) راجع الوسائل باب:٦ من أبواب احليض.
(٥) الوسائل باب:٣٢ من أبواب احليض حديث:١.
(٦) الوسائل باب:٤٤ من أبواب احليض حديث:١.

(٧) راجع الوسائل باب:٤٨ من أبواب احليض.

(٨) راجع الوسائل باب:٥٠ من أبواب احليض.

حتيض ذات العادة برؤية الدم...................................................................... ١٥٥
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فإهنـا بني ظاهر ورصيـح يف ترتيب أثر احليض بمجرد رؤيـة الدم وعدم لزوم 
إحراز استمراره ثالثة أيام الذي ال يكون غالباً إال باالنتظار، ويأيت يف املسألة اخلامسة 

ما يتعلق بالنصوص املذكورة. 
كموثـق   ، حيضهـا(١)  أيـام  الـدم  مسـتمرة  جلـوس  تضمـن  مـا  ومنهـا: 
إسـحاق بـن جرير املتقدم(٢) ، ومرسـلة يونس الطويلة(٣) وغريمهـا، لظهوره يف فعلية 
، لعدم  اجللـوس يف متـام أيام احليض، ال أنـه احلكم الواقعـي وإن مل يعمل عليـه فعالً

اليقني باستمرار الدم ثالثة أيام إال بعد مضيها. 
ومنـه يظهر اإلشـكال فيـام ذكره سـيدنا املصنفP مـن أن عمومات األمر 
بالقعـود عن الصالة أيام احليض ال تصلح لالسـتدالل، لظهورها يف احلكم الواقعي 
للحيـض، ال يف التحيـض بالرؤية. إال أن يريد بالعمومـات املذكورة ما تضمن حرمة 
الصالة حال احليض، حيث ال تنهض بإحراز حيضية الدم اخلارج لو علم اسـتمراره 

ثالثة أيام، فضالً عام لو مل يعلم. 
ومنها: ما دل عىل ترك املرأة الصالة برؤية الدم يف أيام حيضها، كمرسلة يونس 
القصرية(٤) املتقدمة عند الكالم يف اعتبار التوايل يف أقل احليض. بل التعرض فيها بعد 
ذلـك النقطاع الدم قبل الثالثة موجب لكوهنا كالرصحيـة يف عدم االعتناء باالحتامل 

املذكور يف أول األمر. 
ومنهـا: مـا يأيت يف حتيض املـرأة برؤية الصفرة يف أيـام احليض، حيث يدل عىل 
التحيـض برؤية الدم واحلمرة باألولويـة العرفية. ولعله لذا حكي عن جامع املقاصد 
دعو تواتر األخبار عن املعصومنيE بذلك، كام ادعى يف املستند تواترها اإلمجايل. 

فالحظ.

(١) راجع الوسائل باب:٣،٥ من أبواب احليض.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣.
(٣) الوسائل باب:٥ من أبواب احليض حديث:١.

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



ثم إن املناسـب للحكم املذكور هو العادة الوقتية عددية كانت أم ال، كام ذكره 
يف املتن وسبقه إليه يف املسالك وكشف اللثام وعن غريمها.

ويناسبه إطالق مثل مرسلة يونس القصرية املتضمنة حتيض املرأة برؤية الدم يف 
أيام حيضها(١)، لصدقه يف الوقتية فقط. 

وقد يظهر من بعضهم االقتصار عىل العددية الوقتية، القتصارهم يف بيان العادة 
عليها. لكن سبق يف أقسام العادة أن ذلك ال يكشف عن خالفهم يف اعتبار الوقتية فقط. 
وأمـا مـا قد يظهر مـن الرشايع من أن املـدار عىل كون املـرأة ذات عادة عددية 
وإن مل تكـن وقتية. فهو ال يناسـب النصوص الظاهـرة يف خصوصية العادة يف احلكم 

املذكور، ألن موضوعها رؤية الدم يف أيام احليض، املستلزم لتعيني وقته ال عدده.
ومـا يف اجلواهر من االسـتئناس له بعد اإلمجاع املدعـى يف الرشايع بالنصوص 
اآلتية املتضمنة التحيض برؤية الدم والصفرة قبل احليض، ألنه لو كان مدار التحيض 
بالرؤيـة عـىل الوقت ملـا حكم به مع عـدم الرؤية فيه. كام تر، لعـدم صلوح اإلمجاع 
املذكور للحجية مع ظهور بقية معاقد اإلمجاعات املتقدمةـ  ومنها ما ادعاه املحقق نفسه 

يف املعترب ـ كبقية كلامت األصحاب والنصوص يف أن املعيار عىل العادة الوقتية. 
ـ  كام  وأمـا النصـوص املذكورة فهي خمتصة بام إذا كان الفاصل مع التقدم قليالً
. ولـو فرض التعدي عن  سـيأيت ـ فال جمـال للتعدي منها ملـا إذا مل يتعني الوقت أصالً
موردهـا لـزم عدم اعتبـار العادة العددية أيضـاً، لعدم الدليل عليها، وعدم مناسـبتها 

. كام هو احلال لو بني عىل العمل بمطلقات التحيض برؤية الدم.  للحكم ارتكازاً
ومن هنا ال يبعد أن يكون ذلك من الرشايع قرينة عىل أن مراده بالعادة العددية 

خصوص الوقتية منها، كام سبق التنبيه عليه عند الكالم يف أقسام العادة.

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

حتيض ذات العادة برؤية الدم...................................................................... ١٥٧
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 (١) كـام يف املسـتند مدعياً أنه األشـهر، بل قيل إنه إمجـاع. انتهى. ويقتضيه ما 
يف صحيـح الصحاف الـوارد يف احلامل من قول أيب عبد اهللاA: «وإذا رأت احلامل 
الدم قبل الوقت الذي كانت تر فيه الدم بقليل أو يف الوقت من ذلك الشهر فإنه من 
 احليضة فلتمسـك عن الصالة عدد أيامها»(١) ، وموثق سـامعة: «سألته عن املرأة تر
الدم قبل وقت حيضها. فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصالة، فإنه ربام 
تعجل هبا الوقت»(٢)، وصحيح أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «يف املرأة تر الصفرة. 
فقال: إن كان قبل احليض بيومني فهو من احليض، وإن كان بعد احليض بيومني فليس 
من احليض»(٣)، وموثق معاوية ابن حكيم قال: «قال: الصفرة قبل احليض بيومني فهو 
مـن احليـض، وبعد أيام احليض فليس من احليض، وهـي يف أيام احليض حيض»(٤) ، 
وخـرب عـيل بن أيب محزة: «سـئل أبو عبد اهللاA وأنا حارض عن املـرأة تر الصفرة. 
فقـال: مـا كان قبـل احليض فهـو من احليـض، وما كان بعـد احليض فليـس منه»(٥). 
فـإن هـذه النصوص وإن كانـت واردة لبيـان حيضية الـدم املذكـور واقعاً أو 
ظاهـراً، لدفع توهم عدم حيضيته لكونه من احلامـل أو متقدماً أو صفرة، ال الحتامل 
عدم اسـتمراره ثالثة أيام، ولذا يتحقق موضوعها مع العلم باسـتمراره، إال أن إناطة 
التحيض فيها بالرؤية وعدم التنبيه فيها إىل لزوم االنتظار واالحتياط ظاهر يف املفروغية 

عن عدم االعتناء باحتامل عدم استمرار الدم.
 Aوهبا خيرج عن إطالق ذيل صحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبا عبد اهللا 
عن املرأة تر الصفرة يف أيامها فقال: ال تصيل حتى تنقيض أيامها. وإن رأت الصفرة 

يف غري أيامها توضأت وصلت»(٦).

أو قبلها(١).

(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:٣.

(٢) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١.
(٣)، (٤)، (٥)، (٦) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:٢، ٦، ٥، ١.



ومثلـه يف ذلـك مرسـلة يونـس الطويلة الدالـة عىل اقتصـار ذات العـادة عىل 
عادهتـا(١). عـىل أنه ال يبعد اختصاصها بمسـتمرة الـدم، فال تنايف حتيـض غريها قبل 

العادة لو تقدم دمها.
ومنه يظهر ضعف ما يف املسالك من أن رؤيته متقدماً عىل العادة كرؤية املبتدأة 
واملضطربة له، وما يف جامع املقاصد من لزوم االحتياط هلا إىل الثالثة، وما يف املدارك 
مـن حتيضها به مـع كونه بصفات احليض عمالً بنصوص الصفـات، الراجع إىل إلغاء 
خصوصية العادة. فإنه ال يناسب النصوص األخرية، والسيام مع استدالله يف املدارك 

بصحيح أيب بصري. 
نعـم،  ال جمـال لردهم باالتفاق املدعى يف املنتهى عىل حيضية الدم اخلارج قبل 
العادة بيومني، ألنه أعم من التحيض به بمجرد خروجه مع الشك يف استمراره ثالثة أيام. 
(١) كام قواه يف جامع املقاصد وشيخنا األعظم. وخصه يف املدارك بام إذا كان 
بصفـة احليـض، عمالً بأخبـار الصفات. ومرجعـه إىل عدم خصوصيـة ذات العادة، 
والكالم اآلن يف خصوصيتها، وأن التأخر كالتقدم يقتيض البناء عىل احليضية يف ذات 
العـادة مع قطع النظر عـن األدلة العامة، أو ال، بل هي كاملبتـدأة واملضطربة فيلحقها 
ما يأيت يف املسـألة اآلتية. كام أن كالم بعضهم ـ كجامع املقاصد ـ منصب إىل التحيض 
بمجـرد الرؤية مـع املفروغية عن حيضية الـدم لو اسـتمر، وكالم آخرين منصب إىل 

أصل حيضية الدم حتى لو استمر.
وكيف كان، فقد يسـتدل عىل التحيض ظاهراً بمجرد الرؤية مع املفروغية عن 

حيضية الدم لو استمر..
.  تارة: بام يف جامع املقاصد وغريه من أن تأخر الدم يزيده إنبعاثاً

أو بعدها(١)

(١) تقدمت يف أول الفصل.

حتيض ذات العادة برؤية الدم...................................................................... ١٥٩
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واُخر: بام ذكره شـيخنا األعظمP من أن املستفاد من تعليل التحيض مع 
التقدم يف موثق سامعة بالتعجيل أن املدار عىل مطلق التخلف.

وثالثة:بأن كل من قال بالتحيض مع التقدم قال به مع التأخر، وال عكس، حيث 
توقف فيه يف جامع املقاصد مع التقدم وقواه مع التأخر، بل ادعى يف املسـتند اإلمجاع 
عـىل التحيض مع واجديته للصفات، وحكي عن بعض األجلة دعو اإلمجاع عليه.
ويندفع األول بأنهـ  مع عدم هنوضه بإثبات حكم رشعيـ  ال يناسب التحيض 
مـع عدم شـدة انبعاث الدم، فضـالً عام إذا كان صفرة مرتشـحاً، حيث يكون مقتىض 

التعليل عدم حيضيته. 
دٍ عـن مفاد النص بال قرينة، بل احتـامل خصوصية التقدم معتد به،  والثـاين تعّ

والسيام بمالحظة نصوص الصفرة املتقدمة الرصحية يف الفرق بني التقدم والتأخر. 
والثالـث ال يبلـغ مرتبـة احلجيـة، والسـيام مـع عـدم وضـوح حتريـر ذلـك 
إالّ يف كلـامت املتأخريـن مـع ترصحيهـم باالسـتدالل ببعـض الوجـوه املتقدمـة التي

عرفت ضعفها. 
فالبنـاء عـىل إحلـاق رؤيتـه متأخـراً عن العـادة برؤيـة املضطربـة واملبتـدأة له 

ال خيلو عن قوة.
هـذا يف غـري الصفرة، أما الصفـرة فمقتىض بعض النصـوص املتقدمة وغريها 
البناء عىل عدم حيضيتها إذا كانت بعد أيام العادة بيومني فال تتحيض هبا وإن استمرت 

ثالثة أيام. 
ومحلها عىل ما إذا كانت الصفرة اسـتمراراً للحيض املرئي يف العادة ال دماً غري 
مسبوق بحيض قد تأخر عنها الذي هو حمل الكالم، بإرادة التأخر عن احليض الفعيل. 
ال يناسب إطالق غري واحد منها، والسيام صحيح حممد بن مسلم الذي مل خيص عدم 

احليضية فيه بالتأخر، بل بالرؤية يف غري أيامها، ومل خيرج عنه إال صورة التقدم.
وخرب عيل بن جعفر عن أخيهA وفيه: «ما دامت تر الصفرة فلتتوضأ من 



الصفرة وتصيل، وال غسل عليها من صفرة تراها، إال يف أيام طمثها، فإن رأت صفرة 
يف أيام طمثها تركت الصالة كرتكها للدم»(١). 

نعـم،  ال يبعـد اختصاص موثق معاوية بن حكيم بـه، ألن التفصيل فيه بني ما 
ير يف أيام احليض وما ير يف غريها، بالتعبري عن األول بأنه حيض، وعن الثاين بأنه 
منـه إن كان قبلهـا وليس منه إن كان بعدها كالرصيح يف عدم صلوحه ألن حيكم عليه 
بأنه حيض مسـتقل، بل هو متصل باحليض التام احلاصل يف العادة حمكوم بأنه منه مع 

التقدم وليس منه مع التأخر.
لكن قد يشكل يف األخري بمنافاته لنصوص االستظهار املتضمنة للتحيض بعد 
إكامل العادة ملستمرة الدم بيوم أو يومني أو ثالثة أو إىل العرشة(٢)، لعدم التفصيل فيها 
 Aبني الصفرة وغريها، بل يف موثق سعيد بن يسار أو صحيحه: «سألت أبا عبد اهللا
عـن املـرأة حتيض ثم تطهر، وربام رأت بعد ذلك اليشء من الدم الرقيق بعد اغتسـاهلا 

من طهرها. فقال: تستظهر بعد أيامها بيومني أو ثالثة ثم تصيل»(٣). 
بـل قد يظهر من بعض نصوص االسـترباء املفروغية عن كون الصفرة يف آخر 
احليض من احليض، ففي صحيح ثعلبة عنهA: «أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إىل 

أنفسهن يف املحيض بالليل، ويقول: إهنا قد تكون الصفرة والكدرة»(٤). 
إال أنه يندفع بأن غاية ما يقتضيه عدم التفصيل يف نصوص االستظهار العموم 
القابل للتخصيص بالنصوص السـابقة. والسـيام مع قرب انرصاف الدم أوقصوره ـ 

حتى الرقيق منه الذي تضمنه حديث سعيد ـ عن الصفرة. 
ومثلهـا يف قبـول التقييـد ويف االنرصاف نصوص االسـترباء، ألهنـا تضمنت 
عنوان الدم، ويف بعضها: «دم عبيط»(٥). بل يف موثق سامعة عنهA: «قلت له: املرأة 

(١) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:٨.
(٢) راجع الوسائل باب:٣ من أبواب احليض.

(٣) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٨.

(٤) الوسائل باب:١٩ من أبواب احليض حديث:٢.

(٥) الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض حديث:٢.

١٦١ ......................................................................... الصفرة يف غري ايام العادة 
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تـر الطهـر وتر الصفرة أو اليشء فـال تدري أطهـرت أم ال؟ قال:...فلتقم... ثم 
تستدخل الكرسف... فإن خرج دم فلم تطهر...»(١) ، فإن فرض الشك يف الطهر مع 
رؤية الصفرة ظاهر يف املفروغية عن عدم حيضيتها، وأن االسترباء إنام هو الحتامل عدم 
كون النازل من الرحم صفرة، بل دماً، وإنام صار صفرة الختالطه بامء الفرج بعد ذلك. 
فلـم يبـق إال صحيـح ثعلبة الـذي هو كالرصيـح يف عـدم النقاء مـع الصفرة 

والكدرة، إالّ أن تقييده بام إذا مل يتأخر عن العادة يومني غري عزيز. 
بل قد يدعى أن عدم النقاء مع الصفرة والكدرة أعم من كوهنام حيضاً، إلمكان 
كوهنام استحاضة، وإنام هني عن النظر ليالً لئال يضيعان عليها فتعتقد بالطهر وتغتسل 

من احليض من دون ترتيب أحكام االستحاضة. فتأمل.
نعم،  قد يشكل مفاد النصوص عىل عمومه بظهور إعراض األصحاب وعدم 
عملهـم بمضموهنا وبنائهم عىل حيضية الصفرة اخلارجـة يف الزمان القابل للحيض، 

سواءً كانت حيضاً مستقالً أم استمراراً للحيض. 
كـام يشـهد به ـ مضافاً إىل ما سـبق يف الوجـه الثالث ـ ظهور مجلـة من كلامهتم 
وتفريعاهتم يف املفروغية عن عدم اعتبار الصفات يف جريان قاعدة اإلمكان، بل رصح 

مجلة منهم بعمومها للصفرة، عىل ما يأيت يف حمله إن شاء اهللا تعاىل. 
ومن هنا كان ظاهر غري واحد تنزيل النصوص املذكورة ونحوها عىل أن املراد بأيام 
احليض أيام إمكانه ال أيام العادة، فقد ادعى يف الروض أنه مقتىض إطالق النصوص. 
وقـال يف اخلـالف: «الصفرة والكـدرة يف أيام احليض حيـض، ويف أيام الطهر 
طهر.سواءً كانت العادة أو األيام التي يمكن أن تكون حائضاً فيها ... دليلنا... إمجاع 
الفرقة»، وقريب منه يف املبسـوط من دون دعو اإلمجاع مع تعقيبه بالفروع املناسـبة 
لـه ثم قوله: «وإنام قلنا بجميع ذلك ملا روي عنهمE من أن الصفرة يف أيام احليض 

حيض، ويف أيام الطهر طهر». 
(١) الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض حديث:٤.



ويناسبه ما يف الرسائر، حيث محل أيام احليض يف قوهلمE: «الكدرة والصفرة 
يف أيـام احليض حيـض ويف أيام الطهر طهر» عىل العـرشة التي هي حد ألكثر احليض 
ال عـىل أيام العادة. كام قد يظهر من املراسـم أيضاً، لتعليله االكتفاء باالسـترباء الذي 

أوجبه عىل احلائض مطلقاً بالصفرة والكدرة بأهنام يف أيام احليض حيض. 
وعليـه محل يف الروض قول العالمة يف اإلرشـاد: «والصفـرة والكدرة يف أيام 
احليض حيض، كام أن األسـود احلار يف أيام الطهر فسـاد»، ويناسـبه ما يف ذيله، وإالّ 
فال إشـكال ظاهـراً يف إمكان تعجيل احليض كثـرياً لذات العادة، كـام تضمنته بعض 

النصوص، كصحيح عبد الرمحن(١) املتقدم عند الكالم يف اعتبار التوايل.
لكن محل أيام احليض عىل أيام إمكانه بعيد يف نفسـه ال قرينة عليه، بل ال جمال 
لـه يف النصـوص املتقدمة املعـرب يف بعضها بأيام املـرأة، ال أيام حيضهـا، والظاهر من 
بعضهـا خصوصيـة الصفرة يف احلكم، والسـيام مع التفصيل فيهـا بني ما قبل احليض 
أو أيامـه ومـا بعدها مع حتديـد القبلية والبعدية، لوضوح عـدم حيضية ما يف غري أيام 
اإلمكان مطلقاً، بل رصيح مرسلة يونس الطويلة(٢) أن أيام احليض التي جرت السنة 
بـأن الكـدرة والصفرة فيها حيـض هي أيام العادة، كام أن ذلـك كالرصيح من معتربة 

اسامعيل اآلتية. 
تَ أيام اإلمكان من أيام احليض غري واضح املأخذ. ومثله محلها  مُ من عرفْ هْ وفَ
عـىل عـدم التحيض بالصفرة بمجـرد الرؤية وإن وجب التحيض هبا بعد االسـتمرار 

ثالثة أيام، عىل ما يأيت يف املسألة اخلامسة.
ولذا ال جمال لتحصيل اإلعراض املوهن للنصوص، لعدم ظهور كالم من سبق 

يف اإلعراض عنها، بل يف االعتامد عليها، واالستدالل هبا بعد فهم خالف ظاهرها. 
والسـيام مع ظهور العمل هبا من الكليني، حيث أودع مجلة منها يف باب املرأة 

(١) الوسائل باب:١٧ من أبواب العدد من كتاب الطالق حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤.

١٦٣ ......................................................................... الصفرة يف غري ايام العادة 
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تـر الصفـرة قبل احليض أو بعده، ومن الصدوق يف الفقيه، حيث أرسـل بعضها يف 
الفقيه، كام قد يظهر من التذكرة حيث عرب بنظري عبارة اإلرشاد، ثم قال: «وروي عن 
الصـادقA أن الصفـرة حيض إن كان قبـل احليض بيومـني وإن كان بعده بيومني 
فليـس منـه»، ومع التعبري بـأن الصفرة يف أيام احليـض حيض ويف أيـام الطهر طهر ـ 
مـن دون إشـعار بحملها عىل أيام اإلمـكان ـ يف املقنع واهلدايـة والفقيه والنارصيات 
والنهايـة، وقـد يظهر مـن الفقيه حكايته عن رسـالة والده، كام يظهـر من النارصيات 
أنه إمجاعي. كام قد يقو احتامله فيام تقدم من عبارة اإلرشـاد عىل ما أوضحه شـيخنا 
األعظمP، بل قال يف املنتهى بعد أن ذكر صفات احليض: «وقال أبو حنيفة: ما عدا 

البياض اخلالص حيض. وهو حق إن كان يف زمن العادة». 
وقد يظهر من الوسـيلة الرتدد، حيث قال: «والصفرة والكدرة يف أيام احليض 

أو فيام يمكن أن يكون حيضاً حيض، ويف أيام الطهر طهر». فتأمل. 
ومـع كل ذلك ال جمال لطعن النصـوص املتقدمة باإلعراض، بل يتعني العمل 

عليها. ويأيت يف آخر الكالم يف عموم حجية الصفات ما ينفع يف املقام.
ثم إنا قد أرشنا آنفاً إىل أن نصوص التفصيل بني املتقدم واملتأخر عن العادة خمصصة 
لعموم عدم حيضية الصفرة يف غري أيام العادة املسـتفاد من صحيح حممد بن مسـلم، 
ومن املرسـل الذي أشـري إليه يف كالم من تقدم وال يبعد كون املراد به مفاد الصحيح. 
وحينئذٍ ال وجه إلطالق عدم حيضيتها يف أيام الطهر يف كالم من عرفت، عدا 
الصدوق يف الفقيه، حيث عقب اإلطالق املذكور ببعض نصوص التفصيل، وكذا ما 

سبق من التذكرة.
بقي يف املقام أمور..

األول: أن حديثـي أيب بصـري ومعاويـة حيـث تضمنـا تقييـد التقـدم والتأخر 
باليومـني فظاهرمهـا بيـان أول زمان حيكـم فيه باحليضيـة وعدمها، فام يـر قبل أيام 
احليـض بأكثر من يومني فليـس حيضاً ـ وهو مقتىض صحيح حممد بن مسـلم أيضاً ـ 



ومـا يـر بعد أيام احليض بأقل من يومني فهو حيض، وإال كان القيد الغياً عرفاً، بل 
لزم عدم اسـتيفاء التفصيل ألقسام الصفرة، وهو مما يأباه احلديثان، والسيام مع وقوع 
 التفصيل املذكور بعد السؤال عن حكم الصفرة يف حديث أيب بصري والتعرض ملا ير

يف أيام احليض يف موثق معاوية بن حكيم.
وبذلـك خيرج عن إطالق ما تضمن عدم حيضية الصفرة يف غري أيام احليض، 
كصحيح حممد بن مسلم املتقدم، أو بعد احليض، كخرب عيل بن أيب محزة املتقدم أيضاً، 
أو بعـد أيامـه، كمعتربة اسـامعيل اجلعفي عن أيب عبد اهللاA: «قـال: إذا رأت املرأة 
الصفـرة قبل انقضـاء أيام عادهتا مل تصـل، وإن كانت الصفرة بعد انقضـاء أيام قرئها 

صلت»(١) وغريها.
نعم،  البناء عىل حيضية الصفرة بعد أيام العادة بأقل من يومني مرشوط بإمكان 
ذلك، إما بأن تكون استمراراً للدم املرئي يف أيام العادة، أو دماً جديداً بعد انقطاعه قبل 
متـام العرشة من حني رؤية الدم. أما لو حدثت بعد إكامل العرشة، كام لو كانت عادهتا 
تسـعة أيام أو عرشة ثم رأته صفرة يف اليوم احلادي عرش أو اسـتمر له صفرة فال جمال 
حليضيته، لعدم ختلل أقل الطهر يف األول، ولعدم جتاوز احليض عن العرشة يف الثاين.
وهـو ال ينـايف عمـوم حيضية الصفرة قبل مـيض يومني بعد العـادة، ألن املراد 
بالعمـوم املذكور بيان عدم مانعيـة كوهنا صفرة من حيضيتها، ال حيضيتها مطلقاً ولو 

يف مورد امتناع حيضية الدم فيه.
ومثلهـا يف ذلـك ما لـو حدثت من دون سـبق احليـض يف أيام العـادة، أما مع 
انقطاعهـا بمـيض اليومني بعد العادة فلعدم بلوغها أقل احليض، وأما مع اسـتمرارها 
فلتوقـف حيضيتها عـىل حيضية ما بعـد اليومـني، ومقتىض النصـوص املتقدمة عدم 
حيضيتـه، فيمتنع حيضية ما قبل اليومني، لعـدم بلوغه أقل احليض، ال لكونه صفرة، 

لينايف عموم حيضية الصفرة قبل ميض يومني من انقضاء العادة. 
(١) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:٤.

١٦٥ ......................................................................... الصفرة يف غري ايام العادة 
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نعـم،  لو انقلبت بعد اليومني إىل دم واسـتمر املجموع ثالثـة أيام مل يبعد البناء 
عـىل حيضيـة املجموع، بناء عىل ثبوت عموم يقيض بحيضية الـدم يف غري أيام العادة، 

. حيث تكون حيضية املجموع مقتىض العمومني معاً
اللهـم إال أن يقال: بعد أن سـبق اختصاص موثق معاويـة بن حكيم بالصفرة 
املتصلـة بام يف العادة فالظاهر أن حديثي أيب بصري وعيل بن أيب محزة خمتصان بام يتصل 
باحليـض ال بأيامه، وحينئذٍ ال جمال للبناء عـىل حيضية الصفرة يف الفرض املذكور إال 

إذا كان الدم املتصل هبا حمكوماً باحليضية، لبلوغه ثالثة أيام.
وعليه يكون املتحصل من جمموع النصوص: أن الصفرة إن كانت متصلة بالدم 
املحكوم باحليضية سواءً كان يف أيام العادة أم يف غريها إنام حيكم عليها باحليضية إذا كانت 
قبل احليض بيومني فام دون أو بعده بأقل من يومني، من دون فرق بني ذات العادة وغريها. 
نعم،  لو رأهتا قبل احليض بثالثة أيام فهل حيكم بعدم حيضية خصوص اليوم األول، 
أو بعدم حيضيتها بتاممها؟ األول أنسب باإلطالق، وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال. 
وإن كانت مسـتقلة بنفسـها فهـي يف أيام العادة حيض، وكـذا ما يتصل هبا من 
طرفيها إىل يومني، كام يقتضيه موثق معاوية بن حكيم، وكذا صحيح حممد بن مسـلم 

 . يف اجلملة. وإن كانت متقدمة عليها أو متأخرة عنها بأكثر فهي ليست حيضاً
وإن كانـت مـن غري ذات العادة مل يبعد البناء عىل عـدم حيضيتها، ألن مقتىض 
اشـرتاط كوهنا حيضاً يف النصـوص بكوهنا قبل احليض بيومني عـدم حيضيتها بدون 
 . ذلك، سواءً كان هناك حيض قد تقدمت عليه بأكثر من يومني أم مل يكن حيض أصالً

وال بد من التأمل التام. ومنه سبحانه نستمد العون، وبه االعتصام.
الثاين: ال خيفى أن النصوص املتقدمة ال تنهض ببيان اعتبار الصفات يف حيضية 
الـدم يف موردهـا، ألن الصفرة أخص من الدم الفاقد للصفـات، فنفي حيضيتها أعم 
من نفي حيضيته، فلو كان مقتىض بعض األدلة حيضية الدم مطلقاً فال جمال للخروج 
عنـه بالنصوص املذكـورة. وإلغاء خصوصيـة الصفرة فيها، وفهـم أن املدار عىل فقد 



الصفات مطلقاً بال شاهد.
الثالث: يف مرسلة يونس القصرية عن أيب عبد اهللاA: «وكل ما رأته املرأة يف 
أيـام حيضها من صفـرة أومحرة فهو من احليض، وكل مارأتـه بعد أيام حيضها فليس 
من احليض»(١). والبد من تنزيله يف احلمرة عىل ما يناسـب نصوص االسـتظهار، وما 
تضمن أن ما ير يف ضمن العرشة فهو من احليضة األوىل. ولعل األقرب تنزيله عىل 

مستمرة الدم. فتأمل. وأما يف الصفرة فيظهر احلال مما تقدم.
(١) أما مع التقدم فكأنه للتعبري بالتعجيل يف موثق سـامعة، بدعو ظهوره يف 
كـون الدم املتقدم من شـؤون العادة لقربه منها، والتقييـد بالقلة يف صحيح الصحاف 

وباليومني يف حديثي أيب بصري ومعاوية بن حكيم.
فيخـرج بذلك عن إطالق القبلية يف خرب عـيل بن أيب محزة. مع أنه ـ مضافاً إىل 
اإلشـكال يف سنده ـ يشكل اإلطالق فيه، للمقابلة فيه بني التقدم والتأخر. قال سيدنا 
املصنـفP: «إذ لو مل يكن املراد التقـدم قليالً مل يكن وجه للمقابلة بينهام، إذ كل ما 
قبـل احليض السـابق يصدق عليه أنـه بعد احليض الالحق وبالعكـس، بخالف ما لو 

.« محل عىل التقدم قليالً
لكـن التقييـد باليومني خمتص بالصفـرة فالتعدي للدم موقـوف عىل فهم عدم 
اخلصوصيـة هلا، وهو ممنـوع. ومنه يظهر لزوم اجلمود يف الصفـرة عىل اليومني وعدم 

التعدي لغريمها مما يصدق معه التعجيل أو قلة التقدم، لورودمها يف الدم. 
وصحيـح الصحاف خمتـص باحلامل التي ثبت فيهـا التفصيل بوجه خاص ال 

جيري يف غريها. 
وأما التعجيل يف املوثق فالظاهر أنه مطلق شامل للتقدم ولو كثرياً، كإطالقات 
التحيـض برؤيـة الـدم. بل هـو كالرصيح مـن صحيح عبـد الرمحن بـن أيب عبد اهللا: 

(١)، وإن كان  بيـوم أو يومني أو نحوه مما يصدق معه التقدم أو التأخر عرفاً

(١) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:٣.

حتيض ذات العادة برؤية الدم...................................................................... ١٦٧
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«سـألت أبا عبد اهللاA عن املرأة إذا طلقها زوجها متى تكون [هي] أملك بنفسـها. 
قال: إذا رأت الدم من احليضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت: فإن عجل عليها الدم 
قبـل أيام قرئها؟ قـال: إذا كان الدم قبل عرشة أيام فهو من احليضة التي طهرت منها، 
وإن كان الدم بعد العرشة أيام فهو من احليضة الثالثة، وهي أملك بنفسـها»(١)، حيث 
طبـق اإلمامA التعجيل عىل مـا إذا كان الدم قبل العرشة من احليض األول، فضالً 

. عام بعدها مما قد يكون قبل العادة بسبعة عرش يوماً
وما ذكره شـيخنا األعظمP من الفرق بينه وبني املوثق بنسـبة التعجيل فيه 
للدم ويف املوثق للوقت الذي يراد به العادة، فهو ال يصدق إال إذا ظن من قرب الزمان 
منها أن املرئي دمها تقدم عىل وقتها. كام تر، ألن تعجيل الدم إنام يكون مع تقدمه عىل 
 . وقته، فإذا صدق مع كثرة زمان التقدم صدق تعجيل الوقت أو العادة مع ذلك أيضاً
عىل أنه ال جمال لتنزيل تقدم الوقت عىل تقدم العادة، إذ ال يراد تقدمها بنفسها، 
ولذا ال يكون التقدم مرة موجباً لتقدم العادة الوقتية، بل البد من محله عىل تقدم وقت 

الدم اخلاص عىل العادة، فيكون نظرياً للصحيح.
مضافـاً إىل أن مـا سـبق يف املوثق لو تـم إنام يقتـيض قصوره عن صـورة زيادة 
التقـدم، ال ظهـوره يف عدم التحيض معها، فال ينـايف الصحيح الذي هو كالرصيح يف 
التحيـض معها. ومن هنا يتعـني البناء عىل التحيض مع التقدم مطلقاً، كام هو املحكي 
عن املشـهور، بل عن ظاهر الروض أن الفـرق يف التقدم بني اليومني والزائد إحداث 

قول ثالث، وإن قال شيخنا األعظمP: «لكنه غري ثابت». 
نعم،  قد يدعى لزوم تقييد اإلطالق املذكور بام إذا كان الدم واجداً للصفات، 
دون ما إذا كان فاقداً هلا، لعموم أدلة الصفات. وهو مبني عىل متامية العموم املذكور.، 

ويأيت إن شاء اهللا تعاىل الكالم يف ذلك يف ذيل املسألة.

(١) الوسائل باب:١٧ من أبواب العدد من كتاب النكاح حديث:١.



هـذا كله يف التقدم، وأما التأخر فقد سـبق أن خصوصيـة ذات العادة فيه مبنية 
عـىل اسـتفادته من دليل التقـدم باألولوية، ألن تأخر الدم يزيـده انبعاثاً، أو من موثق 

سامعة بإلغاء خصوصية التقدم فيه، أو من عدم القول بالفصل بينه وبني التقدم. 
وعىل األخريين يتجه مشاركته للتقدم يف التقييد بقرص األمد لوتم فيه، أما عىل 
األول فالالزم اإلطالق، بل أولوية التأخر الكثري، ألنه يوجب زيادة انبعاث الدم، كام 

.Pذكره شيخنا األعظم
لكن سـبق عـدم متامية الوجـوه الثالثـة، وأنـه ال خصوصية لـذات العادة يف 
التأخـر، بل هي معه كاملضطربة، فيبتني حتيضها عىل عموم حيضية الدم يف غري العادة 
. ويأيت الكالم فيه عند الكالم يف قاعدة اإلمكان إن  إذا كان واجداً للصفات أو مطلقاً

شاء اهللا تعاىل، كام سيأيت الكالم يف حكم الصفرة. 
وأما ما يف املبسوط من حتديد التقدم والتأخر بعرشة أيام، وأنه لو زاد عىل ذلك 
حكم بأنه ليس بحيض. فلم يتضح وجهه، والسيام مع ظهور كالمه يف عدم حيضيته 

حتى لو استمر. إذ مل يعرف من أحد القول بأن التقدم عىل العادة من موانع احليض.
(١) ممـا تقـدم يظهر لـزوم البناء عىل حيضية الصفـرة يف أيام العـادة، أو قبلها 
بيومني ال أكثر، الختصاص النصوص بذلك، وأنه ال جمال لتنزيلها عىل ما يصدق معه 
التعجيـل أو قلة التقدم. كام سـبق أن مقتىض النصـوص املتقدمة عدم حيضية الصفرة 
االبتدائيـة املتأخـرة عن العادة، إال أن يتعقبها دم حمكـوم باحليضية، بحيث تكون قبله 

بيومني فام دون، فال جمال للتحيض ظاهراً هبا إال مع إحراز ذلك.
(٢) كام هو مقتىض التعبد بحيضية الدم أو الصفرة الذي هو رصيح غري واحد 
من النصوص املتقدمة وغريها، واملسـتفاد عرفاً ممـا تضمن منها ترتب بعض أحكامه 
كـرتك الصالة، لظهور مسـاقها يف املفروغية عن أن ترتبه متفـرع عىل حتقق موضوعه 

(١)، فترتك العبادة وتعمل عمل احلائض يف مجيع   األحكام(٢)،  أصفر رقيقاً
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املعهود، وهو احليض، ال عىل موضوع آخر يف قباله.
(١) بناء عىل اعتبار التوايل يف ثالثة احليض، أما بناء عىل عدمه فالبد يف لزوم التدارك 
 . من عدم عوده بنحو يتم به ثالثة أيام يف ضمن العرشة، فلو عاد انكشف كونه حيضاً
نعـم،  قد يشـكل البناء عىل ذلك يف الصفرة لو رأهتـا قبل العادة بيومني وختلل 
النقـاء بينها وبني الدم، إما النرصاف نصـوص إحلاقها باحليض إىل خصوص املتصل 
منهـا بالـدم، أو النرصاف الـدم يف دليل تفرق ثالثـة احليض إىل ما يقابـل الصفرة مما 
يتضـح صـدق الدم عليه عرفـاً، لعدم وضوح صدقه عىل الصفرة بعـد كون الدم فيها 

خمتلطاً بام ال يستهلك فيه، ولذا تضمن بعض النصوص املقابلة بينها وبني الدم. 
إال أن يكون دليل التفرق إطالق دليل حتديد احليض بثالثة أيام، فيكفي إطالق 
دليل إحلاق الصفرة باحليض ـ لو تم بنحو يشـمل املنفصلة عن الدم ـ يف دخوهلا حتت 

. إطالق دليل حتديد احليض. فتأمل جيداً
(٢) كام ينكشـف عدم خروجها عن العدة، وعدم وجوب الكفارة بوطئها لو 
قيل بوجوهبا بوطء احلائض، إىل غري ذلك من أحكام احليض التي يرتتب األثر العميل 

بانكشاف عدم ترتبه واقعاً من أول األمر، لعدم حتقق موضوعه.
تتميم: 

حيث عرفت أن احلكم بحيضية الدم يف بعض الفروع السابقة يبتني عىل عموم 
حيضيـة الـدم الذي تـراه املرأة، كام يبتنـي عليه كثري مـن الفروع اآلتية لـزم التعرض 
للعموم املذكور ولدليله، وحيث كان الكالم فيه من شـؤن الكالم يف قاعدة اإلمكان 
كان املناسـب الكالم فيهـا، فنقول بعد التوكل عىل اهللا سـبحانه وتعاىل وطلب العون 

والتوفيق والتسديد منه:

(١) وجب  ولكن إذا انكشـف أنه ليـس بحيض النقطاعه قبل الثالثـة مثالً
عليها قضاء الصالة(٢). 



قد تكرر يف كلامهتم أن كل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض كقاعدة يرجع 
إليهـا يف مقـام العمل، وقد يسـتفاد ذلك مـن مجلة من كلامهتم تبعاً مـن دون أن يكون 
مقصـوداً باألصل، فقد سـبق مـن اخلالف احلكـم بحيضية الصفرة والكـدرة يف أيام 
إمـكان احليـض مدعياً عليه اإلمجاع، وسـبق من غـري واحد موافقته، مـع وضوح أن 
حيضية الصفرة والكدرة فيها تستلزم حيضية الدم باألولوية العرفية، ويف الوسيلة أن 
دم احليض إن اشتبه بدم االستحاضة فهو حيض. ويف اخلالف أن من عادهتا مخسة أيام 

.« إذا رأت الدم عرشة أيام كان كله حيضاً، قال: «ألنه زمان يمكن أن يكون حيضاً
ويف املعتـرب: «وما تراه املرأة بني الثالثـة إىل العرشة حيض إذا انقطع، وال عربة 
بلونـه ما مل يعلـم أنه لقرح أو عذرة، وهو إمجاع، وألنه زمـان يمكن أن يكون حيضاً، 
» ونحوه يف املنتهى، كام اسـتدل فيه بقاعدة اإلمكان  فيجـب أن يكون الدم فيـه حيضاً
عىل حتيض املضطربة واملبتدأة برؤية الدم، وعىل حيضية الدم إذا تقدم عىل العادة، فإن 

استدالهلم بالقاعدة ظاهر يف التسامل عليها. 
ويف الرشايـع: «ومـا تراه من الثالثة إىل العرشة مما يمكـن أن يكون حيضاً فهو 
حيـض جتانـس أو اختلـف»، وقريب منـه يف النافـع والتذكرة، ويف اإلرشـاد: «وكل 
دم يمكـن أن يكون حيضاً فهـو حيض»، ونحوه يف القواعـد واللمعة وحمكي البيان، 
وزاد عليـه يف القواعـد: «وإن كان أصفـر أو غريه» ونحوه عن هنايـة األحكام مدعياً 
عليـه اإلمجـاع، ويف جامـع املقاصد: «هذا احلكـم ذكره األصحـاب كذلك وتكرر يف 
كالمهـم، ويظهـر أنه مما أمجعوا عليـه» واعرتف يف املدارك بـأن األصحاب قد ذكروه 
كذلك، وعن حمكي رشح الروضة: «ذكره األصحاب قاطعني به عىل وجه يظهر منهم 
اتفاقهم عليه»، وعن الذخرية: «ال أعرف يف ذلك خالفاً بني األصحاب» وعن رشح 
املفاتيح أنه املعروف من مذهب األصحاب، وعن حاشية املدارك: «أهنم مل يعولوا عىل 
اإلمـكان، وإنام عولوا عىل اإلمجـاع، واملجمعون اطلعوا عىل املسـتند»، ويف اجلواهر: 
«كام أهنا عند املعارصين ومن قارهبم من القطعيات التي ال تقبل الشك والتشكيك».
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وال خيفـى أن حكـم األصحـاب بذلك مع ظهور التسـامل عليه مـن مجاعة من 
أعياهنم، ودعو اإلمجاع عليه أو عىل بعض صغرياته من مجلة من أكابرهم، كاشـف 

عن ثبوته يف اجلملة، المتناع خطئهم عادة يف مثل هذا احلكم مما يكثر االبتالء به. 
وال يمنع من ذلك القطع باسـتنادهم لبعض الوجوه اآلتية، فضالً عن احتامل 
ذلـك، ألن العلـم بمسـتند اإلمجـاع إنـام يمنـع مـن العلـم بمضمونـه إذا أمكن خطأ 
املجمعـني عـىل تقدير خطأ اسـتدالهلم، وهو ال يمكن يف املسـائل التـي يكثر االبتالء 
هبا، حيث يمتنع خفاء احلكم فيها عىل األصحاب وخطؤهم يف تشخيصه، بل يكشف 
إمجاعهم فيها إما عن متامية مستندهم، الطالعهم عىل ما يتمم دليليته وإن خفي علينا، 
أو عن وجود سـرية ونحوها موافقة هلم وإن غفلـوا عن االعتامد عليها أو التنبيه إليها 
واعتمـدوا عىل ما ختيلـوا دليليته، أو عن خطأ اعتقاد أو احتامل اعتامدهم عىل املسـتند 

املذكور وأهنم قد اعتمدوا عىل غريه مما يصلح لالستدالل وإن مل يظهر لنا.
نعم،  ملّا مل تتفق دعاو اإلمجاع السابقة يف معقد واحد، بل اختلفت، واستفيد 
من بعضهم املفروغية عن الدعو من دون تصدٍ لبياهنا بوجه دقيق، واحتمل تسامح 
بعضهـم يف إطـالق معقـد اإلمجـاع، وكان املـراد باإلمـكان يف كالمهم حمتمـالً ملعان 
متعـددة، مل ينهـض اإلمجاع املذكور بتحديـد القاعدة بالوجه الـكايف، فالبد من النظر 
يف وجوه االسـتدالل األخر وحتديد مفاد ما ينهض باالسـتدالل منها يف نفسـه وبعد 
النظر فيام يعارضه، وبعد حتديد ما يستحصل منها ينظر فإن مل يكن املتيقن من اإلمجاع 
املذكور منافياً له وال أوسع منه لزم العمل به ومل يكن اإلمجاع حجة يف غريه، وإن نافاه 
أو كان أوسـع منـه مل يعتـد به ولزم النظـر يف املتيقن من اإلمجاع فيعمـل به مع حتديده 

 . ، وحيتاط يف حمتمالته مع حتديده إمجاالً تفصيالً
إذا عرفت هذا، فاعلم أهنم استدلوا عىل القاعدة بوجوه..

األول: األصل. ذكره غري واحد. 
وقد يقرب تارة: بأنه مقتىض الظاهر، ألن غالب دم النساء هو احليض، كام قرر 



يف اجلواهر. 
وفيهـ  مع عدم الدليل عىل حجية الغلبةـ  أن الغلبة النوعية يف النساء قد تعارض 
بالغلبة الشخصية كام يف املرأة التي يكثر منها غري احليض. كام تعارض فيام لوكان الدم 

فاقداً للصفات بغلبة واجدية دم احليض هلا، التي هي نوعية مثلها.
واُخر: باسـتصحاب عدم كون الدم من قـرح أو عرق العاذل أو نحومها مما 
تضمنـت النصـوص أو يعلم بخروج دم غـري احليض منه، كام قرر يف املسـتند. وفيه: 
أنـه ال حيـرز كونه حيضاً إال بناء عىل األصل املثبت، بل اجلاري هو اسـتصحاب عدم 

احليض، عىل ما تقدم نظريه عند الكالم يف اعتبار التوايل يف أقل احليض.
وثالثـة: بأصالة الصحـة، ألن احليض مقتىض طبيعة املـزاج وغريه من آفة، كام 
قد يظهر من الرياض، وربام يكون هو مرجع الوجهني السـابقني يف كلامهتم. وفيه: أن 
املتيقن من بناء العقالء عىل العمل بأصالة الصحة ترتيبهم أثر الصحة، كدفع ما يشك 
. مع  يف صحتـه بدالً عن املبيع الكيل، دون أثار لوازمهـا اخلارجية، ككون الدم حيضاً
أنه لو جر الختص بمن حيتمل صحتها، دون من يعلم بعروض اآلفة عليها إذا تردد 

دمها بني أن يكون حيضاً أو من اآلفة.
الثـاين: بنـاء العرف عىل ذلك، كام عـن حمكي رشح املفاتيح. وقـد يوجه لزوم 
متابعتهـم يف إحـراز احليض بأنه مقتىض اإلطالقات املقاميـة ألدلة أحكامه، إذ ملا كان 
املخاطب هبا العرف وكان القطع باحليض متعذراً أو نادراً هلم، بل املعهود هلم الرجوع 
لطـرق خاصـة، كان ظاهر اخلطاب هبا إيكاهلم يف العمل هبا ملا هو املعهود هلم. ومل يرد 
مـن الشـارع األقدس الـردع عن متابعتهم يف التشـخيص وال بيان الضابـط العام فيه 

ليستغنى به عام عندهم وخيرج عن مقتىض اإلطالقات املشار إليها. 
وأمـا مـا ورد يف بيـان رشوط احليض وموانعـه أو عدم مانعيـة بعض األمورـ  
كاحلمـل ـ منه. فهو ال يقتيض حيضية واجد الرشط وفاقد املانع بنحو القضية الكلية، 
. وورود بعض  بل املهملة التي ال تصلح لتشخيص الدم الذي هو من احليض خارجاً
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تلك األدلة للردع عام عليه العرف ـ بناء عىل خمالفتها ملا عندهم ـ ال يقتيض الردع عن 
متابعتهم يف غري مواردها بعد أن كان مقتىض اإلطالقات املذكورة متابعتهم. 

كام أنه لو وفت بعض األدلة الرشعية بتشخيص احليض بمقدار معتد به ال يعلم 
بوجـود ما زاد عليه ـ كإطـالق التحيض برؤية الدم يف العادة، أو الواجد للصفات لو 
تـمـ  فهـي ال متنع مـن الرجوع للعرف يف التشـخيص فيام زاد عىل ذلـك، لعدم كوهنا 

بلسان احلرص ونفي ما عدا تلك املوارد لتنايف اإلطالقات املشار إليها. 
وباجلملـة: ال ينبغي التأمل يف االكتفاء بتشـخيص العـرف للحيض ما مل يثبت 

الردع عنه يف مورد.
وأما ما يظهر من سـيدنا املصنفP مـن أن العرف يبني عىل حيضية كل دم 
خيرج من الرحم واقعاً ـ ال ظاهراً، كام هو حمل الكالم ـ ويناسبه اشتقاق االستحاضة، 
ألهنا اسـتفعال من احليض، فيكون ما دل عىل مباينة االسـتحاضة للحيض رادعاً عام 

عليه العرف وكاشفاً عن خطئهم. 
فهو ال خيلو عن إشكال، ألن الظاهر مفروغية العرف عن كون احليض طبيعياً 
للمـرأة وأنـه دوري يف الشـهر بقدر خاص، مع ما هو املعلوم من ابتالء بعض النسـاء 
بدماء مستمرة لعوارض خاصة هبن، كام يناسبه ظهور بعض النصوص(١) يف املفروغية 

عن كون االستحاضة من سنخ املرض. 
وليـس إطـالق االسـتحاضة عـىل دمها ألهنـا من أفـراد احليـض عندهم، بل 
ملشاهبتها له يف اخلروج من الرحم أو اشتباهها به أو نحو ذلك، ولذا أطلقت عىل دمها 

يف لسان الشارع األقدس يف مقام بيان عدم كوهنا بحكمه. 
ومـن هنا ال يبعد كون تشـخيص العرف للحيض حدسـياً بالنظـر ألماراته أو 

ألنه مقتىض األصل.
نعـم،  مل يتضـح بناؤهـم عىل احليـض يف موارد قاعـدة اإلمكان عـىل عمومها 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٤، ٧.



املتقـدم يف كلامهتـم، بل ال يبعد عدم بنائهم عىل حيضية الدم اخلارج يف غري أيام العادة 
أو مـا يقـرب منها إذا كان فاقداً للصفـات. كام ال يبعد أن يكـون بناؤهم عىل حيضية 
اخلـارج يف العـادة أو يف غريهـا إذا كان بالصفـات للعلم أو االطمئنـان بحيضيته، ال 
حلجيـة الصفات بنظرهـم بحيث يعمل عليهـا مع وجود مثري الحتـامل عدم احليض 

بنحو معتد به.
الثالـث: ما يف كشـف اللثـام من أنه لو مل يعترب اإلمـكان مل حيكم بحيض، إذ ال 
طريق لليقني به، والصفات إنام تعترب عند احلاجة إليها ال مطلقاً، للنص واإلمجاع عىل 

انتفائها. انتهى. 
وهو يبتني عىل ما سـبق مـن عدم صلوح أدلة الـرشوط واملوانع لبيان حيضية 
واجد الرشط وفاقد املانع بنحو القضية الكلية، بل املهملة. وعدم متامية عموم حجية 
الصفـات الـذي يأيت الكالم فيه إن شـاء اهللا تعاىل، والذي ال ينافيـه جواز انتفائها عن 
احليض، ألنه يسـتلزم عدم كشـف انتفائها عن عدم احليضيـة، وال ينايف املالزمة بينها 
وبـني احليضيـة التي تكفـي يف اليقـني باحليضيـة معها. بل لـو فرض عـدم مالزمتها 

للحيضية أمكن حجيتها عليها، لالكتفاء يف احلجيه باالحتامل وال يعترب اليقني.
وكيف كان، فالوجه املذكور ال يقتيض البناء عىل احليضية يف مجيع موارد قاعدة 
اإلمـكان، بـل وجـود ما يصلح إلحـرازه يف اجلملـة، ويكفي يف ذلك السـرية، ملا هو 
املعلوم من عدم البناء عىل االقتصار يف مورد الشـك يف حيضية الدم عىل االحتياط يف 
مورد العلم اإلمجايل، واستصحاب احليض أو عدمه يف غريه. لكن يلزم االقتصار عىل 
املتيقـن من طرق اإلحـراز، ولعله مقتىض بعض اإلطالقات اآلتيـة. ومنه يظهر حال 

االستدالل بالسرية عىل القاعدة.
الرابـع: النصوص الكثـرية الظاهـرة يف االكتفاء يف التحيض بإمـكان حيضية 

الدم، وإن مل حيرز بأمارة أو يقني.
منهـا: قولـهA يف موثق سـامعة املتقـدم معلـالً التحيض بالـدم املتقدم عىل 
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العادة: «فإنه ربـام تعجل هبا الوقت»(١) لظهوره بمقتىض ارتكازية التعليل يف االكتفاء 
باحتامل حيضية الدم من دون خصوصية للتعجيل املختص بذات العادة، لعدم دخلها 
ارتكازاً، بل احلكم معها أخفى، ألن وجود العادة صالح لألمارية عىل عدم حيضية ما 

خيرج يف غريها. 
نعم،  لو اختص بام يقرب من العادة أمكن رجوعه إىل أمارية العادة عىل حيضية 
الدم فيام يقرب منها، فيختص بذات العادة. لكن سبق املنع منه عند الكالم يف مقدار التقدم 
عىل العادة، مع أن لسانه مل يتضمن أمارية العادة عىل حيضية ما يقرب منها، بل احتامل 
تقدم احليض عليها، فلوال املفروغية عن االكتفاء يف التحيض باحتامل كون الدم حيضاً مل 
.Pحيسن االكتفاء بذلك يف التعليل يف ذات العادة، كام نبه له يف اجلملة سيدنا املصنف

ومنها: ما ورد يف احلامل من تعليل حتيضها بالدم بأهنا قد حتيض، ففي صحيح 
عبد اهللا بن سـنان عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن احلبىل تر الدم أترتك الصالة؟ 
فقال: نعم،  إن احلبىل ربام قذفت بالدم»(٢) ، ويف مرسل حريز عن أحدمهاH: «تدع 
الصـالة فإنه ربام بقي يف الرحم الدم ومل خيرج وتلك اهلراقة»(٣) ، لظهور التعليل فيهام 
، لعدم دخلها  يف املفروغيـة عـن االكتفاء باالحتـامل. وخصوصية احلمل ملغية عرفـاً
. بـل احلكم معها أخفى، لبعد حيض احلامل، فيلزم البناء عىل العموم حمافظة  ارتـكازاً

عىل ارتكازية التعليل.
وأما ما ذكره شيخنا األعظمP من املناقشة فيهام ويف موثق سامعة بأن (ربام) 

للتكثري جيئ به لرفع االستبعاد ومل يقصد تعليل احلكم باالحتامل. 
فهـو كام تر، لقوة ظهور (ربام) يف التقليل، وظهور الكالم يف التعليل. مع أن 
احلكم ليس باحتامل احليض، ليكتفى برفع االستبعاد، بل برتك الصالة املوقوف عىل إحراز 
احليض، وال يكفي يف إحرازه رفع االستبعاد، إال أن يرجع إىل االكتفاء فيه باالحتامل.

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١.
(٢)، (٣) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:١، ٩.



وربـام يكـون مثلهـام يف ذلك صحيح أيب بصـري عن أيب عبد اهللاA: «سـألته 
عـن احلبـىل تر الدم؟ قال: نعم،  إنه ربام قذفت املرأة الدم وهي حبىل»(١) ، وصحيح 
سـليامن بن خالد: « قلـت أليب عبد اهللاA: جعلت فداك احلبـىل ربام طمثت؟ قال: 
نعم، ، وذلك أن الولد يف بطن أمه غذاؤه الدم فربام كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، 

فإذا دفقته حرمت عليها الصالة»(٢). 
اللهم إال أن يقال: التعليل فيهام مسوق لبيان إمكان حيض احلامل، ال لتحيضها 
بالـدم املجهول احلال، ليدل عىل االكتفاء يف التحيض باحتامل حيضية الدم، وال ينايف 
ذلك ذيل الصحيح الثاين، إذ لعل األمر فيه بالتحيض ابتداء من اإلمامA ال لكونه 

مسؤالً عنه، وهو إنام يدل عىل حرمة الصالة مع حيضية الدم واقعاً، ال مع احتامهلا.
فاألوىل التمسك بام تضمن حتيض احلامل برؤية الدم من دون تعليل، كصحيح 
صفوان: «سـألت أبا احلسـن الرضاA عن احلبىل تر الدم ثالثة أيام أو أربعة أيام 
تصيل؟ قال: متسك عن الصالة»(٣) لشمول إطالقه ملا إذا مل يكن يف العادة وال بالصفات، 
مع ما هو املعلوم ـ ولو بقرينة النصوص السابقة ـ من عدم العلم بحيضية دم احلامل، 
ومـن القريب جداً إلغاء خصوصية احلمل فيه، ملا أرشنا إليه يف احلديثني األولني،وإن 

افرتقاعنه بأن لسان التعليل ملزم بالتعدي عن مورده حمافظةعىل ارتكازيته.
ودعـو: ورود اإلطالقـات املذكورة لبيان عدم مانعية احلمل من احليض من 

دون نظر إىل كيفية إحرازه، بل ظاهرها اإليكال فيه إىل ما حيرز به حيض غريها. 
مدفوعة بأن وروده لبيان ذلك ال ينايف ثبوت اإلطالق له بلحاظ اإلحراز أيضاً 
بمقتىض احلكم فيه برتتيب أثر احليض بمجرد رؤية الدم فيه، والسيام مع تنبيه السائل 
عـىل اسـتمراره ثالثة أيـام أو أربعة الـذي هو دخيـل يف حيضيته، فعـدم التعرض يف 
اجلواب العتبار ما زاد عىل ذلك يف التحيض ظاهر يف عدمه واالكتفاء بام ذكره السائل.
نعـم،  سـبق احتامل تقييـده يف احلامل بغري الـدم األصفر، فال جمال للتمسـك 

(١)، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث: ١٠، ١٤، ٤.

قاعدة اإلمكان.................................................................................... ١٧٧



............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٤ ١٧٨

بإطالقـه يف غري احلامـل لو تم إلغاء خصوصيتهـا، ألنه فـرع إرادة إطالقه يف مورده، 
بخالف التعليل، فإنه راجع إىل كرب مستدل هبا عىل حكم املورد، فال يلزم من تقييد 

احلكم يف مورد االستدالل هبا تقييدها. فالحظ.
ومنها: موثق عبداهللا بن املغرية عن أيب احلسـن األولA: «يف امرأة نفسـت 
فرتكـت الصالة ثالثني يوماً، ثم طهرت، ثـم رأت الدم بعد ذلك. قال: تدع الصالة، 
ألن أيامهـا أيـام الطهر قـد جازت مع أيام النفـاس»(١)، لظهوره يف االكتفـاء يف البناء 
عىل حيضية الدم بعدم مانعية ما يتوهم مانعيته، وهو عدم ختلل الطهر، مليض أيامه مع 

أيام النفاس. 
ومقتـىض ارتكازيـة التعليل إلغاء خصوصيـة النفاس يف ذلـك، خصوصاً مع 
كون احليض أبعد مع مسـبوقيته باستمرار الدم، فيكون مرجع التعليل إىل االكتفاء يف 

البناء عىل احليضية بعدم املانع منها.
وما ذكره سـيدنا املصنفP من أنه يف مقام بيان عدم مانعية الدم األول عن 
حيضيـة الثـاين التي تومهها السـائل، وإن كان مسـلامً، إال أن احلكم فيـه برتك الصالة 
ظاهر يف إرادة فعلية التحيض ألجل عدم املانع، ال جمرد إمكانه وإن مل يكن فعلياً لعدم 

إحراز حيضية الدم.
ومثله دعو: أن ظهوره يف كون متام الثالثني يوماً نفاساًمانع من التمسك به. 
الندفاعها بأن ذلك مل يتضمنه كالم اإلمامA وإنام فرض السائل عمل املرأة 
عليـه، وال جمال السـتفادة إمضاء اإلمامA لذلك بعد عدم سـوق السـؤال له، بل 
ملعرفـة حكم الدم الثاين، وبعد حكمهA بجواز أيـام الطهر مع أيام النفاس، إذ كام 
يمكـن محله عـىل جواز أيام الطهر التي تعودهتا فيام سـبق ـ وإن مل يكن هلا طهر فعالً ـ 
مـع أيـام النفاس احلقيقية، فيدل عىل إمضاء كون متام الثالثني نفاسـاً وإىل عدم اعتبار 
فصـل أقل الطهر يف مورده، كذلك يمكن محله عىل جواز أيام طهرها احلقيقية الفعلية 

(١) الوسائل باب:٥ من أبواب النفاس حديث:١.



مع أيام النفاس التي ختيلتها، فيدل عىل الردع عن كون متام الثالثني نفاساً وأن بعضها 
طهـر حقيقـة وحتقق الفصـل بأقل الطهـر، والثاين أنسـب بعدم اشـتامل احلديث عىل 
فـرض كون املـرأة ذات عادة وأن والدهتـا يف أيام عادهتا، وبظهـوره يف املفروغية عن 
 اعتبار فصل أقل الطهر عىل أن عدم العمل به يف ذلك ال يستلزم عدم العمل بالكرب

املستفادة من التعليل فيه، فإهنا أجنبية عنه.
ومنهـا: مجلة من النصـوص احلاكمة بالتحيـض بالدم مـن دون تنبيه إىل لزوم 
إحـراز حيضيته مثل ما ورد يف االشـتباه بـدم العذرة(١) من احلكـم بالتحيض بمجرد 
انغـامس القطنـة، مـع وضـوح أهنـا عالمة عـىل عدم كـون الدم مـن العـذرة، ال عىل 

 . كونه حيضاً
ومـا ذكره غري واحد من أن موردها ما إذا علـم من اخلارج انتفاء الثالث، غري 
ظاهر املأخذ، بل قد يأباه ما يف بعضها من فرض عدم طمث املرأة قبل ذلك. وجمرد ما 
تضمنه بعضها من اختالف القوابل يف أنه من احليض والعذرة ال يقتيض االنحصار هبام. 
وأمـا ما يف اجلواهر من أنه لـو كان البناء عىل قاعدة اإلمكان مل حيتج لالختبار. 
فيدفعه أن ذلك إنام يدل عىل عدم الرجوع للقاعدة من دون اختبار، أو عىل اختصاصها 
بالدم الذي يعلم أنه من الرحم، وال يمنع من داللتها عىل الرجوع إليها بعد االختبار 

وانكشاف كون الدم من الرحم.
نعـم،  قـد تتم دعو االختصـاص بام إذا علـم بعدم الدم الثالـث فيام ورد يف 
االشـتباه بالقرحـة، لقول السـائل: «والدم سـائل ال تدري من دم احليـض أو من دم 
القرحـة»(٢)، وإن كان الظاهـر أنـه ال منشـأ للـرتدد بينهام إال سـيالن الـدم القابل هلام 
ولغريمهـا، فيـدل بالتقريـر عـىل املفروغية عن أن الدم السـائل يبنى عـىل حيضيته مع 

العلم بكونه من الرحم.

(١) راجع الوسائل باب:٢ من أبواب احليض.
(٢) الوسائل باب:١٦ من أبواب احليض حديث:١.
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وكـذا حديثـا حممد بـن مسـلم(١) املتقدمان يف اعتبـار التـوايل يف ثالثة احليض 
وصحيـح عبـد الرمحن(٢) املتقدم هناكـ  وهنا عند الكالم يف مقدار التقدم عن العادةـ  
املتضمنة أن ما ير قبل العرشة من احليضة األوىل، وما ير بعدها من احليضة املستقبلة. 
ومـا ذكره شـيخنا األعظمP من أهنا مسـوقة لبيان إحلاق الـدم املفروغ عن 
حيضيتـه بإحـد احليضتني. ممنوع لعدم اإلشـعار فيهـا باملفروغية عـن حيضية الدم 
الـذي أخذ يف موضوعها، بل قد يأباه فرض السـائل يف األخـري تعجيل الدم قبل أيام 

القرء املناسب للتشكيك يف حيضيته.
ومثلها صحيح العيص: «سألت أبا عبد اهللاA عن امرأة ذهب طمثها سنني 

[سنة] ثم عاد إليها يشء. قال: ترتك الصالة حتى تطهر»(٣). 
وأما ما ذكره سـيدنا املصنـفP من أن التعبري فيه بالعـود يصلح قرينة عىل 
اختصاصـه بصورة إحراز احليض بالعلم أو العلمي، وكأن الوجه يف السـؤال احتامل 

. كون انقطاعه مدة طويلة مانعاً عنه رشعاً
 فهـو كـام تر، ال يناسـب العـدول يف فاعل (عـاد) من ضمـري: (طمثها) إىل 
(يشء) الظاهـر يف االهبام، والسـيام مع مناسـبة االنقطاع للجهل بحـال الدم. كام أنه 

يبعد جداً كون منشأ السؤال احتامل مانعية االنقطاع من ترتب أحكام احليض عليه.
ل  وَ ثـم إنه ال خيفى أن كال من هذه النصـوص وإن اختص ببعض املوارد، فاألُ
خمتصة باالشتباه بالعذرة أو القرحة، ونصوص التفصيل بني ما قبل العرشة وما بعدها 
خمتصة بمن تقدم منها احليض دون املبتدأة، وصحيح العيص خمتص بقسم منها وهي 
. وال أقل من  التي انقطع حيضها ثم عاد، إال أن إلغاء خصوصية مواردها قريب جداً

االستدالل بمجموعها عىل العموم. 

(١) الوسائل باب:١٠من أبواب احليض حديث:١١، وباب:١١من األبواب املذكورة حديث:٣. 
(٢) الوسائل باب:١٧ من أبواب العدد من كتاب الطالق حديث:١.

(٣) الوسائل باب:٣٢ من أبواب احليض حديث:١.



نعم،  اجلمود عىل لسـاهنا يقتيض البناء عىل حيضية الدم يف مواردها واقعاً ـ ال 
ظاهـراً، كام هو مفاد قاعدة اإلمكان ـ إال أن من القريب تنزيلها عىل القضية الظاهرية 
بلحـاظ املفروغية عن أصالة كـون الدم حيضاً، فتطابق مفاد التعليالت السـابقة، كام 
تقدم تنزيل إطالق حتيض احلامل بالدم عىل القضية الظاهرية بلحاظ التعليالت الواردة 
فيها. والسـيام مع بُعد انحصار الدم يف احليض وارتـكاز عدم املانع من خروج غريه.
هـذا وقد يسـتدل عـىل القاعدة بنصوص أخـر، كصحيح يونس بـن يعقوب: 
«قلت أليب عبد اهللاA: املرأة تر الدم ثالثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصالة. قلت: 
فإهنـا تـر الطهر ثالثة أيام أو أربعـة. قال: تصيل. قلت فإهنا تر الـدم ثالثة أيام أو 
أربعة [أيام] قال: تدع الصالة... تصنع ما بينها وبني شـهر فإن انقطع الدم وإال فهي 

بمنزلة املستحاضة»(١) .
وصحيـح أيب بصري:«سـألت أبـا عبد اهللاA عـن املرأة تر الدم مخسـة أيام 
والطهر مخسة أيام وتر الدم أربعة أيام وتر الطهر ستة أيام. فقال: إن رأت الدم مل 
تصـل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبني ثالثني يوماً، فإذا متت ثالثون يوماً فرأت 
دماً صبيباً اغتسـلت واستثفرت...»(٢) حيث ال طريق إلحراز حيضية الدم خصوصاً 

مع هذا االضطراب لوال قاعدة اإلمكان. 
وموثق سامعة يف اجلارية أول ما حتيض فتقعد يف شهر يومني ويف آخر ثالثة حيث 
قـالA: «فلهـا أن جتلس وتدع الصالة ما دامت تر الـدم ما مل جيز العرشة...»(٣)، 
حيث حكي عن بعض مشـاخينا االستدالل به عىل جريان القاعدة يف املبتدأة، لظهوره 

يف أن املدار يف ترك الصالة عىل رؤية الدم. 
وكـذا نصوص االسـتظهار احلاكمة بالتحيض بالدم املسـتمر بعـد العادة قبل 
العـرشة(٤)، ونصـوص االسـترباء احلاكمة ببقاء احليـض بخروج يشء مـن الدم عىل 

(١)، (٢) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:٢، ٣.
(٣) الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:١.

(٤) راجع الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض.
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القطنـة(١)، ومـا تضمن أن الصفرة يف أيام احليض حيـض(٢)، بناء عىل أن املراد هبا أيام 
إمكانه، كام سـبق مـن مجاعة، ونصوص إفطار الصائمة برؤية الـدم يف النهار(٣)، إذ ال 

يقني بحيضية الدماء املذكورة يف هذه النصوص.
لكن ذكر شـيخنا األعظمP لزوم محـل الصحيحني عىل املتحرية، فتتحيض 
بـكل دم الحتـامل كونـه هو احليـض، دون غريه، حتـى يتضح هلا احلـال، ال أهنا تبني 
عـىل حيضيـة كل منها، إذ البناء عىل أن اجلميع حيض واحد مسـتلزم لتجاوز احليض 

العرشة، وعىل أن كال منها حيض مستقل لكون الطهر بني احليضتني دون العرشة.
ومـا ذكـره وإن كان متينـاً ـ كام ذكـره غري واحد وسـبق عند الـكالم يف حكم 
النقـاء املتخلل بـني الدميني ـ إال أنه ال ينايف االسـتدالل هبام عـىل املطلوب، لوضوح 
أنـه لـوال لزوم التحيـض بكل دم يمكن حيضيتـه مل يبن عىل حيضيـة يشء من الدماء 
املذكورة، بل البناء عىل حيضية كل منها عند االبتالء به يقتيض البناء عىل حيضية الدم 

املنفرد باألولوية.
نعم،  استشـكل سـيدنا املصنـفP يف االسـتدالل هبام عىل القاعـدة، قال: 
«المتناع احليض يف متام الشـهر، فتكون متعارضة التطبيق باإلضافة إىل كل واحد من 
الدماء. وخروج الدم السـابق عن حمل االبتالء باإلضافة إىل بعض األحكام ال يقدح 

يف التعارض، ولو باإلضافة إىل بعض األحكام األخر، مثل قضاء الصالة». 
وما ذكره ال خيلو عن وجه، حيث ال إشكال ظاهراً يف وجوب القضاء بانكشاف 
عدم احليض لعموماته، وخلصوص مرسلة يونس القصرية فيمن رأت الدم يومني ومل 

يتم هلا ثالثة يف ضمن العرشة(٤). 
ومـن هنا ال جمال حلمل األمر برتك الصـالة عىل إحراز حيضية الدم بالقاعدة، 

(١) راجع الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض.
(٢) راجع الوسائل باب:٤ من أبواب احليض.

(٣) راجع الوسائل باب:٥٠ من أبواب احليض.
(٤) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.



بـل لعـل األقرب محلـه عىل االحتيـاط تقديامً الحتـامل احليض عىل احتـامل الطهر يف 
الصالة ألمهيته، أو للتسـهيل جتنباً للحرج باعامل أحكام املستحاضة، فإن أمكن ذلك 
ورفعـت اليد عن لزوم االحتياط بالصالة برجـاء املطلوبية، وإال تعني طرحها. وعىل 

كل حال ال جمال لالستدالل هبام عىل قاعدة اإلمكان.
وأما ما عن بعض مشاخينا من أن لزوم التأويل والترصف يف الفقرات املتأخرة 
مـن صحيح يونس ال يمنع من االسـتدالل بالفقرة األوىل منه، ألهنا مسـتقلة سـؤاالً 

وجواباً، بخالف صحيح أيب بصري، الشتامله عىل سؤال واحد عن جمموع الدماء. 
فهو ال خيلو عن إشكال، ألن إمجال الفقرات املتأخرة من صحيح يونس إنام هو 
المتناع حيضية مجيع الدماء املذكورة فيه، وهو يقتيض إمجال الفقرة األوىل أيضاً، لعدم 
املرجح هلا، والسيام مع احلكم يف ذيله بأهنا تصنع ذلك إىل شهر، لظهوره يف كون متام 

الفقرات متضمنة وظيفة واحدة يف متام الشهر، واملفروض عدم البناء عىل ذلك.
وأمـا موثـق سـامعة فظاهر قول السـائل فيـه: «أول ما حتيـض» املفروغية عن 

حيضية الدم، فيكون أجنبياً عام نحن فيه. 
كام أن نصوص االسـتظهار ـ مع اختالفها يف قدره وحكمه ـ خمتصة بموردها، 
 .Pوحمتملة للجري عىل االستصحاب دون قاعدة اإلمكان، كام نبه له سيدنا املصنف
ومثلها نصوص االسـترباء. كام تقـدم أن محل النصوص املتضمنـة أن الصفرة يف أيام 

احليض حيض عىل أيام اإلمكان خمالف لظاهرها، بل للمقطوع به من بعضها. 
وأمـا نصوص إفطار الصائمة برؤيـة الدم فهي واردة لبيان مفطرية الدم يف أي 
جـزء وقع من النهار، لدفع احتامل عدم مفطرية احليـض الواقع يف أثنائه، كام تضمنته 
بعض النصوص، فال إطالق هلا يف حيضية الدم، لتنفع فيام نحن فيه، كام نبه له غري واحد.

ومن هنا يتعني االقتصار يف االسـتدالل عىل ما تقدم مما هو تام داللة وسـنداً، 
وكفى به دليالً خيرج به عن اسـتصحاب عدم احليض. ومنه يظهر ضعف ما يف جامع 
، البتنائه عىل ترك املعلوم ثبوته  املقاصد من أنه لوال اإلمجاع لكان احلكم بذلك مشكالً
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يف الذمة تعويالً عىل جمرد اإلمكان، وما عن األردبييل من اختصاص احلكم باحليضية 
بام إذا امتنع غريها، الذي هو يف احلقيقة إنكار للقاعدة. 

ومثلـه ما يف املدارك مـن اختصاص ذلك بام إذا كان الـدم بصفة احليض أو يف 
العـادة، لعموم ما دل عىل حجيـة الصفات عىل حيضية الدم، وعىل أن الصفرة يف أيام 
احليـض حيض. لظهـور كالمه يف عـدم هنوض األدلة بعمـوم التحيـض بالدم، وقد 

عرفت هنوض ما تقدم من النصوص بذلك.
نعم،  قد يدعى لزوم رفع اليد عن العموم املذكور بام تضمن عدم حيضية فاقد 

 . الصفات، وهو موقوف عىل ثبوت عموم حجية الصفات نفياً وإثباتاً
والبـد يف إثباتـه أو نفيـه مـن النظـر يف النصـوص الدالة عليـه، وهي صحيح 
معاويـة بن عامر: «قـال أبو عبد اهللاA: إن دم االسـتحاضة واحليض ليس خيرجان 
مـن مـكان واحـد، إن دم االسـتحاضة بـارد، وإن دم احليـض حـار»(١) ، وصحيـح 
حفص بن البخرتي: «دخلت عىل أيب عبد اهللاA امرأة فسـألته عن املرأة يسـتمر هبا 
الدم، فال تدري أحيض هو أو غريه؟ قال: فقال هلا: إن دم احليض حار عبيط أسود له 
دفع وحرارة، ودم االستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع 
: «قالت  الصالة...»(٢) ، وما يف موثق إسـحاق بن جرير الوارد يف مسـتمرة الدم أيضاً
لـه: إن أيـام حيضها ختتلـف عليها... فام علمها بـه؟ قال: دم احليض ليـس به خفاء، 
هو دم حار جتد له حرقة، ودم االسـتحاضة دم فاسـد بارد»(٣) ، وما يف مرسـلة يونس 
الطويلة يف املستحاضة التي اختلطت أيامها من قولهA: «فقال هلا النبي1: ليس 
ذلـك بحيض، إنام هو عرق، فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسـيل 
عنك الدم وصيل... فهذا يبني أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها... فلهذا احتاجت 
أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغري لونه من السـواد إىل غريه، وذلك أن دم احليض 

أسود يعرف...»(٤).
(١)، (٢)، (٣)، (٤) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:١، ٢، ٣، ٤.



وقد رصح يف الروض واملدارك بأن الصفات املذكورة يف النصوص بمجموعها 
خاصة مركبة للحيض. وكأن مرادمها أن اخلاصة املركبة هي غلبة عروضها، ال فعليتها، 
ليناسـب ما ذكراه مها وغريمها من األصحاب ويستفاد من النصوص من أهنا صفات 

غالبية ال دائمية، فال يكون وجودها أو عدمها دليالً قطعياً عىل احليض أو عدمه. 
لكـن رصح يف املـدارك بأن مقتىض نصوص الصفات أهنـا متى وجدت حكم 
بحيضيـة الـدم، ومتـى انتفـت حكـم بعدمهـا إال بدليل من خـارج، وحكاه شـيخنا 
األعظمP عن بعض من تأخر عنه، وهو راجع إىل األمارية املستلزمة للحكم بأحد 

 . األمرين ظاهراً ال واقعاً
وال خيفى أن احلكم بحيضية الدم الواجد للصفات ال حيتاج فيه هلذه النصوص، 
حيث يكفي فيه عموم النصوص التي تقدم االستدالل هبا لقاعدة اإلمكان، وإنام املهم 

احلكم بعدم حيضية الفاقد هلا، لكونه خمالفاً لعموم نصوص القاعدة.
فكأن الوجه فيه استفادة عموم حجيتها وجوداً وعدماً من النصوص السابقة، 
وعـدم االقتصار فيها عىل مسـتمرة الدم ونحوهاـ  ممـن ال جمال فيها لقاعدة اإلمكان، 
للتعـارض يف تطبيقهـاـ  إمـا إلطالق صحيـح معاويـة، أو ألن ورود باقي النصوص 
املتقدمـة يف مسـتمرة الـدم ال يوجـب اختصاصهـا هبـا، ملـا يف كالم بعضهـم مـن أن 

خصوصية املورد ال ختصص الوارد.
 Pلكن قد يستشكل يف االستدالل بصحيح معاوية بام ذكره شيخنا األعظم

من أن املنساق من ذكر صفات احليض لزوم احلكم به معها، ال بانتفائه بدوهنا. 
وفيه: أنه إنام يتم فيام إذا كان بيان الصفات بلسـان بيان عالمات احليض، دون 
ما إذا كان بلسان القضية احلملية الظاهرة يف الكلية ولزوم املحمول للموضوع ـ دون 

املهملة ـ كام يف املقام، حيث يلزمها انتفاء املوضوع بانتفاء املحمول. 
غايته أن ثبوت ختلف الصفة يف بعض املوارد ملزم بحملها عىل القضية الغالبية 
سيقت للتعبد بمقتىض الغلبة ظاهراً، وهو عدم حيضية فاقد الصفة. عىل أن فقد صفة 
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احليـض ملـا كان مسـتلزماً لتحقق صفة االسـتحاضة، كان مقتـىض الصحيح املذكور 
احلكم هبا يف الدم الفاقد للصفة. وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل متام الكالم يف ذلك.

فالعمدة يف اإلشكال يف الصحيح أنه ال قرينة عىل سوق ذكر الصفات فيه لبيان 
حجيتهـا، بل قد يكون الغرض منه التنبيه ملا قـد يوجب العلم باحليضية ولو بضميمة 

بعض القرائن غري املنضبطة.
ومـا ذكره سـيدنا املصنفP مـن أن محل الكالم عىل غري مقـام الترشيع مع 
احلاجـة إليـه خالف األصل يف الكالم الصادر من الشـارع، إنام يتم مع إحراز صدور 
الكالم بداعي احلث عىل العمل لو تردد بني كونه بداعي الترشيع وكونه بداع آخر من 
إرشـاد أو بيان مراد املتكلم الشـخيص أو نحومها، ال يف مثل املقام مما ال قرينة فيه عىل 

ذلك، بل احتمل كون الغرض التنبيه ملا يوجب العلم. 
ولـو فرض الظـن أو االطمئنان ولـو بالنظر لبقية النصوص بسـوق الصحيح 

لبيان احلجية فال طريق إلثبات عمومها به، بل قد ختتص بمستمرة الدم. 
ودعـو: أنـه خمالف لإلطـالق. مدفوعة بأن ذلـك إنام يتم لـو كانت احلجية 
مفاد نفس الكالم، ال يف مثل املقام، حيث كان مفاد الكالم قضية واقعية سيقت لبيان 
احلجية، ألن ذلك راجع إىل احتفاف الكالم بقرينة توجب رصفه لذلك من سؤال أو 
نحوه، فمع تردد القرينة بني ما يقتيض العموم وما يقتيض اخلصوص ال طريق إلحراز 
العموم، ألن أصالة اإلطالق إنام يعول عليها عند الشـك يف قرينة التقييد، ال مع تردد 

مفاد القرينة بني التقييد واإلطالق.
هـذا وقـد عمم املحقـق اخلراسـاينP اإلشـكال املذكـور لصحيح حفص 
وموثـق إسـحاق، ألن لسـاهنام يف ذكر الصفـات ال يتضمن اإلرجاع إليهـا تعبداً، بل 
بيان اتصاف احليض هبا بنحو القضية الواقعية، وأما مرسلة يونس فهي وإن تضمنت 
اإلرجـاع، إال أهنـا مل تتضمن اإلرجاع لصفات احليض، بل إلقبـال الدم وإدباره وإن 

كان الدم بتاممه بصفات احليض أو بصفات االستحاضة. 



لكنه يشـكل بأن اشـتامل الصحيح واملوثق عىل السـؤال عن حكم اشتباه الدم 
موجب لظهور اجلواب فيهام يف سوق القضية الواقعية الغالبية ليعمل عليها عند االشتباه، 
بـل هـو رصيح قولهA يف الصحيح: «فإذا كان للدم حـرارة ودفع فلتدع الصالة».
كام أنه لو تم ما ذكره يف مرسلة يونس أمكن جريانه يف غري مستمرة الدم لو اختلف 
دمهـا، فيحكم بحيضية األشـد منـه، ال بحيضية متامه، عمالً بعمـوم قاعدة اإلمكان. 
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمـل يف أن مفاد النصـوص األخرية الثالثـة يف حجية 

الصفات بنحو يمكن أن يرجع إليها يف غري مستمرة الدم.
وإنام اإلشـكال يف عمومها هلا، كام عرفته ممن سـبق، أو اختصاصها بمسـتمرة 
الدم، كام أرص عليه شـيخنا األعظمP وغريه ونسـب للمشـهور، ويناسبه ما تقدم 

من األصحاب يف قاعدة اإلمكان. 
الظاهـر الثـاين ألن املورد إنام ال خيصص الوارد فيام لو كان لسـان الوارد عاماً، 
وال جمـال لذلـك يف هذه النصـوص، ألن ما تضمنتـه من اتصاف احليـض بالصفات 
املذكـورة، وإن كان يعـم كل حيض وال خيتص بحيض مسـتمرة الـدم، إلطالق لفظ 
(احليض) يف هذه النصوص، وملناسـبته لظهور كون الصفات طبيعية له، واالستمرار 
مـن العوارض التي ال دخل هلا بطبيعـة الدم ارتكازاً، إال أن االتصاف املذكور ملا كان 
غالبياً ال دائمياً مل يمكن الرجوع إليه يف معرفة حيضية الدم وعدمها إال بإرجاع الشارع 

إليه، واملتيقن من إرجاعه إليه حال استمرار الدم الذي هو مورد النصوص.
وال جمـال إللغاء خصوصية االسـتمرار مـع قوة احتامل دخلهـا، بلحاظ عدم 
جريـان قاعـدة اإلمكان فيه، المتناع كونه حيضاً بتاممـه، فكام أمكن عدم رجوع ذات 
العادة إليها لالستغناء عنها بحجية العادة كذلك يمكن عدم رجوع غري مستمرة الدم 

إليها لالستغناء عنها بقاعدة اإلمكان.
ودعـو: أن سـوق قولـهA يف صحيح حفـص: «ان دم احليـض حار...» 
وقولهA يف مرسـلة يونس: «وذلك أن دم احليض أسـود يعرف...» متهيداً للحكم 
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بالتحيض بواجد الصفات وتعليالً له ملزم بالتعدي عن مورده تبعاً لعموم العلة. 
مدفوعـة بأن التعدي عـن مورد التعليل خمتص بام إذا كانـت ارتكازية التعليل 
مناسـبة إللغـاء خصوصية مـورده، وهو إنـام يتم لو كانـت القضيـة يف التعليل كلية، 
دون مـا إذا كانت غالبيـة، لعدم وضوح عموم أمارية الغلبة ارتـكازاً، بل ال يبعد عن 
االرتكاز اختصاصها بام إذا احتيج إليها ومل يكن هناك مرجع آخر من أصل أو أمارة، 
ولعله هلذا تضمنت مرسـلة يونس تعليل رجوع مـن اختلطت عليها أيامها للصفات 

باحلاجة إليها بسبب تعذر الرجوع للعادة. 
نعم،  قد يتعد من املسـتمر ملا يشـبهه يف عدم جريـان قاعدة اإلمكان، كالدم 

املتقطع الذي ال يمكن كونه بتاممه حيضاً، كام تضمنته بعض النصوص(١). فالحظ.
ودعـو: أن ظاهـر قول املـرأة يف صحيح حفـص: «واهللا أن لـو كان امرأة ما 
زاد عـىل هذا» وقول األخر يف موثق إسـحاق: «أتراه كان امـرأة مرة» كون الرجوع 
للصفات املذكورة ارتكازياً عرفياً، ألجل كوهنا من صفاته الطبيعية، ال تعبدياً مغفوالً 

 . عنه عرفاً
مدفوعة بأن ارتكازية الرجوع للصفات املذكورة ال تناسب ظهور احلديثني يف 
 Aحتـري املرأتني يف متييز احليض، وكال مهام إنام يـدل عىل تعجبهام من إحاطة اإلمام
بصفـات الـدم ودقة وصفه له بام ال يدركه عادة إال النسـاء، ال عىل ارتكازية اإلرجاع 
للصفـات. عـىل أن ارتكازيـة االرجـاع هلا يف مـورد احلديثني، وهو اسـتمرار الدم ال 

يستلزم عموم ارتكازيته لغريه.
ومن مجيع ما سبق يظهر عدم إمكان االستدالل بام تضمنته هذه النصوص من 
ذكر صفات دم االستحاضة. بدعو: أن الصفات املذكورة ملا كانت مضادة لصفات 
احليـض وكان فقـد صفات احليض مسـتلزماً هلـا، فيلزم ألجلها البناء عـىل كون الدم 

 . استحاضة ال حيضاً
(١) راجع الوسائل باب:٦ من أبواب احليض.



الندفاعـه بأن ذكر صفات االسـتحاضة ملا كان غالبيـاً كذكر صفات احليض، 
جـر فيه ما سـبق مـن عدم الرجـوع إليه إال بإرجاع الشـارع، واملتيقـن من إرجاعه 

صورة استمرار الدم. 
نعـم،  لو تم سـوق صحيح معاويـة بن عامر لبيان حجية الصفـات مطلقاً اجته 

االستدالل املذكور فيه، كام تقدم.
وأمـا مـا ذكره شـيخنا األعظـمP من أن الظاهـر من االسـتحاضة يف تلك 
األخبار ـ عىل ما يسـاعد عليه تتبع األخبار وترصيح أهل اللغة ـ هو الدم املتصل بدم 

احليض، بل خصوص الكثري من أقسامها. 
فهـو وإن كان قريبـاً يف اجلملـة، إال أن خصوصيـة االتصال ملغيـة عرفاً ـ بل 
قطعـاً ـ يف اتصاف الدم بصفاتـه، بل هو تابع خلصوصيته الذاتية، فإذا كانت الصفات 
املذكورة من شؤون الدم املتصل باحليض اخلارج عنه كانت من شؤون ذاته وإن خرج 
وحـده ومل يتصل باحليض، فلو كان دليل عالميته مطلقاً شـمل حال خروجه وحده، 

. واحتامل كون املتصل باحليض خمالفاً للخارج وحده يف الصفات الطبيعية بعيد جداً
هـذا وقد يدعى أن قول املرأة يف صحيح حفص: «فال تدري [حيض] أحيض 
هو أو غريه» ظاهر يف احتامل كون الدم كله حيضاً، وهو يناسب ما كان دون العرشة، 

فليحمل االستمرار فيه عىل الزيادة عىل العادة.
لكنـه يندفـع بأن عدم احتـامل كون الدم بتاممـه حيضاً مع الزيـادة عىل العرشة 
إنـام هو بالنظر لعمـوم األدلة الرشعية، وهو كعدم احتامل كونـه بتاممه غري حيض مع 
النقيصـة عنهـا والتجاوز عن العادة، أما مع قطع النظـر عنها فاالحتامل املذكور ممكن 

 . كاالحتامل اآلخر الذي يتضمنه السؤال أيضاً
ومن هنا كان من القريب جداً احلمل عىل االستمرار مع الزيادة عىل العرشة أو 
مـا زاد عـىل ذلك عىل ما يأيت يف حمله، ألن التجاوز عن العـادة من دون جتاوز للعرشة 
بسبب تعارفه كثرياً ال يعتد به يف احتامل عدم احليض، بل هو ال يناسب السؤال، لعدم 

الكالم يف عموم حجية الصفات................................................................... ١٨٩
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اإلشارة فيه لكون املرأة ذات عادة، وال اجلواب للبناء منهم تبعاً للنصوص عىل حيضية 
ما يف العادة، بل ما زاد عليها يف اجلملة من دون نظر للصفات. فيتعني محل اجلواب عىل 
متييز احليض عن غريه يف مستمرة الدم، ال بيان أن الدم كله حيض أو كله استحاضة.
ومن هنا يتعني االقتصار يف حجية الصفات عىل مسـتمرة الدم ونحوها ممن ال 
جتري يف حقها قاعدة اإلمكان، كام يؤيده عدم اإلشارة إليها يف نصوص قاعدة اإلمكان 
املتقدمة، مع أن فيها ما ورد يف مورد قوة احتامل عدم احليض الذي يناسـب فيه التنبيه 
إىل أمارات عدمه، مثل نصوص احلامل وموثق عبد اهللا بن املغرية يف النفساء وصحيح 
عبد الرمحن فيمن تعجل هبا الدمـ  املرصح بعموم فرضه ملا إذا كان بعد احليض السابق 
بأقـل من عرشة أيام أو أكثر ـ وصحيح العيص فيمن انقطع عنها احليض مدة طويلة. 
بل قد يظهر يف تأخر مرتبة الصفات ما تقدم يف صحيح يونس فيمن يتكرر منها 
كل من الدم والطهر ثالثة أيام أو أربعة من جعلها بعد الشهر بمنزلة املستحاضة التي 
ترجـع للصفات يف مرتبة متأخرة عن العـادة، إذ لو كانت الصفات حمكمة عىل قاعدة 

اإلمكان كان املناسب اإلرجاع إليها من أول األمر.
كام يناسبه تأخر أمارية الصفات يف مستمرة الدم عن أمارية العادة املتأخرة عن 
قاعـدة اإلمكان رتبة، حيث ال يرجع للعادة يف نفـي حيضية الدم إال مع تعذر جريان 

قاعدة اإلمكان فيه.
مضافاً إىل ظهور تسـامل من سـبق مـن األصحاب عىل عمـوم قاعدة اإلمكان، 
فإنـه لـو فرض عـدم حجيـة دعاو اإلمجـاع املتقدمـة منهـم، إال أن خفـاء مثل هذا 
احلكـم الذي يكثر االبتالء به عليهم يف غاية البعد، فتسـاملهم عىل اختصاص الرجوع 
للصفات بمسـتمرة الدم مع كون نصوصها نصب أعينهم قد اعتمدوا عليها فيها من 
أقـو املؤيدات لقصور النصـوص املذكورة عن غريها، وأنه يتعـني الرجوع فيها إىل 

عموم نصوص قاعدة اإلمكان املتقدمة.
نعـم،  ال جمـال لعمومها للصفرة، ملـا تقدم من النصوص عىل أهنـا يف غري أيام 



احليض ليست بحيض، عىل التفصيل املتقدم فيها، وقد سبق لزوم العمل هبا بعد عدم 
ظهور اإلعراض املوهن هلا، لترصيح غري واحد بمضموهنا.

وال يمنع منه ما تضمن وجوب التحيض بالدم إذا اسـتمر ثالثة أيام ـ كبعض 
مـا تقدم يف االسـتدالل لقاعدة اإلمـكان ـ إما لقصوره عن الصفـرة، النرصاف الدم 
لغريهـا، أو للـزوم ختصيصها لـه وإن كان بينهام عموم من وجـه، ألن تنزيله عىل غري 
الصفـرة أهـون عرفاً من تنزيل الصفرة عـىل ما ال يبلغ ثالثة أيام، ألن الثاين مسـتلزم 

. إللغاء خصوصية الصفرة، وهو خالف ظاهر نصوصها جداً
كـام أهنا ال تنايف اإلمجاعـات املتقدمة املرصح يف معقدها بعموم قاعدة اإلمكان 
لفاقـد الصفـات، ألن موضوعهـا الـدم، وهـو منـرصف عـن الصفـرة، وال أقل من 

خروجها عن املتيقن منه. 
نعم،  سبق من الشيخ وغريه أن الصفرة والكدرة يف أيام إمكان احليض حيض. 
لكن سبق أن ظاهرهم العمل هبذه النصوص بعد فهم ذلك منها، ال اإلعراض عنها.
 كام سـبق من القواعد تعميم القاعدة للدم األصفر وعن هناية األحكام دعو
اإلمجاع عىل ذلك. فإن أمكن تنزيلهام عىل الدم اخلفيف دون الصفرة التي يشكل صدق 
الدم عليها عرفاً فهو، وإال فال جمال للتعويل عىل دعو اإلمجاع بعد ما سبق من مجلة 
مـن األصحاب من عدم حيضية الصفرة يف غري أيـام احليض، وأن ظاهر النارصيات 
اإلمجـاع عليـه. كام أنا ذكرنا آنفاً أن عدم حيضية الصفرة ال تسـتلزم عدم حيضية فاقد 

الصفات مطلقاً، ألهنا أخص منه أو هو منرصف عنها. 
ومن هنا يتعني البناء عىل عموم قاعدة اإلمكان يف غري الصفرة.

بقـي الـكالم يف مـورد القاعدة، فـإن املتيقن منها مـا لو شـك يف حيضية الدم 
الواجـد لتـامم الرشوط املعتـربة واملحتملـة يف احليض، ملا سـبق مـن أن واجدية الدم 
لرشوط احليض ال تستلزم حيضيته، لعدم الدليل عىل حيضية كل واجد هلا، بل لسان 

أدلتها حيضية الواجد هلا يف اجلملة، فيتحقق فيه موضوع القاعدة. 

١٩١ ............................................................................. موارد قاعدة اإلمكان
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والذي ينبغي الكالم فيه هو جرياهنا يف موارد أخر..
األول: مـا إذا شـك يف اعتبار بعـض الرشوط املفقودة بنحو الشـبهة احلكمية. 

كالتوايل يف ثالثة احليض، ويف اعتبار عدم جتاوزها اخلمسني. 
وقد قرب صاحب اجلواهر وشيخنا األعظم(قدس رسمها) قصورها عنه، ألن 
الظاهـر من اإلمكان ليس هو جمرد االحتامل وإن أومهته بعض عباراهتم، بل اإلمكان 
الواقعي بالنظر للرشائط الواقعية، فمع الشـك يف اعتبار يشء يشك يف اإلمكان الذي 

هو موضوع القاعدة.
لكن ال ينبغي اإلطالة يف معنى اإلمكان الذي هو موضوع القاعدة، وأنه بمعنى 
االحتـامل، أو اإلمكان الظاهري لالقتصار عىل ما علـم اعتباره، أو الواقعي بالنظر ملا 
احتمـل اعتباره أيضاً، لعدم أخذه يف يشء من نصوص القاعدة، وإنام وقع يف عبارات 
الفقهـاء عـىل اختالف بينها فيام هـو الظاهر منه، فالالزم النظـر يف النصوص املتقدمة 

وأهنا تشمل مورد الشك أوال. 
واملناسـب للكالم يف قاعدة اإلمكان التي هـي ظاهرية وإن كان هو الكالم يف 
داللة النصوص عىل نفي اعتبار ما يشك يف اعتباره ظاهراً، إال أن الالزم التعرض قبل 
ذلك لداللة هذه النصوص أو غريها عىل نفيه واقعاً لتاممية إطالقها من هذه اجلهة أو 
عـدم داللتها عليـه، ألن ذلك مقدم رتبة عىل النفي الظاهـري، ولعدم تعرضهم له يف 

مقام آخر. 
فنقـول: ال جمـال للبناء عـىل ظهور النصـوص املتقدمة يف نفي ما قد يشـك يف 
اعتبـاره يف احليـض واقعاً، ألهنا وإن أطلق فيها التحيض بالدم، إال أهنا ليسـت بصدد 
بيـان حيضيـة الدم املرئي، ليتمسـك بإطالقهـا، بل يف مقـام البيان مـن جهات أخر، 
كإمكان التعجيل عن العادة أو احليض من احلامل، وعدم مانعية االنقطاع مدة طويلة 

أو ختلل دم النفاس من حيضية الدم، وإحلاق الدم بإحد احليضتني. 
فالبـد مـن محل الـدم فيها عىل الواجـد لرشوط احليـض، ولذا ال تكـون أدلة 



الرشوط منافية هلا مقيدة إلطالقها، وإال لزم كثرة التقييد فيها بالنحو املستهجن، لعدم 
التعرض يف كثري منها ليشء من احلدود واالقتصار عىل عنوان الدم.

نعـم،  ال يبعـد اإلطالق يف صحيح صفـوان يف احلبىل تر الـدم ثالثة أيام أو 
أربعـة، ألن االقتصـار يف بيان حدّ الدم عىل الثالثـة أو األربعة ظاهر يف عدم اعتبار ما 

عداه، فيكتفى بذلك يف غري احلامل بعدم الفصل.
ودعـو: أنـه ليـس وارداً لبيان حتيضهـا واقعاً، بـل ظاهراً بقرينـة النصوص 
املتضمنة االكتفاء يف حتيض احلامل باحتامله، كام تقدم، فال جمال إلحراز عدم اعتبار ما 

عدا ذلك واقعاً من اإلطالق. 
مدفوعـة بأنـه حيـث كانـت وظيفـة اإلمـامA رفع الشـبهة احلكميـة دون 
املوضوعيـة، فحكمـه بالتحيـض ظاهراً يف الصحيـح البد أن يكون من جهة الشـبهة 
املوضوعيـة دون احلكميـة، بـل لـو كان هنـاك مـا يعترب يف حيضيـة الدم واقعـاً لكان 
املناسـب منهA بيانـه، ليعلم بعدم احليض مع فقـده، وال يكتفي بإطالق التحيض 
الظاهري إبقاءً للشـبهة احلكمية، فعدم بيانه واالكتفاء ببيان احلكم الظاهري ظاهر يف 

عدمه،وأن احلكم إنام كان ظاهرياً للشبهة املوضوعية ال غري.
ودعو: أن كثرياً من األصول جتري يف الشبهات احلكمية إلطالق أدلتها. 

مدفوعـة بـأن ذلك إنام يتـم فيام إذا ورد الكالم لبيان حكم الشـكـ  كنصوص 
االسـتصحاب وقاعـديت احلل والطهارة ـ ال مـا إذا ورد لبيان عنـوان واقعي ـ كالدم 
واحليض واملاء ونحوها، كام يف املقام ـ حيث يناسب بيان حكمه الواقعي الوارد عليه 

بنفسه، ال بسبب اجلهل بحكمه الذي يتسنى لإلمام رفعه.
كـام ال يبعد اإلطالق يف نصوص اشـتباه دم احليض بـدم العذرة للتصدي فيها 
لبيـان حيضية الـدم الذي يغمس القطنة. ولـزوم تنزيلها عىل حيضيتـه ظاهراً ـ لعدم 
انحصـار الـدم املذكـور باحليـضـ  ال ينايف ذلك، ملـا ذكرنا من أن وظيفـة اإلمام رفع 

الشبهة من حيثية احلكم دون املوضوع. 

١٩٣ ............................................................................. موارد قاعدة اإلمكان
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إال أن يشـكل بـأن عدم ذكـر احلد له قد يسـتلزم كثرة التخصيـص فيه لو كان 
مطلقـاً مـن هذه اجلهة. إالّ أن يكـون فرض الكثرة يف بعض هذه النصوص مسـتلزماً 

لبلوغ الثالثة أيام. فالحظ.
ويمكن االسـتدالل أيضاً بمرسـلة يونس القصرية املتضمنةحتيض املرأة بالدم 
الـذي تراه يف عادهتا ثالثة أيام متواليـة أو متفرقة يف ضمن العرشة(١)، ألن خصوصية 
العادة لو كانت معتربة فهي معتربة يف التحيض ظاهراً للشبهة املوضوعية، ال لدخلها 
، فيكون مقتىض إطالقهـا عدم اعتبار أكثر من بلـوغ الدم ثالثة أيام  يف احليـض واقعـاً

يف حيضيته.
وال جمال لالسـتدالل بإطالق موثق سـامعة يف اجلارية حتيض فتقعد يف الشـهر 
يومني ويف الشـهر ثالثـة أيام املتضمن حتيضها كلام رأت الدم مـامل يتجاوز العرشة(٢)، 
لظهـوره يف املفروغيـة عن حيضهـا بتحقق متام ما يعترب فيه، وعـدم إمكان االلتزام بام 

تضمنه من إمكان حتيض املرأة يومني. 
وكـذا االسـتدالل بإطالق صحيحـي يونس وأيب بصـري(٣) املتقدمـني يف ذيل 
نصـوص قاعدة اإلمـكان ، ملا تقدم من عـدم إمكان االلتزام بظاهرمهـا من التحيض 

بالدم املتفرق بتاممه، بل يطرحان أو حيمالن عىل االحتياط. 
اللهـم إال أن يقـال: االحتيـاط فرع االحتـامل، وحيث كان مـن وظيفة اإلمام 
رفعـه مـن حيثية الشـبهة احلكميـة كان عدم تعرضـه لبعض ما يعتـرب يف حيضية الدم 
ليكـون فقده موجبـاً للقطع بعدم حيضية الـدم ظاهراً يف عدم اعتبـاره وصلوح الدم 

املذكور فيهام للحيضية. فتأمل.
وكيف كان، فيكفي صحيح صفوان ومرسـلة يونس يف إثبات عدم اعتبار أمر 
غـري بلوغ الدم ثالثة أيام يف حيضيته، لكنهام خمتصان بام إذا بلغت املرأة سـن احليض، 

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

(٢) الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:١.
(٣) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:٢،٣.



، كـام يف الصحيح، أو ذات عـادة، كام يف املرسـلة، وال إطالق هلام من  فكانـت حامـالً
حيثية مبدأ سنه.كام ال ينهضان بإثبات حيضية ما زاد عىل الثالثة أو األربعة إىل العرشة 
إال بضميمـة عـدم الفصل، أو ما تضمن أن ما يـر يف ضمن العرشة فهو من احليضة 
األوىل مما تقدم التعرض له يف نصوص قاعدة اإلمكان أو غري ذلك. كام أهنام خمصصان 
بام تضمن أن أقل الطهر عرشة أيام وما تضمن بيان سن اليأس. وليعمل عىل إطالقهام 

يف غري ذلك.
نعم،  الظاهر أنه ال خالف فيام تضمنه اإلطالق املذكور إالّ يف اعتبار التوايل يف 
. وال حيتمل تقييد هذا  الثالثـة وإحلـاق الليايل باأليام اللذين تقدم الكالم فيهام مفصالً

اإلطالق يف غري ذلك، كي ينفع تنقيحه.
ودعـو: أن جمرد عدم اخلالف يف ذلك ال يكفي يف رفع االحتامل، كام تر ال 

جمال هلا يف مثل املقام مما يعم به االبتالء، المتناع ضياع الرشط عادة لو بينه الشارع.
إذا عرفت هذا، يقع الكالم يف هنوض نصوص قاعدة اإلمكان املتقدمة بإثبات 
أصالـة حيضية الدم عند الشـك يف اعتبار يشء يف احليض بنحو الشـبهة احلكمية، إما 
لدعو عدم متامية اإلطالق املتقدم أو يف مورد إمجاله، كام لو فرض إمجال الثالثة أيام 

من حيثية دخول الليايل. 
وال ينبغـي التأمل يف قصور النصوص األخرية عن ذلك، ألن اسـتفادة قاعدة 
اإلمـكان مـن نصـوص التحيـض يف مواردهـا إنام هـو بضميمـة عدم انحصـار الدم 
املفـروض فيها باحليض، ومن الظاهر أن عدم االنحصار إنام هو إلمكان مشـاهبة غري 

احليض له، وهو إنام يقتيض االشتباه من حيثية الشبهة املوضوعية ال غري. 
مضافـاً إىل مـا أرشنا إليـه آنفاًمن أن وظيفة الشـارع رفع الشـبهة احلكمية فلو 
كانـت موارد تلـك النصوص عامة هلا كان املناسـب رفعها بذكر مـا يعترب يف احليض 

ويكون فقده موجباً للعلم بعدمه.
كـام أن النصـوص األول املتضمنـة للتعليـل بـام ال يرفع احتامل عـدم احليض 

١٩٥ ............................................................................. موارد قاعدة اإلمكان
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ترجـع للتعليل إما بعـدم مانعية املوجود كنصـوص احلامل والتعجيل عـن العادة أو 
بوجـود الـرشط كصحيح ابن املغـرية الوارد يف النفسـاء املعلل بميض أيـام الطهر مع 
أيـام النفاس، وهي إنام تقتيض عدم االعتناء باحتامل عدم احليض يف فرض عدم املانع 
منـه،  وال تعـم ما إذا احتمـل عدمه الحتامل مانعيـة املوجود بنحو الشـبهة احلكمية. 
وتعميمهـا له موقوف عىل فهم عدم اخلصوصية لالحتامل اخلاص يف موردها، ليتعني 
محـل التعليل عـىل مطلق االحتامل حمافظة عـىل ارتكازيته، وال جمـال لذلك بعد قرب 
خصوصيته، لعدم تيرس رفعه للشـارع األقدس، بخالف الشـبهة احلكمية التي يتيرس 

له رفع االحتامل من حيثيتها، وإن كان بيانه قد ال يصل للمكلف.
الثاين: ما لو شك يف وجود رشط احليض أو املانع منه بنحو الشبهة املوضوعية 

كام لو شك يف بلوغ املرأة سن احليض أو اليأس منه أو ميض أقل الطهر أو نحوها. 
والظاهـر قصـور القاعدة عنه فال جتري يف نفسـها، فضالً عـن أن تنهض برفع 

اليد عن األصل الذي قد حيرز عدم الرشط أو وجود املانع، لقصور نصوصها عنه. 
أما النصوص األخرية فلام تقدم من أن استفادة القاعدة منها ليس ألخذ الشك 
يف موضوعها، ليشمل املقام، بل لعدم انحصار الدم املفروض فيها باحليض، إلمكان 
مشاهبة غريه له، واملتيقن منها االحتامل مع إحراز حدود احليض الذي ال طريق لرفعه، 
حيث يكون عدم التنبيه للزوم إحراز احليض ظاهراً يف املفروغية عن كونه مقتىض األصل 
، أما مع عدم إحراز حدوده فلعل عدم التنبيه للزوم إحرازها لالتكال عىل ما هو  حينئذٍ
املرتكز من لزوم إحرازها، كسائر األمور الدخيلة يف إحراز املوضوع يف سائر األحكام.
وأما النصوص املتضمنة للتعليل فلام عرفت من اختصاصها بصورة عدم املانع 
مـن البنـاء عىل احليـض، وال جمال للتعدي لصورة الشـك يف املانع الـذي يغلب تيرس 

إحراز وجوده أو عدمه للمكلف، نظري ما سبق يف الشبهة احلكمية. 
نعـم،  لـو أحرز باألصـل وجود الرشط أو فقـد املانع فال إشـكال يف الرجوع 

للقاعدة، إلحراز موضوعها، وهو االحتامل يف فرض عدم املانع الرشعي.



ومنـه يظهر عـدم جريان القاعدة إلثبات التحيض برؤيـة الدم لو احتمل عدم 
استمراره ثالثة أيام، خالفاً للمنتهى، إال أن جيري استصحاب بقائه الذي يأيت الكالم 
فيـه يف املسـألة اآلتيـة إن شـاء اهللا تعـاىل، أو يتم ما يـأيت يف الفصل اخلامـس من كون 

موضوع القاعدة هو اإلمكان بلحاظ املوانع السابقة عىل الدم. فراجع.
وأظهر من ذلك ما لو كان االشـتباه مع الشـك يف موضوع احليض، وهو كون 
من خيرج منه الدم امرأة، كام يف اخلنثى واملمسوح، حيث يزيد عىل ما سبق بأخذ عنوان 

املرأة يف مجيع نصوص القاعدة، فالبد يف جرياهنا من إحراز ذلك.
الثالـث: ما لو تردد الـدم بني أن يكون من الرحم وأن يكون من جرح أو قرح 
يف الفرج. وظاهر ما تقدم من املعترب واملنتهى شـمول قاعدة اإلمكان له، السـتثنائهام 

صورة العلم بكون الدم لقرح أو عذرة. 
لكنه يف غاية اإلشكال، لقرب انرصاف الدم املسئول عنه يف النصوص املشتملة 
عـىل التعليل للدم املعهود الذي خيرج من الرحم املفروغ عن قابليته ألن يكون حيضاً 
لـوال احتامل املانع أو عدم الرشط املشـار إليه فيها، واالشـتباه بغـريه يبتني عىل عناية 
حتتاج للتنبيه يف السـؤال واجلـواب، كام تضمنته نصوص االشـتباه بالعذرة، فال حيرز 

موضوعها لو احتمل عدم خروج الدم من الرحم. 
ومثلها النصوص األخرية، ألن اسـتفادة قاعدة اإلمكان منها إنام هي بضميمة 
عدم انحصار الدم الذي أخذ يف موضوعها باحليض، ملشاهبة غري احليض له، واملعهود 
من االشتباه هو االشتباه يف الدم اخلارج من الرحم، كام هو املناسب للتعبري بالعود يف 
صحيـح العيص فيمن انقطع عنها الدم مدة وبالتعجيل يف صحيح عبد الرمحن، فإهنام 
وإن مل حيمـال عـىل عود الطمث وتعجيله لظهورمها يف الشـك يف حيضية الدم، إال أنه 

يقرب كون مصححهام مشاهبة الدم اخلارج للحيض يف اخلروج من الرحم. 
بل هو كاملقطوع به يف نصوص اشـتباه دم احليض بدم العذرة التي أنيط احلكم 
فيهـا باحليضية بغمـس القطنة، فإن الظاهر ابتناؤه عـىل املفروغية عن مالزمة الغمس 
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............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٤ ١٩٨

لعـدم كون الـدم من الفرج لقرح أو جـرح غري البكارة املوجبة للتطويـق، ألن التنبيه 
عىل البكارة ليس بأوىل ارتكازاً من التنبيه عىل احتامل ذلك، فاالقتصار يف التنبيه عليها 

ظاهر يف املفروغية عن عدم غريها يف الفرج.
عـىل أنه لو بني عىل التعميـم لذلك أخذاً بإطالق الدم تعـني التعميم الحتامل 
كـون الـدم من الرعـاف أو من جرح ظاهر أو دماً واقعاً عليهـا من الغري أو نحو ذلك 
مما ال يمكن االلتزام به، حيث يكشـف ذلك عن اإلشـارة بالنصوص ملعهود خاص، 
فيقتـرص فيه عىل املتيقن، وهو اخلارج من الرحم الذي خيرج من املرأة بام أهنا امرأة، ال 

بام أهنا انسان أو حيوان. 
وعليـه يتعني يف الفرض الرجوع ملقتىض احلالة السـابقة، من حيض أو عدمه، 
مـع عـدم تيـرس الفحص عن احليـض، وأما مع تيـرسه فيجب عىل ما تقدم يف مسـألة 

اشتباه دم احليض بدم العذرة عند الكالم يف وجوب الفحص. فراجع.
ومنـه يظهر قصور نصـوص القاعدة عام لو كان طرف الرتديد املقابل للحيض 
خروج الدم من قرح أو جرح يف اجلوف غري الرحم، فال جمال للبناء عىل حيضية الدم 

بعد عدم العلم بكونه من الرحم. 
بل مع تعذر الفحص يرجع للحالة السـابقة ومـع تيرسه ال يبعد وجوبه لنظري 

ما تقدم. فتأمل.
نعم،  قد ينايف ذلك ما يف مرسـلة يونس القصرية: «فإذا رأت املرأة الدم يف أيام 
حيضهـا تركت الصالة وإن انقطـع الدم بعدما رأته يوماً أو يومني اغتسـلت وصلت 
وانتظرت... وإن مر هبا من يوم رأت الدم عرشة أيام ومل تر الدم فذلك اليوم واليومان 
الـذي رأته مل يكن من احليض، إنام كان من علة، إما قرحة يف جوفها، وإما من اجلوف 
فعليها أن تعيد الصالة...»(١) لظهورها يف لزوم البناء عىل حيضية الدم من أول رؤيته 

وإن احتمل خروجه من اجلوف. 

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



لكن ـ مع اختصاصها بام ير يف العادة ـ ال يبعد محل اجلوف فيها عىل الرحم، 
كام يناسبه احلكم فيها باالستحاضة بعد ذلك، فهي تبتني عىل املفروغية عن كون الدم 
مـن الرحـم، وإال مل يتضح وجه اجلـزم بكونه من غري الرحم بمجـرد تعذر البناء عىل 

حيضيته مع ما هو املعلوم من أن دم االستحاضة من الرحم.
وقد حتصل مما تقدم أمور..

األول: أن الدليـل عـىل قاعدة اإلمـكان اإلمجاع والنصـوص، وأن النصوص 
صاحلة لتحديدها، واإلمجاع قابل للتنزيل عىل مفادها.

الثـاين: أنـه ال دليـل عـىل حجية الصفـات بنحو تصلـح لرفع اليـد عن عموم 
نصـوص القاعدة، بل املتيقن من حجيتها حالة اسـتمرار الـدم أو نحوها مما ال يمكن 

الرجوع فيه للقاعدة باإلضافة إىل متام الدم. 
نعم،  ال جمال للبناء عىل حيضية الصفرة إال إذا كانت يف العادة أوقبلها بيومني، 

عىل ماتقدم فيه عند الكالم فيام يتأخر عن العادة.
الثالـث: لـزوم االقتصار يف القاعـدة عىل ما إذا أحرز موضـوع احليض ـ وهو 
كون من خرج منه الدم امرأةـ  وكون الدم من الرحم ورشوط احليض وارتفاع موانعه 
ومل يشـك يف ذلك بنحو الشبهة املوضوعية أو احلكمية، لعدم مساعدة النصوص عىل 
أكثـر من ذلـك، ال لداللتها عىل كون املـراد باإلمكان هو اإلمـكان بالقياس للموانع 
املعلومـة واملحتملة بنحو ال جتـري واقعاً مع احتامل وجود املانع ـ كام يظهر من بعض 
كلامهتـم ـ بل لظهورهـا يف إرادةاإلمكان الواقعي باإلضافـة إىل املوانع الواقعية، فام مل 

حيرز ذلك ال حيرز موضوعها. 
نعـم،  لو أحـرز باألصل عدم مـا هو مانع بعنوانـه املأخوذ يف األدلـة ـ كبلوغ 

الستني ـ اجته جريان القاعدة إلحراز موضوعها. 
وأمــا اإلمجـاع فاملتيقن منه ذلك، ألن اإلمـكان إن مل يكن ظاهراً يف خصوص 

ذلك فال أقل يف احتامله له وعدم ظهوره يف مطلق االحتامل. 

١٩٩ ............................................................................. موارد قاعدة اإلمكان
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وما قد يظهر من بعض عباراهتم يف بيان القاعدة واستدالالهتم املتقدمة هبا من 
االكتفـاء بمطلق االحتامل ليس من الكثرة والوضـوح بنحو يصلح للحجية وينهض 
باملنـع مـن الرجوع لألصل. كام أن ما يظهر من بعضهم كشـيخنا األعظمP من أن 
موضوع القاعدة هو اإلمكان املستقر املتيقن، ألنه املستفاد من اإلمجاع عليها الذي هو 
عمـدة الدليـل عليها عنده، فـال يكفي إحراز عدم املانع باألصـل، يف غري حمله بعد ما 

عرفت من مفاد النصوص. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. وله احلمد.
(١) التعميـم هلـا يبتنـي عـىل مـا تقـدم يف أول املسـألة الرابعـة مـن أن املعيار 
يف العـادة التـي يرجـع إليهـا يف التحيض برؤية الدم هـي الوقتية عدديـة كانت أو ال، 

وال أثر للعددية يف ذلك.
(٢) ظاهـره اعتبـار اجتامع الصفـات يف األمارية عىل احليض وعـدم االكتفاء 
بإحداها، كام هو مقتىض ما تقدم من املدارك من أهنا خاصة مركبة متى وجدت حكم 

باحليضية ومتى انتفت حكم بعدمها.
وأما بقية عبارات األصحاب فهي وإن اشتملت عىل الصفات املذكورة بنحو يظهر 
منها اجتامعها إال أهنا يف مقام بيان صفاته الغالبية ال األمارة عليه الذي هو حمل الكالم. 
وإنام خصوا األمارية بمستمرة الدم، ويظهر من مجلة منهم هناك االكتفاء باإلقبال 
واإلدبار ولو بلحاظ بعض الصفات، عىل ما يأيت الكالم فيه يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
وكيف كان، فاعتبار اجتامع الصفات مقتىض اجلمع بني نصوصها املتقدمة، فإنه 
وإن اقتـرص يف بعضهـا عىل بعض الصفات، كاحلرارة يف صحيـح معاوية(١) ،  وموثق 
إسـحاق(٢)  ، والسواد يف مرسـلة يونس(٣)، إال أنه يلزم تنزيلها عىل كون إمهال الباقي 

(١) ، ( ٢ ) ، (٣) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:١، ٣ ، ٤.

(مسـألة٥): غـري ذات العـادة الوقتيـة ـ سـواءً أكانـت ذات عـادة عددية 
، كاملبتدأة ـ إن كان الدم جامعاً للصفات(٢) فقط(١) أم مل تكن ذات عادة أصالً



لغلبـة مالزمته للمذكور، مجعاً مـع قولهA يف صحيح حفص: «إن دم احليض حار 
عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم االستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع 

وسواد فلتدع الصالة»(١) الذي هو كالرصيح يف اعتبار االجتامع. 
فـام ذكره سـيدنا املصنفP يف مستمسـكه من ظهور األدلـة يف طريقية كل 

صفة يف نفسها بال اعتبار االجتامع بشهادة اختالف النصوص فيها، يف غري حمله.
عـىل انه يشـكل بام أشـار إليهP مـن أن ذلك كام جيـري يف احليض جيري يف 
االستحاضة لتشابه ألسنة األدلة فيهام، وحينئذٍ كام تكون واجدية الدم لبعض صفات 
احليـض أمـارة عىل حيضيتـه تكـون فاقديته لبعضها املسـتلزم لتحقـق بعض صفات 

االستحاضة أمارة عىل كونه استحاضة فيتعارضان.
ودعو: أن حجية صفات االسـتحاضة يف طول حجية صفات احليض عليه، 
فـال يرجع ألمارة االسـتحاضة إال مع فقد أمارة احليض. ممنوعة جداً، لسـوق األدلة 
صفات كل من احليض واالستحاضة يف مساق واحد، وال قرينة عىل تقدم إحدامها رتبة.

 ومثلـه يف الضعف ما يف اجلواهر من أن ال يبعد الرجوع للظن مع حتقق بعض 
الصفات دون بعض، فيدور احلكم مداره وجوداً وعدماً، وال ضابط له. إذ فيه: أنه ال 

دليل عىل حجية الظن.
ودعو: أن املستفاد من دليل اإلرجاع للصفات إمضاء طريقة العرف يف العمل 
عليهـا، ومبنى عملهم هبا عـىل إفادهتا الظن، وإن مل يتضح بناؤهـم عىل العمل بالظن 
املجرد عنها. غري ظاهرة بنحو تنهض باخلروج عن استصحاب عدم احليض يف املقام.
ثـم إن مقتىض ما سـبق كون فقد بعض الصفات أمـارة عىل عدم احليض، ألنه 
إذا كان االجتامع هو الغالب يف احليض يكون عدمه أمارة عىل عدمه، ومقتىض إطالق 
سـوق القضية الغالبية ليعمل عليهـا يف معرفة حال الدم حجيتها يف ذلك. لكن ظاهر 
صحيـح حفـص لـزوم اجتامع الصفـرةـ  التي يراد هبا خفـة احلمرةـ  والـربودة يف دم 

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

٢٠١ ................................................................. حتيض غري ذات العادة برؤية الدم
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االستحاضة، فعدم اجتامعهام يكون أمارة عىل عدمها بعني البيان املتقدم، وحيث كان 
ظاهر النصوص املتقدمة انحصار الدم باحليض واالستحاضة تعني تعارض األمارتني 
وتسـاقطهام، أو يكـون ذلـك كاشـفاً عـن سـوق اجتامع صفـات دم كل مـن احليض 
واالسـتحاضة أمـارة عليه، مـن دون أن يكون عدمه أمارة عىل العـدم، فالدم الواجد 
لبعـض صفات احليض واالسـتحاضة كام ال أمـارة عىل حيضيته أو كونه اسـتحاضة 

كذلك ال أمارة عىل عدم كونه من أحدمها. 
وكيـف كان، فاملرجـع فيه اسـتصحاب عدم احليـض املقتيض لرتتـب أحكام 
االسـتحاضة عليه بالبيان املتقدم يف أول الكالم يف مسـألة اعتبار التوايل يف الثالثة أيام 

التي هي أقل احليض.
(١) كام يف النهاية والغنية والرشايع والنافع واملعترب والتذكرة واملنتهى واإلرشاد 
والدروس واللمعة وحمكي الكايف والبيان والتبرصة. وقد تضمنها صحيحا معاوية بن 
عامر وحفص بن البخرتي وموثق إسـحاق بن جرير املتقدمة(١). وحيث كان كل دم، 
بـل كل مـا خيرج من الباطن حاراً تبعاً للباطن فالظاهر أن املراد هبا نحو من احلرارة يف 

الدم تقتيض اإلحساس بلذعه وحرقته حني خروجه، فتدرك احلرارة بذلك.
(٢) كـام يف املعترب والنافع والتذكـرة واللمعة وحمكي البيان. وكأنه للجمع بني 
ما اقترص فيه عىل السواد ـ كصحيح حفص ومرسلة يونس املتقدمني ـ وما اقترص فيه 
عىل احلمرة، كمرسلة التذكرة: «إن دم احليض ليس به خفاء هو دم حار أمحر حمتدم له 

حرقة، ودم االستحاضة فاسد بارد»(٢) .
ومـا تضمـن التعبري عن احليض باحلمرة، كمرسـلة ابن أيب عمـري: «إذا بلغت 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:١،٢،٣.
(٢) التذكرة ج١: ص٣١.

مثل احلرارة (١) واحلمرة أو السواد(٢)



املرأة مخسني سنة ومل تر محرة إال أن تكون امرأة من قريش»(١) وما تضمن التفصيل يف 
التحيض بني احلمرة والصفرة، كالنصوص اآلتية يف دليل التحيض بواجد الصفات.
لكـن مرسـلة التذكرة ليسـت بحجة، والسـيام مع قرب كوهنـا تصحيفاً ملوثق 
إسحاق بن جرير وروايتها يف مستدرك الوسائل خالية عن لفظ «أمحر» عىل أن تقييده 
باالحتدام الذي قيل إنه شدة احلمرة يف الدم حتى يسود مانع من األخذ بإطالق األمحر فيه. 
والتعبـري عـن احليض باحلمـرة إنام يقتيض اتصافـه هبا، وهو أعم مـن أماريتها 
عليه عند اشـتباهه، وإنام اسـتفيدت األمارية من نصوص الصفات املتقدمة لظهورها 

يف اإلرجاع إليها لغلبة اختصاصه هبا، ال ملجرد اتصافه هبا. 
وأمـا نصوص التفصيـل فهي ظاهرة يف حيضية األمحر ـ ولـو لقاعدة اإلمكان 
ـ يف قبـال نفـي حيضيـة األصفـر، ال يف أماريـة احلمـرة عـىل احليـض عند الشـك يف 

حال الدم. 
عىل أن النصوص املقترص فيها عىل السواد تأبى اجلمع املذكور جداً، لظهورها 

يف خصوصية السواد. 
بل يبعد جداً جعل احلمرة أمارة عىل احليض مع وضوح عدم غلبة اختصاصه 
هبـا، وأهنـا تكثر يف دم االسـتحاضة، بل هي الزمـة لكل ما يتضح إطـالق الدم عليه 

عرفاً، وإطالق الدم عىل غري األمحر خفي.
ومـا يف صحيـح حفص مـن أن دم االسـتحاضة أصفر البد من محلـه إما عىل 
، كام ذكرنا، أو  خفـة احلمـرة وإال مل يكن مقابالً للسـواد وكان صدق الدم عليه خفيـاً
، دون أمارية عدمها عىل  عـىل أمارية الصفرة عىل االسـتحاضة الختصاصها هبا غالبـاً

عدم االستحاضة.
ومثله يف اإلشـكال ما يف املقنعة من االقتصار عىل احلمرة. بل يتعني االقتصار 
عىل السـواد، كام يف املبسوط والنهاية والوسيلة والرسائر والرشايع واملنتهى والقواعد 

(١) الوسائل باب:٣١ من أبواب احليض حديث:٢.

٢٠٣ ................................................................. حتيض غري ذات العادة برؤية الدم
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واإلرشاد والدروس وحمكي املصباح والتحرير والتبرصة والتلخيص.
نعم،  ال إشـكال يف عدم إرادة السـواد احلقيقي لعدم اتصاف الدم به، بل شدة 

احلمرة بنحو يرضب إىل السواد، كام يف الغنية واملراسم وحمكي الكايف.
ويناسبه ما يف مرسلة يونس الطويلة من رجوع األمر بالتحيض بالدم البحراين 
إىل التمييز بالسواد، مع أن البحراين ليس هو األسود، بل شديد احلمرة ففي الرسائر: 
«وهو الشـديد احلمرة والسـواد، كام يقال: أبيض يقق وأسـود حالـك وحانك وأمحر 
بحـراين وباحري. هكذا أورده ابن األعرايب» ، وقريب منه ما يف لسـان العرب حاكياً 

له عن الصحاح وابن سيدة. 
ولعل ذلك مراد الكل، وإن كان تنزيل كالم من سبق منه الرتديد بني الوصفني 

. عليه بعيداً ومن ثم كان ما ذكروه مشكالً
(١) كـام يف املراسـم والوسـيلة والرشايـع واالرشـاد وحمكـي التحريـر. ففي 
موثق إسـحاق بن جرير: «هو دم حار جتد له حرقة»(١). ولعله إليه يرجع ما يف املقنعة 
واملبسوط والرسائر واملنتهى من التعبري باخلروج بحرارة، لظهوره يف كون احلرارة من 
حـاالت اخلروج، ال من صفات الدم اخلارج، لريجـع للحرارة املذكورة يف املتن أوالً 

وذكرها من سبق. 
ومن هنا ال يبعد كون عطف احلرارة عىل احلرقة يف الوسـيلة والقواعد وحمكي 
. ولعل ذلك هو الوجه يف تكرار احلرارة يف صحيح حفص، فاملراد هبا  التحرير تفسريياً

أوالً صفة الدم وثانياً حالة اخلروج. نعم،  تقدم تقريب التالزم بينهام.
هذا وبقيت بعض الصفات مل يتعرض هلا يف املتن :

منهـا: اخلروج بدفع، وقـد ذكره يف النهايـة والغنية واملعتـرب والنافع والتذكرة 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣.

واخلروج بحرقة(١) تتحيض أيضاً بمجرد الرؤية.



واملنتهى واللمعة وحمكي الكايف والبيان والتبرصة، ويقتضيه ما تقدم من صحيح حفص. 
ومنها: أن يكون عبيطاً، كام يف املنتهى والدروس. ويقتضيه ما تقدم من صحيح 
حفص. وقد فرسه يف التذكرة واملنتهى ولسـان العرب والقاموس بالطري، ويف خمتار 
الصحـاح باخلالص الطري. ولعله ملناسـبة اخلروج بدفع لعدم مكـث الدم يف الرحم 

فيخرج طرياً قبل أن يفسد أو خيتلط بغريه. 
ومنهـا: الغلـظ، كـام يف املقنعة والوسـيلة واملراسـم والغنيـة واملعتـرب والنافع 
والتذكـرة وجامـع املقاصـد واملسـالك والـروض والروضـة واملدارك وحمكـي هناية 

األحكام والبيان وغريمها. 
ومل أعثر عىل نص به سو ما عن الدعائم: «وروينا عنهمF: أن دم احليض 
كدر غليظ منتن، ودم االستحاضة دم رقيق»(١) ، والرضوي: «ودم احليض إىل السواد، 

وله غلظة»(٢). 
ومنهـا: النتن، كام يف جامع املقاصد واملسـالك والـروض والروضة واملدارك 

وحمكي هناية األحكام. ومل أعثر عىل نص به سو ما تقدم عن الدعائم.
هـذا وال يبعـد كون منشـأ اضطراب األصحـاب فيها البناء عىل التـالزم بينها 
حتى ذكر ما هو غري معترب أو أمهل ما هو معترب اسـتغناء عنه بام ذكر، أو عدم سـوقهم 
هلـا لألمارية رشعـاً عىل احليض، بل لبيان صفاته الغالبيـة بالنظر لواقعه اخلارجي فال 
هيتـم بالتدقيق فيهـا. وإنام اختص الرجوع إليها عندهم بمسـتمرة الدم التي يظهر من 
مجلـة منهم كـون املعيار يف التمييز هلا إقبال الدم وإدبـاره الذي هو أمر عريف ال خيتص 

بالصفة املنصوصة. 
كام ال يبعد أن يكون اختالف النصوص فيها ناشئاً عن التالزم الغالبي كام ذكرنا 
يف كلامت األصحاب، وقد يناسـبه اشتامل صحيح حفص عىل ذكر (حار)، و(عبيط) 

يف مقام وصف احليض وعدم ذكرمها بعد ذلك يف الرشطية معياراً يف التحيض. 
(١) ، (٢) مستدرك الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٢ ، ٣.

٢٠٥ ................................................................. حتيض غري ذات العادة برؤية الدم
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وكيـف كان، فالبـد من اجلمـود عـىل الرشطية املذكـورة فيه وتنزيـل مجيع ما 
ورد عليها.

(١) كام يف اجلواهر وسـبقه إليه يف املبتدأة يف املدارك وحمكي الكفاية والذخرية 
واملفاتيح، ويف اجلواهر أنه قد يظهر من بعض عبارات املقنعة واملختلف واملنتهى. 

وكيف كان، فقد استدل أو يستدل عليه بأمور..
األول: نصوص الصفات املتقدمة عند الكالم يف قاعدة اإلمكان. 

لكن سـبق اختصاصها بمستمرة الدم ولو عمت كان مقتضاها البناء عىل عدم 
حيضية فاقد الصفة حتى لو استمر ثالثة أيام، وهو خالف الفرض. 

مـع أنـه قد يدعى ورودها يف مقام متييز دم احليض عن دم االسـتحاضة ظاهراً 
بعـد الفـراغ عن قابليـة الدم للحيضية واقعـاً لواجديته لتامم ما يعتـرب يف احليض، وال 
تقتـيض عمـوم التعبـد باحليضية أو عدمها ملا لو شـك يف قابلية الدم لـه، الحتامل فقد 

رشط احليض، كام يف املقام.
وكـام لو شـك يف البلوغ أو يف سـن اليـأس أو يف ميض أقل الطهـر، بل مقتىض 
استصحاب عدم البلوغ أو عدم ميض أقل الطهر البناء عىل عدم حيضية الدم وإن كان 

واجداً لصفته، وال يكون حمكوماً ألمارية الصفة.
 وإن كان مـا تقـدم من غري واحد يف مبحث اعتبار البلوغ يف احليض من دعو
أمارية احليض عىل البلوغ عند الشك فيه قد يناسب بناءهم عىل عموم حجية الصفات 
حلال الشك يف البلوغ ونحوه، حيث يبعد تنزيله عىل خصوص صورة العلم الوجداين 

باحليض مع عدم االجتزاء يف إحرازه بواجدية الدم للصفات. فالحظ.
الثـاين: ما تضمـن التفصيل بني احلمـرة والصفرة مما ورد يف احلامل والنفسـاء 

وإن كان فاقداً للصفات تتحيض بعد ثالثة أيام(١). وال يرتك االحتياط يف 
الثالثة باجلمع بني عمل احلائض واملستحاضة. 



كام يف مرسـل حممد بن مسـلم يف احلبـىل: «إن كان دماً أمحر كثرياً فـال تصيل، وإن كان 
قليـالً أصفـر فليـس عليهـا إال الوضـوء»(١) ، وصحيـح إسـحاق بن عامر: «سـألت

أبـا عبـداهللاA عن املرأة احلبـىل تر الدم اليـوم واليومني. قـال: إن كان دماً عبيطاً 
فـال تصيل ذينك اليومني. وإن كان صفرة فلتغتسـل عنـد كل صالتني»(٢) ، وصحيح 
عبد الرمحن بن احلجاج: «سألت أبا ابراهيمA عن امرأة نفست فمكثت [وبقيت.

يب صا] ثالثني يوماً [ليلة.يب صا] أو أكثر ثم طهرت وصلّت ثم رأت دماً أو صفرة. 
قال: إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل وال متسك عن الصالة»، وزاد الشيخ: «وإن كان 
دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصالة أيام أقرائها، ثم لتغتسل ولتصل»(٣) ، بعد إلغاء 

خصوصية موردها. 
وكـذا ما تضمن عدم التحيض بالصفرة يف غري أيام العادة(٤) مما تقدم بعضه يف 
املسألة السابقة، بناء عىل ظهوره يف خصوصية الصفرة، أو للرجوع يف غريها إىل ما دل 

عىل التحيض برؤية الدم مما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
لكـن يشـكل االعتـامد عىل نصـوص احلامـل والنفسـاء بعد ضعف املرسـل، 
ورصاحـة صحيح إسـحاق يف التحيـض بالدم يف اليـوم واليومـني، وظهور صحيح 
عبـد الرمحـن يف عدم التحيض بالصفرة يف أيام القـرء، حيث يتجه طرحهام أو اجلمود 

فيهام عىل موردمها.
مضافاً إىل أهنا وبقية نصوص الصفرة ظاهرة يف التفصيل بني احلمرة والصفرة 
يف حيضيـة مـا خيـرج بتاممـه وعدمهـا، ال يف التحيض بـه بمجرد خروجـه وعدمه لو 
شـك يف اسـتمراره، فإنه بعيد عن مفاد النصوص جداً، لعدم اإلشـارة فيها للشك يف 

االستمرار، بل يف حكم الصفرة من حيث هي صفرة وإن استمرت.
والسـيام بلحاظ صحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبا عبد اهللاA: عن املرأة 

(١)، (٢) الوسائل باب:٣٠ من أبواب احليض حديث:١٦، ٦.
(٣) الوسائل باب:٥ من أبواب النفاس حديث:٢، ٣.

(٤) راجع الوسائل باب:٤ من أبواب احليض.
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تـر الصفرة يف أيامها، فقـال: ال تصيل حتى تنقيض أيامها، وإن رأت الصفرة يف غري 
أيامها توضأت وصلت»(١) ، لرصاحة قولهA: «حتى تنقيض أيامها» يف النظر حلكم 

االستمرار وعدم االقتصار عىل حكم احلدوث.
وأما ما سـبق من شـيخنا األعظمP يف حيض احلامل من االستشهاد لذلك 
بـام يف صحيح إسـحاق من التحيض بالـدم اليوم واليومـني، ألن وضوح عدم نقص 
احليض عن ثالثة ملزم بحمله عىل كون النظر فيه ألول أزمنة رؤية الدم ال لتامم أزمنته 
فهـو راجـع لبيان حكم الدم يف اليوم واليومني األولـني، ال إىل فرض كون الدم بتاممه 

يوماً أو يومني. 
فقـد سـبق منعه، لقـوة ظهوره يف بيان مقـدار الدم، ال السـؤال عن حكم أول 
أزمنتـه، وإال فـال خصوصية لليوم واليومني يف ذلك، فالبـد من طرحه، أو االقتصار 

فيه عىل مورده، وهو احلامل. فراجع.
ومثله ما ذكره سـيدنا املصنفP من أن محـل نصوص املقام عىل إرادة عدم 
التحيض بالصفرة مع الشك يف االستمرار إنام هو بعد تعذر العمل بظاهرها وهو عدم 
احليضية يف متام الدم ولو مع استمراره، لعدم اإلشكال يف البناء عىل حيضية الثالثة املتوالية 
ودعـاو القطع به واإلمجاع عليـه يف كلامهتم يف موارد متفرقـة متظافرة كالنصوص. 
الندفاعـه بعـدم وضوح عموم اإلمجاع للصفرة، بـل الظاهر قصوره عنها، كام 
يظهـر ممـا تقدم منا عند الكالم يف حكم الصفرة عنـد الكالم يف تقدم الدم عىل العادة، 
فـال مانع من العمل بظاهر نصوص املقام ورفع اليد هبا عن إطالق ما تضمن حيضية 

الدم البالغ ثالثة أيام، والسيام مع كون الصفرة من أفراده اخلفية. 
ولـو تعـذر العمـل بظاهرها فال جمـال حلملها عىل نفـي التحيض ظاهـراً عند 
الشـك يف االسـتمرار ليسـتدل هبا عىل التفصيـل املدعى، لبعدها عن ذلـك جداً، فال 

يكون عرفياً، بل يتعني طرحها.
(١) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:١.



عىل أن عدم التحيض بالصفرة ال يستلزم عدم التحيض بكل دم فاقد لصفات 
احليـض، فضالً عام مل جتتمع فيه صفاتـه املتقدمة. وفهم عدم اخلصوصية للصفرة وأن 
املـدار عـىل فقـد الصفـات يف غاية املنع، والسـيام بعد عـدم وضوح بنـاء العرف عىل 
حيضيـة الصفـرة وأن احليض هـو الدم الـذي يكون تطبيقـه عليها خفياً، كام يناسـبه 

جعلها يف قباله يف صحيح عبد الرمحن املتقدم. 
نعـم،  قد يظهر مـن اجلواهر االقتصار عىل الصفرة لـرده إلطالقات التحيض 

بانرصاف الدم عن الصفرة. 
لكنه لو تم خروج عن املدعى من االقتصار يف التحيض عىل الواجد للصفات، 

كام ال يناسب االستدالل بنصوصها املتقدمة.
الثالث: أنه ال إشكال يف بناء العرف يف اجلملة عىل التحيض برؤية الدم وعدم 
انتظـار حاله، فيتابعـون فيه بالتقريب املتقـدم يف الوجه الثاين لالسـتدالل عىل قاعدة 

اإلمكان، إال أن املتيقن من ذلك ما لو كان واجداً للصفات. 
وفيه: أنه لو تم توقفهم يف الفاقد فهو إنام يكون لعدم بنائهم عىل حيضيته مطلقاً 
ولو اسـتمر ثالثة أيام، ال للشـك يف اسـتمراره، لينفع فيام نحن فيه، فمع فرض البناء 

عىل حيضيته مطلقاً ال جمال لالعتامد عىل سرية العرف يف التفصيل املذكور.
ومنه يظهر أن اختصـاص التحيض بمجرد الرؤية بواجد الصفة عند صاحب 
املـدارك ونحوه ممن ال ير حيضية الفاقد وإن اسـتمر إنام هو الختصاص احليض به 
ال خلصوصيتـه يف عدم وجـوب االنتظار مع وجوبه يف الفاقد كام هو حمل الكالم، فال 

ه من القائلني بالتفصيل املذكور وإن كان هو ظاهر كالمه.  ينبغي عدّ
واملتحصل: أنه مل يتضح الوجه يف التفصيل املذكور. ولعله لذا مل يذكر يف كالم 
 متقدمي األصحاب، وإنام الكالم بينهم يف اختصاص التحيض بمجرد الرؤية بام ير

يف العادة أو عمومه لغريه. 
وكأن نسـبته فيـام سـبق من اجلواهـر للمقنعـة لتوصيفه دم احليـض بالصفات 
مـن دون تنبيـه عىل كوهنـا غالبية مع حكمـه بالتحيض برؤيتـه، وللمختلف واملنتهى 
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لالستدالل فيهام بنصوص الصفات املتقدمة. 
لكـن مـا يف املقنعة لـو أريد ظاهـره خالف يف حـدود احليض راجـع إىل عدم 

حيضية فاقد الصفة واقعاً مطلقاً، وهو أجنبي عن املقام. 
واالسـتدالل بنصوص الصفـات يف املختلف واملنتهى، لعله ليـس للبناء عىل 
التفصيل لعدم اإلشـارة إليه يف حترير النزاع، بل إما أن يكون مع التعدي عن موردها 
لفهـم عـدم خصوصيتـه أو لعدم الفصل أو غريمهـا، أو يكون لبيـان عدم اختصاص 
احلكـم املذكور بام يف العادة، ملا يف املنتهى من أن اإلرجاع فيها للتمييز دليل عىل كوهنا 
غري ذات العادة، لعدم رجوع ذات العادة له. كيف وقد استدل عليه فيهام أيضاً بقاعدة 

اإلمكان املرصح يف كلامهتم بعمومها لفاقد الصفة. 
نعـم،  ذكر يف املختلف أن الدم املذكور بصفة احليض يف زمان يمكن أن يكون 
. وصدر كالمه وإن أوهـم االختصاص بواجد الصفة،  حيضـاً فيلزم أن يكون حيضاً

إال أن استدالله بكرب قاعدة اإلمكان ملزم برفع اليد عن ذلك. 
كام أنه ال وجه ملا يف املدارك من اختصاص النزاع بواجد الصفة مدعياً الترصيح 
بذلك يف املختلف وغريه، ألن االختصاص به ال يناسـب إطالق األصحاب، وما يف 

املختلف قد عرفت حاله. 
ومثله ما يف اجلواهر من احتامل ذهاهبم للتفصيل املذكور ألن موضوع كالمهم 

الدم املنرصف عن الصفرة، ملا سبق من أن فاقد الصفات أعم من الصفرة. 
وباجلملة: الظاهر أن التفصيل املذكور مستحدث ال وجه له إال ما لو تم اقتىض 
اختصـاص احليـض بواجد الصفة فغريه ليس بحيض ال أنه حيض إذا اسـتمر كام هو 

حمل الكالم. 
. ومن هنا يتعني النظر يف القولني املعروفني بني األصحاب املشار إليهام آنفاً

فقـد ذهب يف الرسائر إىل أن غري ذات العـادة ال تتحيض إال بميض ثالثة أيام، 
ووافقه يف املعترب والتذكرة والدروس واللمعة وجامع املقاصد وحمكي البيان، كام حكي 



يف املبتدأة عن أيب اجلنيد والسيد املرتىض يف املصباح واحللبي يف الكايف، وجعله أحوط يف 
القواعد، كام ألزمها باالحتياط للعبادة يف الرشايع، وتردد فيها ويف املضطربة يف النافع.
وكيف كان، فقد اسـتدل عليه يف املعترب بأن مقتـىض الدليل لزوم العبادة حتى 
تتيقن املسقط ـ وهو احليض ـ وال يقني به إال بعد الثالثة أيام. لكن ملا كان دليل لزوم 
العبـادة هـو عمومهـا املعلوم ختصيصه بأدلة احليض، كان التمسـك به مع الشـك فيه 

متسكاً بالعام يف الشبهة املصداقية من طرف اخلاص، الذي هو خالف التحقيق. 
وأما اسـتصحاب وجوب العبادة عليها ونحوه من أحكام الطهر بلحاظ حال 
ما قبل خروج الدم، فال جمال له، الحتامل تبدل املوضوع، عىل ما ذكرناه يف أكثر موارد 

الشك يف األحكام التكليفية. 
نعم،  الظاهر جريان اسـتصحاب الطهر وعدم احليض، وكام يقتيض عدم ترك 
العبـادة يقتيض ترتب مجيع أحـكام الطهر، فيجوز هلا دخول املسـاجد وقراءة العزائم 
ومس الكتاب ونحوه، وجيب عليها متكني الزوج من الوطء، كام جيوز هلا املطالبة به. 
وأمـا لو مل جير االسـتصحاب املذكور فمقتىض العلم اإلمجـايل االحتياط هلا يف 
تكاليـف احلائض واملسـتحاضة، باإلتيان بالعبادة وعدم دخول املسـاجد ونحو ذلك 

من تكاليف احلائض. 
نعم،  ال جيب عليها منع الزوج من الوطء مع مطالبته به التي هي جائزة له، عىل ما 
تقدم يف املسألة الثانية من الفصل األول. ومن البعيد بناء من سبق عىل التفصيل املذكور.
ثـم إن كالم بعـض مـن تقـدم وإن اختـص باملبتـدأة، إالّ أنـه ال يبعـد عـدم 
خصوصيتهـا وأن املـدار عندهم عىل عـدم العادة، وقد رصح بعـدم الفرق بينها وبني 

 .املضطربة يف جامع املقاصد وحمكي الذكر
إالّ أنـه رصح يف الـدروس وحمكـي البيان بأن املضطربة لـو ظنت احليض جاز 
هلا ترك العبادة. ويشكل بعدم وضوح وجه خصوصيتها يف ذلك. ولعله لذا عممه يف 

 . املسالك للمبتدئة. لكن البد من الدليل عىل حجية الظن فيهام معاً
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اللهم إال أن يدعى أن االحتياط للمضطربة مسـتلزم للعرس بنحو يكشف عن 
رضا الشـارع بالرجوع لألصل، لكثرة أفرادها وابتالئها بالدم يف كل شهر، فالبد من 

االكتفاء بالظن، بخالف املبتدأة. فتأمل.
هـذا وربـام يدعـى أنه بنـاء عىل مـا هو الظاهـر من جريـان االسـتصحاب يف 
التدرجييـات وبلحـاظ األزمنـة املسـتقبلة يتجـه الرجوع السـتصحاب خـروج الدم 
إىل ثالثـة أيـام، فريفـع به اليد عن مقتـىض العلم اإلمجايل املذكور، ويكـون حاكامً عىل 
اسـتصحاب عدم احليض لو كان جارياً يف نفسـه، لكونه حمـرزاً حلد احليض ورشطه، 
وبضميمـة قاعـدة اإلمـكان يف واجد احلـد والرشط حيـرز احليض، كام سـبق يف ذيل 

الكالم عىل القاعدة.
ودعو: أن االسـتصحاب كام يقتيض استمرار الدم ثالثة أيام، يقتيض جتاوزه 

عن العرشة، فيخرج عن موضوع قاعدة اإلمكان. 
مدفوعـة بأن الزم ذلك عـدم التحيض ظاهراً بالدم حتى بعـد الثالثة، مع أنه 
، وذلك إنام يكشـف عن عـدم التعويل عىل  ال إشـكال يف وجـوب التحيض به حينئذٍ
، إلمكان الفرق  االسـتصحاب االسـتقبايل يف إحراز التجاوز عـن العرشة، ال مطلقـاً

بينهام ولو بسبب اإلمجاع املذكور. 
مع أن املسـتفاد من بعض نصوص املقـام أن التجاوز عن العرشة إنام يمنع من 
البنـاء عىل حيضية خصوص املتجاوز مـع البناء عىل حيضية ما قبله، كموثق ابن بكري 
عن أيب عبد اهللاA: «قال: املرأة إذا رأت الدم يف أول حيضها فاستمر هبا الدم تركت 

...»(١) وغريه.  الصالة عرشة أيام، ثم تصيل عرشين يوماً
نعـم،  لـو كان الثـاين بصفـات احليـض واألول فاقـداً هلـا فقـد يتعـني الثـاين 

للحيضية،إال أنه غري حمرز يف املقام، بل مقتىض االستصحاب عدمه.
فالعمدة يف اإلشكال يف االستصحاب املذكور أن وجود الدم يف الزمان الالحق 

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٦. ويف الباب أحاديث أخر ظاهرة يف املدعى.



الذي هو مفاد االستصحاب ليس موضوعاً لألثر بنفسه، بل من حيثية مالزمته لكون 
جممـوع الدم املعلوم واملسـتصحب ثالثة أيام، التي هي حـدّ احليض. ومل يتضح حلاظ 
يتها للحيض بنحو االنحالل، بحيث يكون احلد مركباً  الشارع آنات الثالثة أيام يف حدّ
مـن اآلنـات املذكورة، ويكـون كل آن ملحوظاً جزءاً من املوضـوع ودخيالً يف ترتب 
األثر، ليكون املقام من باب إحراز أحد جزئي املوضوع باألصل واآلخر بالوجدان. 
بل لعل احلد هو الثالثة بمجموعها. والسيام بعد ظهور األدلة يف كون التحديد 
الرشعـي بام هو احلد الواقعـي، ال االعتباري، واحلد الواقعي ال يبتني عىل االنحالل، 
بـل عىل أنه كم احليض الواحد. ومن هنا يشـكل االعتامد عىل االسـتصحاب املذكور 
يف اخلروج عن مقتىض العلم اإلمجايل أو استصحاب عدم احليض. واألمر حمتاج ملزيد 

من التأمل.
هـذا وقد أطلق يف املبسـوط والنهايـة التحيض برؤية الـدم، ووافقه عىل ذلك 
يف املنتهـى واملختلف والتحرير والروضة وحمكي اإلصبـاح واجلامع وهناية األحكام 
والذكـر، وهو ظاهر الوسـيلة، بل قد يظهـر من الفقيه واهلدايـة للحكم فيهام بعدم 

حيضية الدم إذا كان يوماً أو يومني بل جيب معه القضاء. 
بل هو املنسـاق مـن كل من ذكر أحكام احليض ومل ينبـه لطريق إحراز حيضية 
الـدم أول ظهوره وال لوجوب االنتظار يف ترتيب األحكام، ولعله لذا جعله األشـهر 

يف حمكي كشف االلتباس واملشهور يف الرياض وحمكي رشح املفاتيح.
وقد اسـتدل عليه غري واحد بقاعدة اإلمكان. لكن سبق املنع من عمومها ملثل 
ما نحن فيه مما مل حيرز فيه رشط احليض. نعم،  لو تم استصحاب بقاء احليض إىل ثالثة 
أيام حتقق موضوعها، وكذا بناء عىل أن موضوعها اإلمكان بلحاظ املوانع السابقة عىل 

احليض، كام سبق. 
فالعمدة فيه: النصوص الكثرية الظاهرة يف املفروغية عن التحيض برؤية الدم. 

وقد تقدمت اإلشارة جلملة منها يف أول املسألة الرابعة. 
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(١)، بناء  وكـذا مـا ورد يف تقدم الدم عىل العادة مما تقـدم التعرض له هناك أيضاً
عىل ما سـبق من عدم اختصاصه بالتقدم القليل، حيـث يتعني إلغاء خصوصية كوهنا 
ذات عادة فيه، ألن خمالفة الدم للعادة أدعى للتشـكيك يف حيضيته، بل حتى بناء عىل 
اختصاصه بالتقدم القليل ال يبعد إلغاء خصوصية العادة بسبب التعليل فيه باالحتامل، 

نظري ما تقدم يف االستدالل به لقاعدة اإلمكان.
ومثلها ما ورد يف املبتدأة التي يسـتمر هبا الدم من أهنا ترتك الصالة سـبعة أيام 
أو عـرشة وثالثـة(٢)، كموثق ابن بكري املتقدم وغريه، لظهـوره يف فعلية الرتك باملقدار 
املذكـور، ال أنـه حكمها الواقعي مع عدم جوازه يف الثالثـة األول ظاهراً لعدم إحراز 
االستمرار. وخصوصية املبتدأة ملغية عرفاً، بل لعلها أوىل بالتشكيك يف حيضية الدم 

من املضطربة التي تعودت احليض وإن مل تتعود وقته. 
إىل غـري ذلك من النصوص التي يظهر من سـربها املفروغية عن عدم االعتناء 

باحتامل عدم االستمرار.
ودعو: أهنا واردة لبيان أحكام أخر، كإمكان حيض احلامل ومتييز دم احليض 
عـن دم العذرة، وعـدم مانعية انقطاع احليض مدة من البنـاء عىل حيضية الدم املرئي، 
وحكـم تقطـع الدم يف دفعات ال يفصل بينها أقـل الطهر، وحكم الصالة التي حتيض 
املـرأة يف أثنائهـا أو يف أثناء وقتهـا والصوم الذي حتيض املـرأة يف أثنائه، وإمكان تقدم 
الـدم عـن العادة، ومدة احليض ملسـتمرة الدم، إىل غري ذلك ممـا يمنع عن إطالق هذه 
النصوص ويلزم بحملها عىل املفروغية عن حيضية الدم، ولذا ال يشمل إطالقها الدم 
خر. كام أنه ال نظر فيها الحتامل عدم االسـتمرار، لتنهض  الفاقـد لـرشوط احليض األُ

ببيان عدم االعتناء به.
مدفوعـة: بأن ذلك ال يمنع من اسـتفادة ذلك منها تبعـاً، ألن عدم التنبيه فيها 
لالحتـامل املذكـور ظاهـر يف املفروغية عن عـدم االعتناء به ولـزوم التحيض بمجرد 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١ وباب:١٧ من أبواب العدد حديث:١.
(٢) راجع الوسائل باب:٨ من أبواب احليض.



الرؤية. والسيام ما كان منها موضوعه الدم ال احليض. 
ولذا اسـتدل شـيخنا األعظم وسـيدنا املصنف«قدمها» عـىل التحيض بمجرد 
رؤيـة الـدم يف العادة أو قبلها أو بعدها بقليل بام تضمـن تعجيل الدم عن العادة الذي 
هو من نصوص املقام وبنصوص الصفرة التي هي ـ نظري نصوص املقام ـ واردة لبيان 
حيضية الصفرة بعد الفراغ عن عدم املانع من البناء عىل ذلك لتحقق رشوط احليض، 

وال نظر فيها للشك يف االستمرار. 
واحلاصـل: أنـه ال ينبغـي التأمـل بعد سـرب النصـوص يف املفروغيـة عن عدم 

االعتناء باحتامل عدم االستمرار.
ويشـهد بـه عـدم ورود السـؤال عن حكم الشـك يف اسـتمرار الـدم مع عدم 
وضـوح الطريق إلحـرازه وكثرة االبتالء باملسـألة، وابتناء االحتياط عـىل مزيد عناية 
وكلفـة شـديدة، وعدم احتامل املفروغية سـابقاً عن عدم التحيض معـه، أو التحيض 

بالظن دون الشك، ليستغنى عن السؤال والبيان. 
بل ال إشـكال يف بناء العرف عىل التحيض بالرؤية، كام سـبق، وسبق أنه لو تم 
اختصاصـه بالواجد للصفة فهو الختصـاص احليضية به، ال خلصوصيته يف التحيض 
بالرؤيـة، وال يبعـد ارتكازيـة التحيض بالرؤية يف كل ما لو اسـتمر حلكـم بحيضيته، 
وعليه تبتني املفروغية عن ذلك املسـتفادة من النصوص، ال لتعبد خاص، وإال لظهر 
وبان، وبام ذكرنا خيرج عن مقتىض اسـتصحاب عدم احليض لو تم يف نفسـه ومل يكن 
حمكومـاً السـتصحاب بقاء الدم إىل ثالثة أيام عىل ما تقـدم الكالم فيه. فالحظ. واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل.
(١) الظاهـر أن املراد بتعارف الوقوع ليس هو الشـخيص، بل النوعي الراجع 
 Pإىل ما يصدق معه تقدم العادة أو تأخرها عرفاً لقلة الفاصل، ليطابق ما تقدم منه

(مسـألة٦): إذا تقـدم الدم عىل العـادة الوقتية أو تأخـر عنها بمقدار 
كثـري ال يتعارف وقوعه(١) ـ كعرشة أيام ـ فـإن كان الدم جامعاً للصفات 
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يف املسألة الرابعة.
(١) إذ بناء عىل ما سـبق منه يف املسـألة الرابعة يف حتديد التقدم والتأخر امللحق 
بالعـادة يكون هذا الفرض خارجاً عـامّ يقتيض خصوصية العادة يف التحيض بالرؤية، 
بل يكون كالدم اخلارج من غري ذات العادة، الذي تقدم منهP يف املسـألة اخلامسـة 

التفصيل فيه بالوجه املذكور. 
. كام  لكن سـبق منا أن مقتىض إطالق دليل التقدم التحيض معه بالرؤية مطلقاً

أن التأخر غري ملحق بالعادة مطلقاً، فيلحقه ما تقدم يف املسألة اخلامسة.
(٢) كـام يف التذكـرة واملنتهـى والقواعـد والـدروس وحمكـي هنايـة األحكام 
والتحريـر والذكر والبيان وكشـف االلتبـاس ورشح اجلعفرية، ويظهر ممن تعرض 
للخـالف يف ترجيح العادة املذكورة عىل التمييز املفروغية عن انعقادها يف اجلملة، بل 

 .« يف املنتهى: «ال نعرف فيه خالفاً
وكيـف كان، فالوجـه فيه ظهـور أدلة التمييـز يف أماريته عىل احليـض، فتنعقد 
العـادة بـه، كام تنعقـد بالعلم باحليـض، لعدم اإلشـكال يف قيـام األمارة مقـام العلم 
الطريقـي. وبذلك خيرج عـن عموم ما تضمن الرجوع للتمييـز أو غريه مما هو متأخر 

رتبة عن العادة، حيث حيرز به عنوان املخصص له. 
ومنـه يظهر الفرق بينه وبـني حتيض املتحرية بالعدد املذكـور يف الروايات، كام 
نبـه له شـيخنا األعظمP، لظهور روايـات املتحرية يف كون حتيضهـا بالعدد للتعبد 
ظاهـراً بحيضيتـه من دون أن يكـون حمرزاً له، فضالً عن أن يكون أمـارة عليه، ليقوم 

مقام العلم به.

حتيضـت بـه أيضـاً، وإال مجعت بني أعـامل احلائض واملسـتحاضة إىل ثالثة 
أيام(١)، ثم تتحيض به.

(مسألة٧): األقو ثبوت العادة بالتمييز(٢)،



اللهم إال أن يقال: كام تقوم األمارة مقام القطع الطريقي يقوم مقامه األصل التعبدي 
غري املبتني عىل اإلحراز، وإنام ال يقوم األصل املذكور مقام العلم املوضوعي وإن كان 
مأخوذاً عىل نحو الطريقية، وهو أجنبي عن املقام بناء عىل االستدالل بالوجه املذكور. 
وأمـا مـا يظهـر من شـيخنا األعظمP مـن أن موضـوع العادة هـو احليض 
الواقعي الذي يكون التمييز طريقاً له دون التحيض بالعدد، فلم يتضح مأخذه، لعدم 
. عىل أن مقتىض ذلك عدم انعقاد  اإلشـارة يف أدلة العادة لتقييد احليض بكونه واقعيـاً

العادة بقاعدة اإلمكان، ملا يأيت من أن مفادها مفاد األصل ال األمارة. 
كـام أن مقتضاه انعقادها بالتحيض بأقراء نسـائها، لظهـور دليله يف كونه أمارة 
عـىل احليض الواقعي، كأيـام عادهتا، مع أن الظاهر عدم انعقـاد العادة به عندهم، بل 

يظهر من اجلواهر املفروغية عنه. 
وما يف اجلواهر من أن التحيض بأقراء نسائها من التحيض الرشعي، ال احليض 
احلقيقـي، وأخبار العادة يف الثاين ال األول، كـام تر ألن املراد من التحيض الرشعي 
إن كان هـو التعبـد باحليض ظاهراً بال توسـط حمـرز له أو أمارة عليـه، فال جمال له يف 
التحيـض بأقراء نسـائها، الرتكاز كون ختصيصهن لغلبة مشـاهبة مزاجها ألمزجتهن 
التـي هي من سـنخ األمـارة. وإن كان هو التحيض تبعاً للطريـق الرشعي دون العلم 

الوجداين فهو جار يف التمييز، لعدم كونه موجباً للعلم باحليض.
فالعمـدة يف الفرق ظهور أدلة العادة يف كون اتفـاق املرتني يف الوقت أو العدد 
أمـراً غري الزم، بل تابعاً خلصوصية مزاج املرأة وكاشـفاً عن طبيعتها، وإن كان التعبد 
بحيضية الدم مسـتنداً لألصل، وال يشـمل ما لو مل يسـتند ملزاج املـرأة، بل كان الزماً 
بسبب خصوصية املرجع يف تشخيص احليض، كام يف التحيض بالعدد وبأقراء نسائها 

وإن كان من سنخ األمارة.
نعم،  قد يمنع الوجه املتقدم النعقاد العادة بالتمييز لوجهني..

أوهلـام: أن دليـل انعقاد العادة مل يتضمـن أخذ احليض الواقعـي يف موضوعه، 

انعقاد العادة بالتمييز.............................................................................. ٢١٧



............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٤ ٢١٨

ليكتفـى يف إحـرازه باألمارة كام حيرز بالعلم، بل انقطـاع الدم عىل عدد معني أو وقت 
معني، كام تضمنه موثق سـامعة ومرسـلة يونس اللذين مها دليل انعقاد العادة باملرتني 
، دون مطلق  واملتقدمان يف أول الفصل، إما لكون املوضوع هو العلم الوجداين باحلدّ

الطريق عليه أو لكونه كاشفاً عن اعتدال مزاج املرأة واستقامة طبيعتها. 
وال جمـال لدعو فهم عـدم خصوصية االنقطاع، وأن ذكـره ملحض طريقيته 
حلدّ احليض، فيقوم مقامه سائر الطرق. ألن دخله يف قوة كاشفية العادة مانع من إلغاء 

خصوصيته يف حجيتها. 
ومثلها االستشهاد عىل ذلك بام تضمنته املرسلة بعد بيان ما تنعقد به العادة من 
االسـتدالل بقول النبي1: «دعي الصالة أيام أقرائك». بدعو ظهوره يف أن املدار 

عىل القرء ـ وهو احليض ـ بنفسه. 
الندفاعـه بـأن املراد بقول النبـي1 قضية خارجية شـخصية موضوعه املرأة 
اخلاصة التي أيام قرئها معروفة هلا قبل استمرار الدم بسبب انقطاعه يف كل شهر، وإنام 
اسـتدل به اإلمـامA لبيان اعتبار املرتـني، وليس قضية حقيقيـة أخذ يف موضوعها 

مطلق القرء، ليمكن إحراز موضوعها بالتمييز.
ثانيهـام: أن ذلـك موقوف عىل إطالق حجية التمييز عىل احليض بنحو يشـمل 
البنـاء عـىل حصول العادة التي هي من لوازمه الواقعيـةـ  وإن كانت حجيتها رشعيةـ 
وعـدم اختصاصـه باحلجية عليـه من حيثيـة ترتيب أحكامـه الرشعية عليـه من ترك 

الصالة ونحوه.
وهو ال خيلو عن إشـكال، ألن مدلول األدلـة املطابقي خصوص ترك الصالة 
والتعدي منه لسـائر أحكام احليض بفهم عدم اخلصوصية أو للتسـامل عىل عدم الفرق 
بينه وبينها ال يستلزم التعدي ملثل العادة. وما ذكره سيدنا املصنفP من أنه مقتىض 

إطالق أدلته غري ظاهر الوجه.
 :Aنعم،  يف مرسلة يونس عند الكالم يف سنة املبتدأة التي استمر هبا الدم قال



«وهذه سـنة التي اسـتمر هبا الدم أول ما تراه، أقىص وقتها سبع وأقىص طهرها ثالث 
وعـرشون حتى يصري هلا أيـام معلومة فتنتقـل إليها»(١). وهو ظاهـر يف إمكان انعقاد 

العادة هلا مع استمرار الدم، وال يكون ذلك إال بالتمييز. 
وأما محله عىل انعقاد العادة بعد انقطاع الدم، والرجوع إليها لو استمر هبا الدم 
مرة أخر بعد ذلك، حيث خترج من كوهنا مبتدئة إىل كوهنا ذات عادة. فهو ال يناسب 

الرتكيب اللفظي للجملة املتقدمة.
لكنهـ  مع عدم خلوه عن اإلمجال، واختصاصه باملبتدأة التي وظيفتها التحيض 
ـ  ظاهر يف عدم انتقاهلا عن العدد املذكور إىل التمييز الذي تنعقد به العادة،  بالعدد تعبداً
بل تبقى عليه حتى تنعقد به العادة فتنتقل إليها منه رأسـاً، فال يكون التمييز حجة إال 

من حيثية انعقاد العادة به.
وهـو ـ مع غرابتـه ـ خمالف لإلمجاع، فال جمال حلمله عـىل ذلك والتعويل عليه 
فيـه، بل يتعني البناء عـىل عدم انعقاد العادة بالتمييز، كام هـو ظاهر من اقترص يف بيان 
العادة عىل تسـاوي الدم يف املرتني وقتاً أو عدداً، كام هو حال من عثرنا عىل كالمه ممن 
سـبق العالمةP. ولعل ما سبق من املنتهى من نفي معرفة اخلالف فيه ليس لعثوره 

عىل من ذكره، بل لدعو استفادته من فحو كالمهم أو إطالقه.
ثـم إنه بنـاء عىل انعقادهـا بالتمييـز فالظاهر عـدم الفرق بني اتفـاق املرتني يف 
التمييـز واختالفهـام فيه، كام لو كان يف املرة األوىل أسـود ويف الثانية أمحر ـ بناء عىل أن 
املعيـار يف التمييـز عىل إقبال الدم وإدباره، ال خصوص لـونٍ ـ إلطالق دليل حجيته، 
وإن تردد فيه يف كشـف اللثام وطهارة شـيخنا األعظمP وحمكي الذكر، بل عن 

ظاهر التحرير العدم.
كـام أن الظاهـر انعقادهـا بامللفـق مـن التمييـز وغـريه، كـام يـأيت من شـيخنا 
األعظـمP فلـو رأت الـدم يف أول الشـهر األول سـبعة أيام، ثم انقطـع ثم رأته يف 

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣.
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أول الشـهر الثاين واجداً للصفات سـبعة أيام ثم اسـتمر، انعقدت عادهتا عىل السبعة 
يف أول الشـهر، وتعمل عليها لو اسـتمر بعد ذلك، إلطالق دليل انعقاد العادة باتفاق 
احليـض يف مرتـني بضميمة إطـالق دليل التمييز الذي لو شـمل حيثيـة انعقاد العادة 

شمل تتميمها.
هـذا وقد قال شـيخنا األعظمP: «ثـم إنه ال فرق يف املرتـني املثبتتني للعادة 
بني ثبوت حيضيتهام بالوجدان أو بقاعدة اإلمكان أو بالصفات مع استمرار الدم، أو 

بامللفق من الثالثة أو اثنني منها. 
أمـا ثبوهتـا بالوجدان فظاهـر. وأما الصفـات... فقـد جعلها الشـارع بمنزلة 
الوجـدان يف إثبات احليض الواقعي، كسـائر الطرق الرشعية للموضوعات الواقعية. 
ومنه يظهر... وجه ثبوهتا بقاعدة اإلمكان، ألن املسـتفاد من دليل تلك القاعدة ـ عىل 
تقديـر متاميتها ـ جعل اجتامع الرشوط وفقد املوانع املقررة يف الرشيعة طريقاً للحيض 
الواقعـي، كـام ال خيفى عىل من تأمل يف أدلتها. بل ظاهر الروايتني املتقدمتني فيام يثبت 

به العادة كون الدم يف املرتني حيضاً بمقتىض اإلمكان ال الوجدان».
ومـا ذكـره مبني عىل ما سـبق يف تقريب انعقاد العـادة بالتمييز من أن موضوع 

العادة احليض الواقعي، والرجوع للعلم واألمارة لطريقيتهام له. 
لكنه ال يتم يف قاعدة اإلمكان، ألن وجود الرشط وفقد املانع ال يصلح لألمارية 
ارتكازاً، بل هو بموضوع األصل أشبه، ومن ثم كان هو املتيقن من دليلها، غاية األمر 
احتـامل كـون احلكمة يف جعل هـذا األصل الغلبـة أو أصالة السـالمة اللذين مها من 

سنخ األمارة وإن مل ينهض لسان دليلهام ببيان ذلك، ليكشف عن األمارية. 
فالعمـدة يف انعقاد العادة بقاعدة اإلمكان ما أشـار إليه أخرياً من ظهور املوثق 
واملرسـلة املتضمنني كيفية انعقاد العادة يف ذلك، لغلبة اسـتناد حيض املبتدأة هلا دون 

العلم الوجداين.
هـذا وأمـا بناء عىل ما ذكرنـاه من أن موضوع العادة هـو انقطاع الدم عىل عدد 



معـني أو وقـت معني مرتـني فالالزم إحـراز ذلك بالوجـدان أو باألمـارة وإن كانت 
حيضيـة الـدم بقاعدة اإلمـكان، وال تنعقد بدونـه وإن أحرزت حيضية الـدم بالعدد 
املعني أو يف الوقت املعني يف املرتني باألمارة، فضالً عام لو أحرزت بقاعدة اإلمكان لو 

فرض هنوضها بإحراز حيضية بعض الدم دون بعض. 
وأما لـو أحرزت احليضية بالعلم الوجداين فهو يبتني عىل أن دخل خصوصية 
االنقطـاع لكونه مسـتلزماً للعلـم الوجداين بقدر الـدم، أو لكونه كاشـفاً عن اعتدال 

املزاج، فتنعقد عىل األول دون الثاين. فالحظ.
(١) انعقـاد العادة العددية فقط، أو الوقتية كذلك واالسـتغناء هبا يف مسـتمرة 
الدم عن التمييز ال يناسب ما يأيت منه يف املسألة العارشة من عدم رجوع مستمرة الدم 

للعادتني املذكورتني، بل العادة التي ترجع إليها هي خصوص العددية الوقتية.
(٢) بناء عىل ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل من ترجيح العادة عىل التمييز. وعىل ذلك 
جر يف التذكرة، وبه جزم يف املدارك واحلدائق واجلواهر، إلطالق ما تضمن ترجيح 

العادة عىل التمييز بعد فرض انعقادها يف املقام. 
لكن يف مفتاح الكرامة عند التعرض لرتجيح العادة عىل التمييز: «وليس املراد 

فإن اسـتمر هبا الدم أشـهراً فالدم الذي يقتيض التمييز حيضيته هو احليض 
رشعاً، فإن تكرر ذلك العدد يف الوقت املعني ـ كام إذا رأت احلمرة يف سبعة 
أيام يف أول الشهرين أو آخرمها ـ كانت ذات عادة وقتية وعددية، وإن رأت 
متام العدد املذكور محرة يف أول الشهر األول ومثله يف آخر الشهر الثاين فهي 
ذات عادة عددية خاصة، وإن رأت احلمرة يف أول الشـهر األول عدداً معيناً 
ورأهتا أيضاً يف أول الثاين عدداً آخر فهي ذات عادة وقتية فقط(١)، فتستغني 

.بعد ذلك عن األخذ بالتمييز فيام استقرت عادهتا فيه(٢) عىل األقو
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من العادة املستفادة من التمييز، كام نبه عىل ذلك مجاعة»، ويف جامع املقاصد: «واحلق 
ترجيح العادة املستفادة من األخذ واالنقطاع، وهي املرادة يف كالم املصنفP. أما 
املسـتفادة من التمييز فال، ألن الفـرع ال يزيد عىل أصله. مع احتامل الرتجيح، لصدق 
األقراء عليها، وفيه بعد، ألنه خالف املتعارف» وظاهر الروض وكشف اللثام الرتدد. 
وعليـه ختتـص حجية العادة املذكورة بام إذا فقد التمييز، كام قد يومئ إليه ما يف 

القواعد من االقتصار يف بيان فائدهتا عىل ذلك.
لكن عدم زيادة الفرع عىل أصله وإن كان قريباً يف نفسـه، فكام ال تتقدم العادة 
احلاصلـة من األخذ واالنقطاع عـىل األخذ واالنقطاع يف غري مسـتمرة الدم ال تتقدم 
العـادة يف املقـام عـىل التمييـز، إال أنـه ال يزيـد عىل الظـن وال يرجـع إىل وجه صالح 

لالستدالل واخلروج عن مقتىض اإلطالق املتقدم. 
إالّ أن يرجـع إىل امتنـاع مانعيـة العادة املتفرعـة عىل حجية التمييـز من حجية 
التمييـز، السـتحالة مانعية اليشء عن سـببه. لكنه يندفع بأن العـادة املذكورة متفرعة 
عىل حجية التمييز يف الشهرين اللذين يتفقان فيه، وليس املدعى مانعيتها منها، بل من 

حجيته يف األشهر املتأخرة عنهام، فهي إنام متنع من غري ما تفرعت عليه. 
وأمـا ما ذكره من انـرصاف إطالق األقراء عن العادة املذكورة فال وجه له بعد 
فرض انعقادها. وخروجها عن املتعارف ـ مع عدم صلوحه لرفع اليد عن اإلطالق ـ 

 . غري ظاهر، بل اتفاق التمييز مرتني كاتفاق الدميني أخذاً وانقطاعاً
مـع أنه لو كان عدم التعارف موجباً النرصاف اإلطالق املذكور اجته يف سـائر 
إطالقات أحكام العادة، ومرجعه إىل عدم انعقاد العادة بالتمييز، إذ ال مصحح له إال 

ترتب أحكامها. بل يتجه االنرصاف حتى يف دليل انعقاد العادة باملرتني. 
نعـم،  لـو كان وجه االنرصاف ما ذكـره أوالً من عدم زيـادة الفرع عىل أصله 
اختـص بإطـالق ترجيـح العـادة عـىل التمييز. لكـن يف صلوحـه وجهـاً لالنرصاف 

إشكال.
ومثـل ذلك دعـو: ظهور أدلة رجوع مسـتمرة الدم للتمييـز يف كونه مرجعاً 



لكل من مل تكن هلا عادة أيام استقامة دمها قبل استمرار الدم. 
الندفاعهـا بـأن ذلـك وإن كان مـورد بعـض نصـوص التمييـز إال أن الظاهر 
منهـا كون موضوعه عـدم معرفة أيامها، كام هو مقتىض تفريـع اإلرجاع إليه يف موثق 
إسحاق(١) عىل اختالف أيام احليض وقولهA يف مرسلة يونس: «ولو كانت تعرف 
أيامها ما احتاجت إىل معرفة لون الدم»(٢)، فإذا فرض انعقاد العادة بالتمييز وصلوحها 

لتعيني أيام احليض ارتفع هبا موضوع حجية التمييز. 
وباجلملـة: بعـد فرض انعقـاد العادة املذكـورة تدخل حتت إطالقـات أحكام 
العادة ومنها إطالق ترجيحها عىل التمييز لوال احتامل انرصافه عنها ملا سـبق من عدم 

زيادة الفرع عىل أصله، كام ذكرناه. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
 (١) أما لو انقطع قبل الثالثة فهو ليس بحيض مطلقاً بناء عىل اعتبار التوايل يف 
ثالثـة احليض، وأما بناء عىل عدم اعتباره فحيضيتـه مرشوطة بتتميم الثالثة يف ضمن 

العرشة عىل ما تقدم يف أوائل الفصل الثالث.
(٢) بـال خـالف أجده بني االصحـاب، بل يظهر من بعضهـم دعو اإلمجاع 
عليـه، كـام هـو رصيح آخـر، من غري فـرق بني اجلامـع وغـريه، وال بـني ذات العادة 
وغريها، كذا يف اجلواهر. وقد أطلق اإلمجاع عىل حيضية متام الدم لو عاد قبل العرشة 

(١)، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣، ٤.

الفصل اخلامس
إذا رأت الدم ثالثة أيام وانقطع(١)، ثم رأت ثالثة أخر أو أزيد، فإن 
.(٢) كان جمموع النقاء والدمني ال يزيد عىل عرشة أيام كان الكل حيضاً واحداً
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ومل يتجاوزها يف اخلالف والتذكرة، ويف املنتهى: «ولو رأت ثالثة أيام دماً وستة طهراً 
ثم يوماً دماً فاجلميع عندنا حيض. وهو قول أيب يوسف». 

وقد استدل عليه غري واحد بموثق حممد بن مسلم عن أيب عبد اهللاA: «قال: 
أقـل مـا يكون احليض ثالثـة، وإذا رأت الدم قبل عرشة أيام فهـو من احليضة األوىل، 
وإذا رأتـه بعـد عرشة أيام فهو مـن حيضة أخر مسـتقبلة»(١) ، وقريب منه صحيحه 
عـن أيب جعفـر٢)A) خاليـاً عـن قولـه: « أقل ما يكـون احليض ثالثـة» ، وصحيح 
عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا: «سـألت أبا عبد اهللاA عن املرأة إذا طلقها زوجها متى 
تكون [هي] أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من احليضة الثالثة فهي أملك بنفسها. 
قلـت: فإن عجل الـدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقـال: إذا كان الدم قبل عرشة أيام فهو 
أملـك هبـا، وهو من احليضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العرشة أيام فهو من 

احليضة الثالثة، وهي أملك بنفسها»(٣). 
وقد سبق يف قاعدة االمكان من شيخنا األعظمP أهنا واردة لبيان إحلاق الدم 
املفـروغ عن حيضيته بإحـد احليضتني، وأن إطالقها ال يتكفـل ببيان حيضية الدم، 
لينفع فيام نحن فيه. لكن تقدم املنع من ذلك، لعدم اإلشعار فيها باملفروغية املذكورة.
نعم،  محل العرشة فيها عىل العرشة من حني رؤية الدم األول ال يناسـب حكم 
الفقـرة الثانية منهـا، لتوقفه عىل ميض أقل الطهر بني الدميـني، وعىل العرشة من حني 
انقطاعه ال يناسب حكم الفقرة األوىل منها، بناء عىل ما سبق يف ذيل الكالم يف اعتبار 
التوايل من لزوم كون احليضة الواحدة يف ضمن العرشة أيام، والتفكيك يف العرشة بني 

 . الفقرتني ال يناسب سياقهام جداً
وقد سبق عند الكالم يف مقدار الفصل بني الدميني من فروع الكالم يف اعتبار 
 التوايل يف الثالثة أن ذلك قد يكون قرينة عىل محلهام عىل إرادة إمكان اإلحلاق بإحد

(١) الوسائل باب:١٠ من أبواب احليض، حديث:١١.
(٢) الوسائل باب:١١ من أبواب احليض، حديث:٣.

(٣) الوسائل باب:١٧ من أبواب العدد من كتاب الطالق، حديث:١.



احليضتني ال فعليته، ليمكن االستدالل بإطالقه ملا نحن فيه.
اللهم إال أن يقال: اإلمجال املذكور يف العرشة ال خيل باالسـتدالل، ألن إحلاق 
الـدم باحليضـة السـابقة إذا كان يف ضمن العرشة مـن حني رؤية الـدم متيقن منه. بل 
املوثـق بقرينـة صدره ظاهـر يف إرادة العرشة املتممـة للثالثة التي هي مـن حني رؤية 

الدم، فيصلح لتفسري الصحيح ألنه بعض منه عىل الظاهر. 
ويكفي يف رفع اإلشكال املتقدم محل الفقرة الثانية عىل إمكان اإلحلاق باحليضة 
املسـتقبلة وعدم اإلحلاق باحليضة األوىل يف مقابل الفقرة األوىل، وال يتوقف عىل محل 
الفقـرة األوىل عليـه، بل يتعني ابقاؤها عـىل ظاهرها يف إرادة فعليـة اإلحلاق باحليضة 

األوىل، فيتم االستدالل هبا. 
هذا كله يف حديثي حممد بن مسـلم، وأما صحيح عبد الرمحن فقد سـبق هناك 
اإلشـكال يف محلـه عىل اإلحلاق باحليضة األوىل بنحو جتـري عليه أحكامها بام ال جمال 

إلعادته هنا لطوله. فراجع، وتأمل.
وقـد يسـتدل عىل ذلـك أيضاً بام يأيت يف مرسـلة يونس يف صـورة التجاوز عن 
العـرشة، ألن إحلـاق مـا كان يف ضمن العرشة من املتجاوز عنها مسـتلزم إلحلاق ما مل 

يتجاوزها باألولوية أو بعدم الفصل.
كام يدل عليه يف اجلملة ما يأيت يف مرسـل داود وموثق سـعيد بن يسـار، وكذا 
خـرب عـيل بن جعفر عـن أخيهA: «سـألته عن املرأة تـر الدم يف غري أيـام طمثها 
فرتاها [فرتاه.ظ] اليوم واليومني والساعة والساعتني ويذهب مثل ذلك كيف تصنع، 

قال: ترتك الصالة إذا كانت تلك حاهلا ما دام الدم وتغتسل كلام انقطع عنها»(١). 
ودعو: أن مقتضاه نقصان احليض عن ثالثة. مدفوعة بأنه خمتص بام إذا كان 
تقطع الدم حاالً للمرأة، وهو مستلزم لكون جمموع الدم أكثر من ثالثة، غاية األمر أنه 
يـدل عـىل عدم اعتبار التوايل يف الثالثة، وهو ال بأس به بناء عىل ما سـبق منا. كام يلزم 

(١) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:٨.
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تقييده بام إذا كان يف ضمن العرشة.
هذا وقد استدل عليه غري واحد بقاعدة اإلمكان. 

: عـىل شـمول إطـالق أدلتهـا ألبعاض احليـض وعدم  وهـو موقـوف.. أوالً
اختصاصها باحليض التام، وال يشـهد بذلك من نصوصها إال حديثا حممد بن مسـلم 

وصحيح عبدالرمحن التي سبق الكالم فيها. 
: عىل إحراز عموم إمكان تقطع احليض الواحد، ملا سبق من أن موضوعها  وثانياً
اإلمـكان الواقعـي ال املحتمـل، وال طريق إلحـرازه إالّ اإلمجاع يف املقـام الذي لو تم 

استغني به عن القاعدة. 
وأمـا إطـالق ما دل عىل عدم املانع مـن احليض واقعاً الذي تقـدم التعرض له 
عند الكالم يف جريان القاعدة يف الشبهة احلكمية والذي ينقح به موضوعها، فقد سبق 
أن عمـدة دليلـه صحيح صفوان يف احلبىل تر الدم ثالثة أيـام أو أربعة، والظاهر منه 
احليض التام املسـتقل، ومرسـلة يونس، وهي خمتصة بالثالثة أيام املتوالية واملتقطعة، 

وال تعم غريها من صور التقطع. 
اللهم إال أن يسـتفاد منها ومن غريها مما تضمن تقطع احليض يف بعض املوارد 
ولو بضميمة فهم عدم اخلصوصية أو التسامل عىل عدم الفرق عموم اإلمكان يف املقام، 
غايـة األمـر أن يتوقف يف فعلية اإلحلاق يف بعض املوارد كام لو كان عىل خالف العادة 
أو فاقـداً للصفـات، الحتامل طريقيتها عىل نفي حيضية مـا خالفها، فلو فرض عموم 
قاعدة اإلمكان ألبعاض احليض كانت مرجعاً مع عدم الدليل عىل االحتامل املذكور. 
هـذا مضافاً إىل ظهور التسـامل عىل احلكم بني األصحـاب، كام يظهر بمالحظة 
كلامهتم فيام يناسب املقام، حيث يمتنع عادة خفاء احلكم يف ذلك مع شيوع االبتالء به.
نعم،  قد يشـكل عموم احلكم ملا لو كان أحد الدميني بعد العادة، ملا يف مرسـلة 
يونس القصرية من قولهA: «وكلام رأت املرأة يف أيام حيضها من صفرة أو محرة فهو من 



احليض، وكلام رأته بعد أيام حيضها فليس من احليض»(١) لظهور ذيله فيام يعم احلمرة. 
وما يف مرسلة داود عن أيب عبد اهللاA: «قلت له: فاملرأة يكون حيضها سبعة 
 أيام أو ثامنية أيام حيضها دائم مستقيم ثم حتيض ثالثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وتر
. قال: تغتسـل وتصيل. قلت: تغتسـل وتصـيل وتصوم ثم  البيـاض ال صفـرة وال دماً
يعـود الدم. قال: إذا رأت الدم أمسـكت عن الصالة والصيـام. قلت: فإهنا تر الدم 
. قـال: إذا رأت الدم أمسـكت وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت  يومـاً وتطهر يوماً
أيام حيضها واسـتمر هبا الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مسـتحاضة، قد انتظمت 

لك أمرها كله»(٢). 
بـل يف صحيـح يونس الـوارد فيمن تـر الدم ثالثة أيـام أو أربعـة والطهر كذلك 
مكرراً، حيث حكمA بأهنا تدع الصالة كلام رأت الدم وتصيل كلام رأت الطهر، ثم قال: 
«تصنع ما بينها وبني شـهر، فإن انقطع الدم، وإال فهي بمنزلة املسـتحاضة»(٣) فإن مقتضاه 
جريان أحكام املستحاضة عليها من الرجوع للعادة ثم للتمييز ثم لنسائها أو العدد التعبدي 

عىل الكالم اآليت، وال تتحيض بكل ما يكون يف ضمن العرشة وإن خرج عن ذلك.
وخمالفـة صدره ملـا تضمن امتناع زيادة احليضة الواحدة عـىل العرشة أو امتناع 
الفصل بني احليضتني بام دوهنا لو كانت مانعة من العمل به فيام قبل الشهر ال متنع من 

العمل بذيله فيام بعد الشهر.
لكن مرسلة يونس خمالفة لنصوص االستظهار الرصحية يف أن املرأة قد تتحيض 

زيادة عىل عادهتا. 
وال جمـال للجمع بحمل املرسـلة عـىل ما إذا كانت رؤية الـدم الثاين بعد ميض 
وقت العادة ونصوص االستظهار عىل استمرار الدم الواحد، لرصاحة بعض نصوص 
االسـتظهار يف انقطاع الدم وعوده قبل العرشة، ففي موثق سـعيد بن يسـار: «سـألت 

(١) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض، حديث:٣.
(٢)، (٣) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض، حديث:١، ٢.
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أبا عبد اهللاA عن املرأة حتيض ثم تطهر وربام رأت بعد ذلك اليشء من الدم الرقيق 
بعـد اغتسـاهلا من طهرها. فقال: تسـتظهر بعد أيامها بيومـني أو ثالثة ثم تصيل»(١) إذ 
املتيقـن من االسـتظهار أن يكون احتياطاً الحتامل انقطاع الـدم وعدم جتاوزه للعرشة 

الذي هو حمل الكالم. 
ومـن هنا كان املوثق من أدلة املقام. بـل وروده يف ذات العادة مع أماريتها عىل 

عدم حيضية ما بعدها يف اجلملة يقتيض حيضية الدم من غريها باألولوية العرفية.
وأما اجلمع بينهام بحمل املرسـلة عىل رؤية الدم اجلديد بعد العادة واملوثق عىل 
رؤيته قبل انقضائها واسـتمراره بعدها، فهو تربعي بال شـاهد، بل هو بعيد يف نفسـه، 
ألن الطهر قبل العادة ملا كان خارجاً عن مقتىض طبيعة املرأة كان محل إطالق السؤال 

 . يف املوثق عىل خصوصه بعيداً
فالتعارض بينهام مستحكم. والرتجيح للموثق، ملوافقته لإلطالقات املتقدمة. 
بل ال جمال للتعويل عىل املرسلة يف نفسها مع ظهور إعراض األصحاب عنها، 
ملا عرفت من ظهور تسـاملهم عىل احلكم. ولعـل األوىل محلها عىل خصوص الصفرة، 
ألهنا املقصودة باألصل يف الصدر، ألن التحيض باحلمرة يف العادة ظاهر ال حيتاج إىل 
بيان، وليس ذكرها إال تبعاً، لبيان مساواة الصفرة هلا، فال يبعد عدم إرادهتا من الذيل. 
ومنـه يظهـر احلـال يف مرسـل داود، فإنـه ـ مـع ضعفـه يف نفسـه، وإعـراض 
األصحاب عنه ـ معارض للموثق، فليحمل عىل جتاوز الدم اجلديد للعرشة، أو رؤيته 

بعدها،بل الثاين غري بعيد يف نفسه، لفرض استمرار الطهر فيه بعد أيام العادة.
وأما صحيح يونس فهو خمتص بمن تستمر عىل احلال املذكورة مدة، والبناء فيها 
. ولعلها خارجة عن مفـروض كالم األصحاب، لندرهتا،  عـىل ما تضمنه ليس بعيـداً
فال جمال لتحصيل اإلعراض املوهن له. والسيام مع ظهور كالم الشيخ يف االستبصار 

واملحقق يف املعترب يف إمكان العمل بصدره بعد محله عىل صورة اختالط أيام املرأة. 
(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض، حديث:٨.



نعـم،  ظاهـر االسـتبصار احتامل محله عىل مسـتمرة الدم بحمل الـدم فيه عىل 
الواجـد للصفـات والطهر عىل الفاقد هلـا، بقرينة احلكم يف ذيله بأهنـا تعمل ما تعمله 
املسـتحاضة، وذلك ال يكون إالّ مع اسـتمرار الدم. لكنه ـ كام تـر ـ خمالف لظاهره 
جـداً، واحلكـم بأهنا تعمـل ما تعمله املسـتحاضة ملا كان بلسـان تنزيلهـا منزلتها فهو 

كالرصيح يف عدم كوهنا مستحاضة.
ثم إن موثق سعيد بن يسار وإن اقترص فيه عىل اليومني أو الثالثة ومل حيكم فيه 
باالستظهار يف متام العرشة الحتامل انقطاع الدم عليها، إال أنه ال ينايف احلكم بحيضية 
متام العرشة لو مل يتجاوزها الدم املتقطع ألن االسـتظهار حكم ظاهري عند الشـك يف 
اسـتمرار الدم، فعدم ثبوته يف أكثر من يومـني أو ثالثة ال ينايف حيضية متام الدم واقعاً 
لو انقطع عىل العرشة، كام هو احلال يف أكثر نصوص االستظهار يف مستمرة الدم التي 

اقترص فيها عىل أيام معدودة دون متام العرشة.
هذا ومن مجيع ما تقدم يظهر حال ما عن جممع الربهان من أن احلكم بحيضية 
الدم الالحق، خصوصاً مع كونه بغري صفة احليض وكونه زائداً عىل العادة، غري ظاهر 

. انتهى. الوجه، إال أن يكون إمجاعاً
إذ فيه: أن ما سـبق من النصوص صالـح إلثبات املدعى عىل إطالقه، مع عدم 
هنوض ما سـبق باخلروج عنه فيام زاد عىل العادة. وأما فيام كان فاقداً للصفات فاألمر 
يبتني عىل عموم حجية الصفات، وقد سبق املنع منه يف ذيل أدلة قاعدة اإلمكان، وأن 

الظاهر اختصاصها بمستمرة الدم وما أحلق هبا.
نعـم،  تقـدم أن الصفرة بعد أيام العادة ليسـت بحيض، وذلـك جار يف املقام، 
ألن مقتـىض إطـالق بعض أدلتها ورصيح آخـر عدم الفرق بني ما ال تكون مسـبوقة 
باحليض وما تكون مسـبوقة به متصلة به أو منفصلة عنه بنقاء، لكن سـبق أهنا أخص 

من فاقد الصفات.
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(١) تقـدم الكالم يف ذلك يف ذيل مسـألة اعتبار التـوايل يف ثالثة احليض، وأن 
األظهر جريان حكم الطهر عليه.

(٢) كام يف املنتهى وكشـف اللثام ونسب لغريمها. ويقتضيه ما يظهر من الغنية 
مـن عمـوم الرجـوع للعادة حتى مـع ختلل أقل الطهـر، بل يف املسـتند: «ولو رأت يف 
. وكذا بعده  العـادة وانقطـع عليها ثـم رأت قبل ميض أقل الطهر مل تتحيض بـه إمجاعاً

... إال إذا كان ذلك أيضاً عادة هلا». عىل األصح، لعدم كون ذلك حيضاً
وقد يستدل عليه ..

تارة: بعموم ما دل عىل طريقية العادة، مثل ما تضمن أن الصفرة يف أيام احليض 
حيض(١). قال سـيدنا املصنفP: «وال يعارضه يف الدم اآلخر إال قاعدة اإلمكان، 

وهي كاألصل ال تصلح ملعارضة األمارة».
واُخر: بام دل عىل ذلك يف مسـتمرة الدم مع إلغاء خصوصية االسـتمرار أو 
الفرتة، كام أشـار إليه سيدنا املصنفP، أو بضميمة حديث يونس املتقدم املتضمن 

أن متقطعة الدم بعد الشهر بمنزلة املستحاضة.
لكن اإلمجاع املدعى يف املسـتند غري ثابت عـىل إطالقه. مع أنه لو تم خمتص بام 
يـر بعد العادة، وال ينفع فيام يـر قبلها الذي هو املهم يف املقام، حيث قد يدعى أنه 
هو احليض، دون ما يف العادة، أما حيضية ما يف العادة مع تقدمه فلعله يف اجلملة ليس 

مورداً لإلشكال. 
وأمـا عموم أماريـة العادة فلم يثبـت بنحو معتد به. وحيضيـة الصفرة فيها ال 

والنقـاء املتخلـل بحكم الدمني عـىل األقو(١)، وإن جتـاوز املجموع عن 
العـرشة ولكـن مل يفصـل بينهام أقل الطهر فـإن كان أحدمهـا يف العادة دون 

اآلخر كان ما يف العادة حيضاً واآلخر استحاضة(٢).

(١) راجع الوسائل باب:٤ من أبواب احليض.



تستلزمها، إلمكان أن تكون بمالك عدم امتناع حيضية الصفرة أو عدم استبعادها مع 
خروجهـا يف العادة، وتكون حيضيتها كحيضيـة الدم يف غريها ألجل قاعدة اإلمكان 

ال ألمارية العادة. 
مـع أن أمارية العادة عىل حيضية ما فيها ال يكفي يف رفع اليد عن عموم قاعدة 
اإلمكان يف الدم اآلخر التي هي من سنخ األصل إال أن تكون حجة يف الزم مؤداها، 
لتنهـض بنفي حيضيتـه، وقد حتقق يف حمله أن األمارية ال تسـتلزم ذلك، بل هو حمتاج 

لدليل خاص مفقود يف املقام.
هـذا وقـد يدعى أن قاعدة اإلمكان ملا كانت شـاملة لكل مـن الدميني فامتناع 
حيضيتهام معاً مسـتلزم لسـقوط عمومهـا يف كل منهام، ويكون املرجـع عموم حجية 
العـادة لـو تم بال حاجـة إىل حجيتهـا يف الزم مؤداها، حيث يكفـي يف عدم التحيض 

باآلخر استصحاب عدم احليض.
أو يدعـى أنه بعد معارضـة قاعدة اإلمكان يف الدم الذي يف غري العادة ألمارية 
العـادة عـىل حيضية ما ير فيها وتسـاقطهام يكـون املرجع فيام يـر يف العادة قاعدة 

اإلمكان بال معارض. 
لكن األول موقوف عىل سـقوط قاعدة اإلمكان باملعارضة يف رتبة سـابقة عىل 
إعـامل أمارية العادة، إذ لـو كانت أماريتها يف رتبة جريان قاعـدة اإلمكان يف الفردين 

سقطا معاً بناء عىل ما هو الظاهر من عدم مرجعية كثرة األدلة يف مقام التعارض. 
والثـاين موقـوف عىل كـون جريان قاعدة اإلمـكان فيام ير يف العـادة يف رتبة 

متأخرة عن إعامل أمارية العادة فيه. وكالمها حمل إشكال.فتأمل.
هـذا كله بناء عىل تعارض تطبيق قاعـدة اإلمكان يف كل من الدميني، وأما بناء 

عىل ما يأيت من عدم جرياهنا إال يف األول فيختلف احلال، كام ال خيفى.
نعـم،  لـو كانت العادة بنفسـها أمارة عـىل عدم حيضية الـدم يف غريها، ال من 
حيثية كونه الزماً حليضية ما فيها، بحيث تصلح لنفي حيضيته لو مل تر الدم يف العادة، 
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أو فصل أقل الطهر بينهام، اجته حكومتها عىل القاعدة. 
وعليـه قد يبتني ما تقدم من الغنية واملسـتند، لكـن الدليل عىل ذلك، لوضوح 
أن حيضيـة الصفـرة يف العادة أعم منه، ونصوص مسـتمرة الدم خمتصة هبا، فتعميمها 

لكل ذات دم بال وجه. 
بل نصوص االسـتظهار(١) وتقدم الدم عىل العادة(٢) وغريها شـاهدة بخالفه، 
كإطـالق نصـوص قاعـدة اإلمكان. بـل ال يبعد حتصيـل اإلمجاع يف مجلة مـن املوارد 

عىل خالفه.
وأمـا نصوص مسـتمرة الـدم فقد سـبق أن تعميمهـا لـكل ذات دم راجع إىل 
انحصـار احليـض بام يف العادة، وال جمـال للبناء عليه، وأما تعميمها لـكل ما إذا تعذر 

البناء عىل حيضية متام الدم فيشمل املقام، فهو وإن كان ممكناً إال أنه حيتاج إىل دليل. 
بل يأيت إن شـاء اهللا يف مسـتمرة الدم أن حيضها يف الدور األول من حني رؤية 
الـدم وإن كان قبـل العـادة، وإنام ترجـع للعادة يف الـدور الثاين وما بعده لو اسـتمر، 
فمع قصور اإلرجاع للعادة يف نصوص مسـتمرة الدم عن بعض أحواهلا كيف يمكن 

التعدي هبا لغريها. 
 وأما حديث يونس فقد سـبق اختصاصه بمن تسـتمر عىل احلال املذكورة فيه 
أكثـر من شـهر، فالتعدي منها لـكل من يتقطع منهـا الدم بالنحو الـذي ال يمكن فيه 
حيضيته بتاممه بال وجه. والسيام مع أن الزمه اختصاص احليض بام يف العادة ولو مع 

إمكان حيضية متام الدم، وقد سبق أنه الجمال للبناء عليه. 
وقـد حتصـل مـن مجيع مـا تقـدم أنـه الخصوصيـة للعـادة يف تعيـني احليض 

يف املقام.

(١) راجع الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض.

(٢) راجع الوسائل باب:١٥ من أبواب احليض.



(١) يعنـي: وإن كان مـا يف العادة فاقداً للصفات، واآلخـر واجداً هلا. ألنه لو 
تـم الرتجيح بالصفات وقيـل بعموم حجيتها وعدم اختصاصها بمسـتمرة الدم فهي 
متأخـرة عن العـادة، الختصاص أدلتها بنصوص مسـتمرة الدم املنزلـة عىل ذلك كام 

يأيت يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) كـام يظهـر مـن كشـف اللثـام، وكأن الوجـه فيه عمـوم حجيـة الصفات 
الـذي ال إشـكال يف تقديمه عىل قاعدة اإلمكان يف الفاقـد، لصلوحها لنفي حيضيته. 
وخصوص ما ورد يف مسـتمرة الدم مع إلغاء خصوصية االسـتمرار وتعميمه لكل ما 

إذا تعذر البناء عىل حيضية متام الدم، ولو بضميمة حديث يونس بن يعقوب.
لكـن سـبق عند الكالم يف قاعـدة اإلمكان إنكار عموم حجيـة الصفات وأهنا 
خمتصة بمستمرة الدم. كام سبق عند الكالم يف الرجوع للعادة املنع من إلغاء خصوصية 
االسـتمرار يف نصوصـه، واختصاص حديث يونس بمن تسـتمر عىل احلال املذكورة 

فيه. ومن هنا كانت الصفات كالعادة غري صاحلة لتعيني احليض يف املقام.
ولعلـه لـذا أطلـق يف القواعد وحمكـي هناية األحـكام حيضيـة األول خاصة، 
وجعلـه يف اجلواهـر الظاهر من إطـالق األصحاب، بل إمجاعهـم املدعى. قال: «وال 
يتنقـض مـا حكمنا بحيضيته مـن الـدم األول وإن كانت االمرأة مبتدئـة أو مضطربة 

.« والدم األول غري جامع للصفات والثاين جامعاً
وعن بعض مشاخينا االستدالل عىل ذلك فيام لو كان كل منهام واجداً للصفات 
ـ بعد البناء منه عىل اختصاص احليض يف غري العادة بواجدها مطلقاً إلطالق أدلتها ـ 
بـأن مقتىض إطالق أخبارها هو احلكم بحيضية الدم األول، لعدم املانع من حيضيته، 

(١)، أما إذا مل يصادف يشء منها العادة ـ ولو لعدم كوهنا ذات عادة ـ  مطلقاً
فإن كان أحدمها واجداً للصفات دون اآلخر جعلت الواجد حيضاً والفاقد 

.استحاضة(٢)، وإن تساويا حتيضت باألول عىل األقو
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ومـع احلكم بحيضيتـه ال يبقى موضوع حليضيـة الثاين ـ للزوم فصـل أقل الطهر بني 
احليضتني ـ ليمكن إحرازها بالصفات كي تعارض تطبيق دليل الصفات عىل األول، 
نظري تقديم األصل السببي عىل املسببي، الرتفاع موضوعه به دون العكس، بل تطبيق 

دليل الصفات عىل األول يقتيض بااللتزام كون الثاين استحاضة.
: أن عدم املانع من حيضية الدم غري مأخوذ رشعاً يف موضوع حجية  وفيه: أوالً
الصفات، وإنام ال تكون الصفات حجة مع امتناع حيضية الدم الستحالة جعل احلجة 

مع العلم. 
وجمرد إحراز حيضية األول بالصفات ال توجب العلم بحيضيته وعدم حيضية 
الثاين، ليمتنع شـمول دليل حجية الصفـات للثاين، بل مقتىض إطالق دليلها حجيتها 

عىل حيضيته املوجب لتعارض احلجتني وتساقطهام.
إن قلت: عدم املانع من حيضية الدم وإن مل يؤخذ يف موضوع حجية الصفات 
إال أنه موخوذ يف حيضية الدم التي حترز هبا، فمع كون مقتىض حجية الصفات يف األول 
حيضيتـه وامتنـاع حيضية الثاين ال جمـال حلجية الصفات يف الثـاين، الرتفاع موضوع 
مؤداها ـ وهو حيضية الثاين ـ باألول تعبداً، وإن مل يرتفع به موضوع حجيتها، كام هو 
احلال يف األصل السـببي املحـرز الرتفاع موضوع احلكم املحرز باملسـببي، ال ارتفاع 

موضوع نفس األصل املسببي. 
وبعبارة أخر: كام يكون الرتتب بني التعبدين موجباً لتقديم السابق رتبة منهام، 

كذلك يكون الرتتب بني مؤدييهام موجباً لتقديم ما حيرز السابق رتبة من املؤديني.
قلـت: الرتتـب بني املؤديني إنـام يكفي يف التقديم يف األصـول لفهمه عرفاً من 
إطـالق أدلتهـا يف مقام اجلمع بينها بسـبب ابتالئهـا غالباً باألصول املسـببية، فلو بني 
عىل التعارض بني السببي واملسببي لزم غلبة عدم فعلية العمل هبا، وألن نسبة السببي 
للمسـببي نسـبة احلكم الثانوي للحكم األويل، إىل غري ذلك مـن القرائن املذكورة يف 
حملهـا، وال جمال لذلك يف األمارات التي ال يغلب فيها التعارض وتبتني حجيتها عىل 



كاشفيتها النوعية التي ال دخل للرتتب بني املؤديات فيها، بل هي يف عرض واحد مع 
فرض إطالق موضوع حجيتها.

: أنه لو أخذ يف موضوع حجية الصفات إمكان حيضية الدم أو اكتفي يف  وثانياً
تقديـم إحد األمارتني تقدم مؤداها رتبة فكل مـن الدميني ممكن احليضية لو مل يكن 
اآلخـر حيضاً، ممتنع احليضية لو كان اآلخـر حيضاً، فتطبيق عموم حجية الصفات يف 
كل منهـام موجـب إلحراز ارتفاع موضـوع حجيتها يف اآلخر. وليس السـبق الزماين 

 . معيناً لتطبيق العموم عىل السابق، بل يتعني سقوط التطبيقني معاً
وجمـرد عـدم اليقني حـني خـروج األول بخروج الثـاين إنام يصحـح الرجوع 
للصفـات يف األول قبل العلم بخـروج الثاين أما بعد العلم بخروجه فينكشـف متانع 

التطبيقني من أول األمر.
نعـم،  يتجـه الرتجيح بالسـبق الزمـاين بناء عىل توقـف حيضية الـدم الواجد 
للصفـات ودخولـه حتت األدلة عىل فعليـة خروجه، بحيث لو علم يـوم اجلمعة مثالً 
بخـروج دم واجـد للصفات يوم السـبت مل حيرز يوم اجلمعة حيض يوم السـبت، بل 
جيري فيه استصحاب عدم احليض املذكور بنحو االستصحاب االستقبايل، وإنام حيرز 
 ، احليض املذكور بعد خروج الدم يوم السبت، فال يمتنع استصحاب عدمه إال حينئذٍ
نظري ما لو علم الشـاك بأنه سـوف يقطع ولو خطأً بانتقاض احلالة السـابقة، حيث ال 

يمنع ذلك من استصحاهبا قبل حصول القطع. 
فإنـه بناء عـىل ذلك يقطع بتحقـق موضوع حجية الصفات حـني خروج الدم 
األول، فيحـرز هبا حيضيتـه، لعدم دخول الدم الثاين حتت دليـل احلجية كي يعارض 
األول، وحينئـذٍ حيـرز امتنـاع حيضية الدم الثـاين يف مرتبة خروجه، فـال يتم موضوع 
حجيـة الصفـات فيه حني خروجه ليحرز هبا حيضيته املسـتلزمة المتناع حيضية الدم 
األول، كـي يتعارض التطبيقان، فيكون املورد من صغريات مرجحية السـبق الزماين 

ألحد احلكمني املتواردين عىل اآلخر.
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لكـن ال جمال للبنـاء عىل ذلك يف أمارية الصفات، الرتكاز تبعيتها لكاشـفيتها 
الذاتيـة التـي ال تتوقف عىل فعليـة خروج الدم، فيدخل الدم الثـاين حتت عموم دليل 

احلجية من أول األمر كالدم األول ويتعارض التطبيقان. 
ولذا كان املرتكز تنجز أحكام احليض الالحق حني العلم بخروج الدم الواجد 
للصفات يف املسـتقبل فال جيـوز حينئذٍ التعجيز عن اخلروج من املسـجد حني خروج 
الـدم، مـع أنه لو مل حتـرز احليضية إال بعد خروجه جلاز ذلك، كـام لو كانت املرأة حني 
شـكها بأهنا سوف حتيض بعد يومني عاملة بأهنا سوف تقطع باحليض ولو خطأ، حيث 
جيوز هلا حني الشـك تعجيز نفسـها عن اخلروج من املسجد حني القطع، لعدم املنجز 

، وإنام حيصل املنجز بعد التعجيز. فالحظ. للحيض حينئذٍ
هذا كله بناء عىل حجية الصفات، وأما بناء عىل عدم حجيتها وأن املرجع عموم 
قاعدة اإلمكان فقد استدل يف اجلواهر وغريه عىل حيضية األول بصحيح صفوان عن 
أيب احلسـنA: «إذا مكثت املرأة عرشة أيام تر الدم ثم طهرت فمكثت ثالثة أيام 

طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلك أمتسك عن الصالة؟ قال: ال هذه مستحاضة»(١). 
وقـد استشـكل فيه سـيدنا املصنفP باحتامل كون السـؤال فيـه عن جواز 
التحيـض بالثاين يف ظرف املفروغية عن حيضية األول، اليف مقام السـؤال عن تعيني 

ما هو احليض من الدميني. 
ويندفع بأن ظاهر السؤال أن البناء عىل حيضية الدم األول ليس إال لكونه دماً 
من شـأنه أن يبنى عىل حيضيته، ولو لقاعدة اإلمكان التي ال إشـكال يف الرجوع إليها 
قبل رؤية الدم الثاين، لعدم اإلشـعار فيه بام حيـرز حيضيته زائداً عىل ذلك من عادة أو 
متييز أو غريمها، وإال كان املناسـب تعرض السـائل له لدخله ارتكازاً يف اجلهة املسؤل 
عنها، فإطالق اجلواب بأن الثاين استحاضة من دون تفصيل ظاهر يف إقرار البناء عىل 

حيضية األول وعدم انتقاضه بخروج الثاين مطلقاً، كام هو املدعى.
(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة، حديث:٣.



ويعضـده يف ذلـك مـا يف مرسـلة يونس القصـرية من قولـهA: «وال يكون 
الطهر أقل من عرشة أيام. فإذا حاضت املرأة وكان حيضها مخسـة أيام ثم انقطع الدم 
اغتسـلت وصلـت، فإن رأت بعـد ذلك الدم ومل يتم هلا من يـوم طهرت(١) عرشة أيام 
فذلك من احليض تدع الصالة، فإن رأت الدم من أول ما رأته [رأت.يف] الثاين الذي 
رأته متام العرشة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم األول والثاين عرشة أيام 
ثم هي مستحاضة»(٢) ، فإنه رصيح يف عدم رفع اليد عن حيضية الدم األول باستمرار 
الـدم الثاين بالنحو املانـع من حيضية جمموع الدميني بل يتعني كون ما زاد عىل العرشة 

من الدم الثاين استحاضة. 
نعـم،  قولـهA: «فإذا حاضـت املرأة» ظاهـر يف املفروغية عـن كون األول 
. لكن الظاهر أن منشـأها قاعدة اإلمكان، لعدم اإلشـعار فيه بكوهنا ذات عادة  حيضاً
أو متييز، بل هو ال يناسب احلكم بتحيضها بالعرشة، ألن ذات العادة أو التمييز تقترص 

عليهام مع استمرار الدم عندهم.
هذا وقد استشـكل غري واحد يف هنوض قاعدة اإلمكان بإثبات حيضية األول 
بأن كال الدميني باإلضافة إليها سـواء، وإعامهلا يف كل منهام مانع من إعامهلا يف اآلخر، 
الرتفـاع موضوعهـاـ  وهو اإلمكانـ  معه، فالبد من قصورها عن كال الدميني، نظري 

ما تقدم منا يف الصفات.
وال جمـال لتوهـم الرتجيح بالسـبق الزماين، لنظري ما سـبق يف الصفات من أن 
شـموهلا للدم املتأخر وإحرازها حيضيته ال يتوقـف عىل فعلية خروجه، لينفرد األول 

حني خروجه يف الدخول حتت العموم ويمنع من دخول الثاين فيه حني خروجه.
وحينئـذٍ ال جمـال جلرياهنا يف أحـد الدميني، المعيناً، لعـدم املرجح، وال مردداً 
أو ختيـرياً، إمـا ملا حتقـق يف حمله من أن األصـل يف املتعارضني التسـاقط، أو ألن املقام 
من صغريات التوارد الذي يمتنع فيه شـمول الدليل لكال الفردين رأسـاً لعدم متامية 
(١) تقدم يف مسألة اعتبار التوايل يف أقل احليض عند الكالم يف مقدار الفصل بن الدميني ما يتعلق هبذه الفقرة.

(٢) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.
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موضوعـه يف كل منهـام، ال مـن صغريـات التعـارض، الذي يشـمل فيـه الدليل كال 
الفردين ذاتاً وإن امتنع فيه فعلية حكمه فيهام معاً الستلزامه حمذور التعبد بالنقيضني، 
والـذي قيـل فيه بالتخيـري اقتصاراً يف التخصيـص عىل ما يندفع معـه املذكور، أو بأن 

احلجة أحدمها من باب اشتباه احلجة بالالحجة، عىل ما فصل يف حمله.
ومـن هنا قـال سـيدنا املصنـفP: «فالعمدة ظهـور اإلمجاع عـىل وجوب 
التحيـض بأحد الدميني... وإنام خالفهـم يف التعيني والتخيري، وإذ أن األصل يف مثله 

يقتيض حيضية األول يتعني البناء عىل حيضيته». 
لكـن هـذا خمتـص بـام إذا مل يكن الثـاين يف العـادة أو واجداً للصفـات مع فقد 
األول هلـا، وإال كان املـورد من مـوارد الدوران بـني املتباينني، ألن ما سـبق من عدم 
حجيـة العـادة وال الصفات راجـع إىل عدم ثبوت مرجحيتهـام، ال ثبوت عدمها، فال 
يكـون جواز التحيـض باألول متيقناً، بل يلزم االحتياط يف كال الدميني، للعلم إمجاالً 

بوجوب التحيض بأحدمها. 
وكـذا لـو علم إمجـاالً بحيضية أحـد الدميني واقعـاً، خلروجه عـن املتيقن من 
اإلمجـاع عىل جواز التحيض باألول، الحتامل اختصاصه بام إذا كان التحيض مقتىض 
الوظيفـة الظاهريـة، حيـث وقع اخلالف يف كوهنـا تعيينية أو ختيرييـة، دون ما إذا كان 

التحيض مقتىض الوظيفة الواقعية تبعاً للحيض الواقعي املردد بني الدميني. فتأمل.
اللهم إال أن يدعى اإلمجاع عىل عدم وجوب االحتياط عىل احلائض بني الدماء، 
وجواز االقتصار يف التحيض عىل أحدها يف خصوص املقام أو مطلقاً، فيكشـف عن 
ترشيـع الوظيفـة الظاهريـة الواصلة لتعيـني مورد التحيـض، والزم ذلـك التحيض 

باألول إذا مل يكن مقتىض العادة أو التمييز الثاين، وإال فالتخيري بينهام. 
لكـن ال جمـال لتحصيـل اإلمجاع عـىل ذلك. بل يشـكل حتصيلـه عىل وجوب 
التحيـض بأحـد الدميـني إذا مل يعلـم إمجـاالً بحيضية أحدمهـا، لقلة التعـرض لذلك

يف كلامهتم. 



ويقرب ابتناء فتاو من تعرض له عىل فهم مضموهنا من النصوص أو قاعدة 
اإلمكان، فمع ظهور عدم هنوضها بذلك يكون املرجع األصل، ومقتضاه عدم حيضية 
كال الدميني مع الشك يف حيضيتهام معاً، الستصحاب عدم احليض، واالحتياط بينهام 

مع العلم اإلمجايل بحيضية أحدمها.
هـذا كلـه بناء عىل أن موضوع القاعدة هو اإلمـكان املطلق ولو من حيثية الدم 
الالحق، حيث يكون نسـبة كال الدميني إليه سـواء ويتعـارض التطبيقان، أما لو كان 
موضوعها اإلمكان من غري حيثية الدم الالحق، فتشمل الدم األول ال غري، ال ملرجحية 
السـبق الزماين يف إعامل القاعدة، بل لعدم مانعية الدم الثاين من حتقق موضوعها فيه، 

ومع احلكم بحيضيته متتنع حيضية الثاين، وخيرج عن موضوع القاعدة. 
ويشهد به موثق سامعة املتضمن التحيض بالدم املتقدم عىل العادة، معلالً بأنه ربام 
تعجل هبا الوقت، حيث تقدم أنه من أدلة القاعدة، مع قولهA يف ذيله: «فإن كان أكثر 
من أيامها التي كانت حتيض فيهن فلرتبص ثالثة أيام بعد ما متيض أيامها، فإذا تربصت 
ثالثة أيام ومل ينقطع الدم عنها فلتصنع كام تصنع املستحاضة»(١) ، فإنه رصيح يف تعني ما 
بعد االستظهار ألن يكون استحاضة وإن صادف أيام العادة، فضالً عام إذا مل يصادفها. 
حيث يكشف ذلك عن عدم كون املراد بالتعليل املانع ولو من حيثية الدم الالحق، 
بل من غري حيثيته، وإال ألوجب االسـتمرار التوقف عن إعامل القاعدة يف أول الدم.

وهو وإن اختص بمستمرة الدم، دون من تقطع عليها الدم، إال أن خصوصية 
 . االستمرار ملغية عرفاً بعد لزوم كون التعليل ارتكازياً، لعدم الفرق بينهام ارتكازاً

بل لعل تعيني أول الدميني غري املتصلني للحيضية أوىل من تعيني أوىل قسـمي 
 . الدم املستمر هلا عرفاً

ولذا كان من القريب جداً فهم حكمه من مجيع نصوص مستمرة الدم احلاكمة 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١.
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بكون ما بعد العرشة أو مقدار العادة اسـتحاضة ومنها نصوص االسـتظهار، فيستفاد 
 . منها كون احليض هو األول مع انقطاع الدم أيضاً

ولعله لذا له يرش يف النصوص ملانعية التقطع من البناء عىل حيضية الدم األول 
الظاهر يف املفروغية عن عدمها.

كام قد يشـهد بذلك أيضاً ما تقدم يف مرسـلة يونس القصرية من تفريع حيضية 
األول بتاممـه، دون متـام الثـاين عىل احلكم بأن أقـل الطهر عرشة أيـام، لظهوره يف أن 
حتديـد أقل الطهـر بالعرشة ال يقتيض التوقف عن تعيني احليـض من الدميني، بل عن 

حيضية متام الثاين، ولزوم احلكم بحيضية خصوص ما الينايف حيضية األول منه.
بـل اإلنصـاف أن مالحظـة ذلـك مـع صحيـح صفـوان ونصوص مسـتمرة 
الدم ـ ومنها موثق سامعة ـ ونصوص التحيض بمجرد الرؤية مع القرائن التي سبقت 
يف املسـألة اخلامسـة تقرب اسـتظهار أن موضوع قاعدة اإلمكان هو اإلمكان بلحاظ 
املوانع السـابقة عىل الدم، دون الالحقة له، كعدم استمراره ثالثة أيام أو حيضية الدم 
الالحـق الذي ال ينفصل عنه بأقل الطهر، فيكـون مقتىض قاعدة اإلمكان االرتكازية 
املفـروغ عنها نصـاً وفتو التحيض بالدم وعدم التعويل عـىل االحتامالت املذكورة، 
كام هو املناسب لالرتكازيات العرفية واملترشعية يف اجلملة، خالفاً ملا سبق من قصور 

قاعدة اإلمكان عام لو احتمل عدم استمرار الدم ثالثة أيام كام أرشنا إليه هناك. 
ولعلـه لـذا سـبق من اجلواهـر دعـو ظهور كلـامت األصحاب فـيل إطالق 
التحيض باألول هنا، كام سبق منا ظهورها يف إطالق التحيض بمجرد الرؤية. وحينئذٍ 

ال جتري القاعدة يف الدم الثاين الرتفاع موضوعها فيه مع جرياهنا يف األول. 
ولـو مل ينهض ذلـك بمجموعه باالسـتدالل يف املقام فال أقل مـن كونه مؤيداً 
إلطـالق صحيـح صفوان ومرسـلة يونس املتقدمـني. فالحظ. واهللا سـبحانه وتعاىل 

العامل العاصم.



بقي يف املقام أمران:
األول: بعد ما سبق من كون األول حيضاً فال إشكال يف عدم حيضية الثاين لو 

كان بعد ميض عرشة أيام من رؤية األول. 
وأمـا لـو كان قبل ذلك فهل حيكم بعدم حيضيته بتاممهـ  كام هو مقتىض إطالق 
القواعـد وحمكـي هنايـة األحـكام حيضية األول خاصـةـ  أو بحيضية مـا صادف منه 

العادة ـ كام يف جامع املقاصد والروض ـ أو ما كان قبل ميض عرشة أيام؟
ففي مرسـل داود املتقدم: «فإذا مضت أيام حيضها واسـتمر هبا الطهر صلت، 
فإذا رأت الدم فهي مسـتحاضة»(١)، ويف موثق سـعيد بن يسار املتقدم فيمن تر بعد 
طهرهـا الـيشء من الدم الرقيق: «تسـتظهر بعـد أيامها بيومني أو ثالثـة ثم تصيل»(٢)، 

وتقدم يف مرسلة يونس القصرية أهنا تتحيض إىل متام العرشة(٣). 
ولعل مقتىض اجلمع بينها بضميمة نصوص االستظهار، التحيض يف غري ذات 
العـادة إىل العـرشة، ويف ذات العادة إىل مقدارها جزماً وبـام زاد عليها بيومني أو ثالثة 
أو إىل متام العرشة مع اسـتمرار الدم من باب االسـتظهار الذي يأيت الكالم فيه يف حمله 

إن شاء اهللا تعاىل.
الثاين: قد تضمن صحيح يونس بن يعقوب فيمن تر الدم ثالثة أيام أو أربعة 
والطهـر كذلـك مكـرراً التحيض بكل دم إىل شـهر(٤)، وكذا صحيـح أيب بصري فيمن 

ترمها مخسة أيام أو تر الدم أربعة والطهر ستة كذلك(٥).
وقد أفتى بمضمون الثاين يف املقنع والفقيه. وربام نسب للمبسوط والنهاية. 

لكنه قال يف املبسوط بعد أن ذكر رشوط احليض والعادة وأهنا قد تتقدم: «فإن 
اختلط عليها أيامها، فال يسـتقر هلا عىل وجه واحد تركت الصوم والصالة كلام رأت 

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض، حديث:١.
(٢) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض، حديث:٨.
(٣) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض، حديث:٢.

(٤)، (٥) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض، حديث:٢، ٣.
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الدم، وكلام رأت الطهر صلت إىل أن تستقر عادهتا».
وقـال يف النهايـة: «فـإن كانـت امرأة هلا عـادة إال أهنـا اختلطت عليهـا العادة 
واضطربـت وتغريت عن أوقاهتـا وأزماهنا فكلام رأت الدم تركـت الصوم والصالة، 
وكلام رأت الطهر صلت وصامت إىل أن ترجع إىل حال الصحة. وقد روي أهنا تفعل 

ذلك ما بينها وبني شهر ثم تفعل ما تفعله املستحاضة». 
ثـم ذكر بعد ذلـك رشوط احليض وظاهرمها لـزوم اخلروج عن العـادة بالدم 

املخالف هلا، الحيضية الدم املخالف لرشوطه املقررة. 
نعم،  ذيل كالم النهاية مشعر بنظره للصحيحني. لكنه قد يكون حلملهام عىل ما 
يناسب ما سبق منه، وليس بنحو خيرج به عن إطالق ما ذكره من حدود احليض. فالحظ.

وكيـف كان، فـإن محـل الصحيحان عىل أن مجيـع الدماء حيـض واقعاً ومجيع 
النقـاءآت طهـر واقعـاً ـ كام يظهـر من احلدائـق ـ كانا خمالفـني ملا تضمـن أن احليضة 
الواحـدة ال تكـون يف أكثر من عـرشة أيام أو ملـا تضمن أن أقل الطهـر بني احليضتني 

عرشة أيام، كام ذكرناه عند الكالم يف حكم النقاء املتخلل بني الدميني. 
مضافـاً إىل عـدم خصوصية الشـهر يف ذلك ارتـكازاً، لتبعية احليـض الواقعي 

ملزاج املرأة من دون خصوصية للشهر.
وإن محال عىل أن كال من الدماء حيض ظاهراً وليس احليض الواقعي إال ما ال 
ينايف ما سبق ـ كام يظهر من الشيخ يف االستبصار واستحسنه يف املعترب، وقد يناسبه ما 
ذكره شـيخنا األعظمP من محلهام عىل املتحرية ـ فإن كان مع عدم وجوب القضاء 
مع انكشاف عدم احليض فهام وإن كانا غري منافيني للعلم اإلمجايل بعدم حيضية بعض 

الدماء، لعدم االبتالء بأحكام كل منها عند االبتالء باآلخر.
إال أنـهـ  مـع منافاته لعموم وجوب القضاء، والسـيام مع الترصيح بوجوبه يف 
مرسلة يونس القصرية فيمن حتيضت يومني ومل يتم هلا ثالثة أيام يف ضمن العرشة(١) ـ 

. يبعد بناء األصحاب عليه جداً
(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.



وإن كان مع وجوب القضاء كانا منافيني للعلم االمجايل املنجز بسـبب االبتالء 
بأحـكام الدم السـابق عند خروج الالحق، فالبد مـن محلهام عىل عدم التعبد بحيضية 
الدم، بل خصوص ترك الصالة حاله احتياطاً الحتامل احليض، ألنه أهم من االحتياط 
بفعلهـا الحتـامل عدمه، بناء عىل أن حرمة الصالة عـىل احلائض ذاتية وأهنا تعم فعلها 

برجاء املطلوبية، أو لتعذر االحتياط بفعلها العتبار اجلزم بالنية. 
وهـوـ  مـع ما فيه مـن التكلفـ  ال يناسـب إمهال التنبيه عـىل وجوب القضاء 
. ومن هنا كان مضموهنام غريباً يف نفسه غري مناسب للعمومات والقواعد املعول  جداً

عليها عند األصحاب.
ولذا يشـكل االعتامد عليهام، والسـيام مع خمالفتهام لصحيح صفوان ومرسـلة 
يونس وموثق سـعيد بن يسـار ومرسـل داود املتقدمة، فإهنا رصحية يف التحيض بالدم 

األول دون ما بعده مما ال جتتمع حيضيته مع حيضيته. 
وال جمـال حلمـل الصحيحني عىل مـا لو علم باسـتمرار التقطع إىل الشـهر فام 
زاد ومحـل غريمها عىل عدم دوامـه، لبعد العلم بذلك جداً، ولقـوة ظهورمها يف توقع 
االنقطاع قبل الشـهر وأن التحيض بالدم إىل متام الشـهر الحتـامل ذلك، فال يلزم من 

. االحتياط الحتامل احليض التفريط بالصالة كثرياً
كـام ال جمال حلمل النصوص األخر عىل خصوص مـا لوعلم بعدم تقطع الدم 

 . وعوده أكثر من مرة واحدة، لبعد العلم بذلك أيضاً
عىل أن تكرر السـؤال يف صحيح يونس عن كل مرة وإطالق اجلواب فيها من 
دون نظر لغريها وعدم السؤال عن صورة التكرر مرة واحدة جيعله كالرصيح يف عدم 

دخل استمرار التقطع يف احلكم.
ومـن هنـا كان التعـارض بينهام وبني النصـوص األخر مسـتحكامً، وال ينبغي 
التأمـل يف ترجيـح تلك النصـوص ملطابقـة مضموهنا للقاعـدة والتعويـل عليها بني 

األصحاب. فالحظ.  
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(١) كام يف املبسوط والوسيلة والرشايع والقواعد والتذكرة والروض، وظاهر 
غري واحد املفروغية عنه. 

ويقتضيه عموم قاعدة اإلمكان املرصح هبا يف كلامهتم ومعاقد إمجاعاهتم. بل ال 
إشكال فيه يف اجلملة عىل ما يأيت. 

وأمـا مـا تضمن أن ما ير بعد العرشة فهو من حيضة مسـتقبلة الذي تقدم يف 
أول الفصل فيظهر اإلشكال يف االستدالل به مما تقدم هناك. فراجع.

(٢) أما إذا مل تكن املرأة ذات عادة فلظهور كلامهتم يف بيان العادة بلحاظ الشهر 
احليـيض الذي أقله ثالثة عـرش يوماً يف املفروغية عنه. ومنه يظهـر مفروغيتهم عنه لو 

كان كل منهام يف العادة املذكورة، ألنه أوىل من ثبوته قبلها. 
 Aأن أمري املؤمنني» :Hويقتضيه فيهام موثق السكوين عن جعفر عن أبيه
قـال يف امـرأة ادعـت أهنـا حاضـت يف شـهر واحـد ثـالث حيـض، فقـال: كلفـوا
 نسـوة من بطانتها أن حيضها كان فيام مىض عىل ما ادعت، فإن شـهدن صدقت، وإال 

فهي كاذبة»(١). 
وأمـا لـو كان كل منهـام يف العـادة بلحاظ الشـهر اهلاليل املسـتلزم للفصل بني 
الدميـني بعرشيـن يوماً أو أكثر فهو املقطوع به مـن النصوص والفتاو، إذ الريب يف 

انعقاد العادة به املستلزم للتحيض بام ير يف كل شهر قبل انعقاد العادة وبعده. 
وأما لو كانت ذات عادة فخالف أحد الدميني أو كالمها عادهتا فهو مقتىض ما 
سبق من املبسوط والنهاية من أن من اختلطت عادهتا تتحيض كلام رأت الدم، لتوقف 
اختالط العادة عىل خمالفتها يف أول األمر، بل رصح يف املبسوط بأن من رأت الدم يف عادهتا 
ثم طهرت عرشة أيام ورأت بعدها صفرة حتيضت هبا، ألهنا قد اسـتوفت أيام الطهر. 

 (مسـألة ٨): إذا ختلـل بني الدمـني أقل الطهـر كان كل منهام حيضاً 
(١)، سـواء أكان كل منهام أو أحدمها يف العادة أم ال(٢)،  وسـواءً  مسـتقالً

(١) الوسائل باب:٤٧ من أبواب احليض حديث:٣.



ويقتضيـه يف غـري الصفرة ما عرفت مـن عموم قاعدة اإلمـكان. وأما الصفرة  
. فقد سبق املنع من التحيض هبا يف غري أيام العادة أو قبلها بيومني مطلقاً

لكن يف املسـتند: «لو رأت يف العادة وانقطع عليها أو عىل غريها وطهرت أقل 
الطهر ثم رأت يف ذلك الشـهر بعدد العادة أيضاً، فإن كان ذلك هلا عادة حتيضت هبام، 
. واحلق التحيض بأيام  وكان كل حيضاً، وإن مل يكن عادة هلا فاملشـهور فيه ذلك أيضاً
العادة خاصة وإن كان التمييز لغريها»، ويناسبه ما يظهر من الغنية من إطالق الرجوع 

للعادة بعد انعقادها. وكأنه إلطالق حجية العادة، وملوثق السكوين املتقدم.
ويشـكل بـام تقدم فيـام لو تردد الـدم بني ما يف العـادة وغريه من إنـكار عموم 

حجية العادة إلثبات حيضية ما فيها، فضالً عن نفي حيضية ما يف غريها. 
كام أن موثق السـكوين وارد لبيان عدم تصديق املرأة مع عدم إحراز موافقة ما 
تدعيـه ملقتىض العادة، وهو خمتص بمـورد يرجع فيه إليها كالعدة، وال ينايف كون الدم 

حيضاً رشعاً، فيجب عليها ترتيب أحكامه يف حقها. 
ولـذا ال إشـكال يف إمكان انعقاد العادة عىل ذلك بعـد العدم وإن مل تصدق يف 
دعـواه إال بعـد انعقادهـا. ثم إن مفاد عمومـات العادة ـ لو متت ـ عـدم خمالفة العادة 
الرشعيـة املنعقـدة باتفاق الشـهرين اهلالليني، ومفاد املوثق لزوم سـبق العادة العرفية 

بمدة معتد هبا.
(١) كام هو رصيح ما تقدم من املبسوط ومقتىض إطالق غريه. وتقتضيه قاعدة 

اإلمكان املرصح يف كلامهتم بعمومها لفاقد الصفة.
لكن سـبق قصـوره عن خصوص الصفرة يف غري أيام العـادة أو قبلها بيومني. 
كـام أن من ير قصـوره عن فاقد الصفات مطلقاً البد له مـن البناء عىل عدم حيضية 

الفاقد يف املقام إذا كان يف غري العادة، كام رصح به يف املدارك.

.أكان كل منهام أو أحدمها واجداً للصفات أم ال(١) عىل األقو
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(١) أمـا لـو علمت بأحد األمرين فال اسـترباء عليها، كـام رصح به غري واحد 
وحكي عن مجاعة، لظهور النصوص اآلتية يف كون وجوبه طريقياً ملعرفة حال الدم ال 

نفسياً، وال غريياً لرشطيته يف صحة الغسل والصالة ونحومها. 
ومقتـىض إطالق النصـوص عدم االكتفـاء بالظن بعـدم بقائـه يف الرحم ولو 
اسـتند لعادة أو نحوها، بل وال باالطمئنان بناء عىل ما هو الظاهر من عدم حجيته يف 

نفسه. فالحظ.
(٢) كـام رصح به األصحاب بنحو يظهر منهـم الوجوب، بل هو رصيح مجلة 
منهم، واستظهر يف احلدائق عدم اخلالف فيه، وعن الذخرية نسبته لألصحاب مشعراً 
بدعـو اإلمجاع عليه، ويف اجلواهر: «بال خالف أجده فيه سـو ما عسـاه يظهر من 

املنقول عن االقتصاد للتعبري بلفظ: (ينبغي) املشعر باالستحباب». 
ولعله لذا نسـبه يف كشـف اللثام لظاهر األكثر. لكن تنزيل ما يف االقتصاد عىل 

. الوجوب ليس بعيداً
ويقتضيـه صحيـح حممـد بـن مسـلم عـن أيب جعفـرA: «قـال: إذا أرادت 
احلائض أن تغتسـل فلتسـتدخل قطنة فإن خرج فيها يشء من الدم فال تغتسل، وإن مل 
تر شيئاً فلتغتسل. وإن رأت بعد ذلك [صفرة. يف، يب] فلتوض [فلتتوضأ. يف، يب] 
ولتصل»(١) ، ومرسـل يونس عن أيب عبد اهللاA: «سـئل عن امرأة انقطع عنها الدم 

(١) الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض، حديث:١.

الفصل السادس
إذا انقطع دم احليض لدون العرشة، فإن احتملت بقاءه يف الرحم(١) 

استربأت بإدخال القطنة(٢).
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فال تدري أطهرت أم ال؟ قال: تقوم قائامً وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء، 
وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج عىل رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط مل تطهر، 

وإن مل خيرج فقد طهرت تغتسل وتصيل»(١) ، وقريب منه موثق سامعة(٢). 
والظاهر حجية املرسل لعني ما تقدم يف مرسلته القصرية عند الكالم يف اعتبار 
التوايل يف أقل احليض، بل يزيد عليها بأن إبراهيم بن هاشم رواه عن إسامعيل بن مرار 

وغريه عن يونس واقترص عىل إسامعيل بن مرار يف املرسلة.
وأمـا مـا ذكره شـيخنا األعظـم وسـيدنا املصنف قـدس رسمها مـن أن ظاهر 

األخريين بيان طريق العلم بانتفاء احليض من دون داللة عىل وجوبه عليها. 
فيشكل بأن ظاهر السؤال عن املرأة املذكورة هو السؤال عن وظيفتها الرشعية، 

العن قضية واقعية متعلقة هبا ال يرجع فيها للشارع بام هو شارع. 
ولذا لو أجابA بجواز االعتامد عىل األصل كان مناسباً للسؤال ال إعراضاً عنه. 
ومـن هنا مل يعهد التوقـف منهم يف داللة ما ورد عند االشـتباه بالقرحة(٣) عىل 

وجوب الفحص مع مشاهبته للحديثني يف اللسان. 
نعم،  يتم ما ذكراه يف خرب رشحبيل الكندي عن أيب عبد اهللاA: «قلت له: كيف 
تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعمد برجلها اليرس عىل احلائط وتستدخل الكرسف 

بيده [كذا] اليمنى، فإن كان ثَم مثل رأس الذباب خرج عىل الكرسف»(٤).
ومنـه يظهـر أن وجوب االسـترباء كام يمنع مـن االعتامد عىل انقطـاع الدم يف 
البناء عىل الطهر ـ الذي يكفي يف املنع عنه االسـتصحاب ـ كذلك يمنع من البناء عىل 
احليـض عمالً باسـتصحابه، كام هو مقتـىض إطالق من علق وجوب االسـترباء عىل 

انقطاع الدم، بل ادعى سيدنا املصنفP أنه ظاهر الكل. 
(١)، (٢) الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض، حديث: ٢، ٤.

(٣) الوسائل باب:١٦ من أبواب احليض، حديث:١.

(٤) الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض، حديث:٣.



ألن ذلك مقتىض إطالق املوثق واملرسل، فال هيم معه عدم ظهور الصحيح إال 
يف األول لتعليق األمر باالسـترباء فيه عىل إرادة االغتسـال، ال عـىل انقطاع الدم، فال 

ينايف جواز ترك االغتسال والبناء عىل بقاء احليض بدونه عمالً باالستصحاب.
لكن سيدنا املصنفP ـ مع اعرتافه بذلك ـ قال: «اللهم إال أن يكون النقاء 
الظاهري طريقاً عرفاً باإلضافة إىل إلغاء االستصحاب، ويكون قولهA: «إذا أرادت 

أن تغتسل» إمضاء له يف اجلهة املذكورة، ال باإلضافة إىل ثبوت النقاء الباطني». 
وهو كام تر، ألن طريقية النقاء الظاهري عرفاً باإلضافة إىل إلغاء االستصحاب 
إمـا لبنائهـم عىل كونه معياراً يف الطهر، أو عىل حجيته عىل النقاء الباطني، أو لتخيلهم 
مالزمته له، فمع كون األمر باالسترباء ردعاً عن األولني وتنبيهاً خلطأ األخري ال وجه 

الستفادة إمضاء إلغاء االستصحاب من قولهA: «إذا أرادت..».
ومثله ما احتمله شـيخنا األعظمP من عدم جريان االستصحاب املذكور، 

ألصالة عدم حدوث دم يف الرحم وعدم جريان أصالة البقاء يف األمور التدرجيية.
إذ فيـه: أن كـون خروج الدم مـن الرحم تدرجيياً لتباين أجزاء الدمـ  املسـتلزم 
ملباينـة خـروج كل منها خلروج اآلخر حقيقة وليسـت الوحدة بينها إال عرفية بسـبب 
اتصال األجزاءـ  ال يسـتلزم كون احليض تدرجيياً، بل الظاهر أن احليض صفة بسـيطة 
عرفـاً مسـتمرة تنتزع للمرأة من خـروج الدم ال عني خروجه، فال يكون اسـتصحابه 

مبنياً عىل االستصحاب يف التدرجييات. 
كـام ال يكون حمكوماً السـتصحاب عدم حدوث الـدم يف الرحم، ألن التالزم 

بينهام خارجي الرشعي، فرفع اليد عنه به يبتني عىل األصل املثبت. 
بل حيث كان موضوع األحكام هو احليض جر استصحابه دون استصحاب 

عدم حدوث الدم يف الرحم، لعدم األثر له. 
وكذا حال ما يظهر منهP من اإلشكال يف داللة الصحيح عىل الوجوب بأنه 
مسوق لبيان وجوب االسترباء عند إرادة االغتسال لئال يظهر الدم فيلغو االغتسال.
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فـإن مرجعـه إىل محـل األمر عىل اإلرشـاد الذي هـو خالف األصـل يف أوامر 
الشارع. مع أنه موقوف عىل صحة الغسل مع وجود الدم يف الباطن ثم بطالنه بخروجه 
للظاهـر، وهـو ال يناسـب ظهور النصـوص األخر يف إناطـة الطهر بالنقـاء الباطني.
ومثـل ذلـك يف اإلشـكال قولـه بعد املناقشـة يف داللـة النصـوص: «فالعمدة 
فهـم األصحـاب. ويمكـن أن يؤيد بدعو أن األصـل يف امثال املقام من الشـبهات 

املوضوعية التي ال يعلم غالباً إالّ بالفحص هو وجوب الفحص».
لعـدم وضوح حجية فهم األصحاب يف املقام، وعدم متامية املؤيد املذكور بعد 

إطالقات أدلة األصول.
اللهم إال أن يقال: إطالقات أدلة األصول وإن كان مسلامً إال أن البناء عىل ذلك 
يف خصـوص املقام ال يناسـب املرتكزات العرفية واملترشعية بـل النصوص املتضمنة 
ترتيب أحكام الطهر بانقطاع الدم ورؤية الطهر، إذ لو مل يكن االنقطاع الظاهري دافعاً 
للفحـص لزم عـدم العمل بتلك األحكام كثرياً، وهو مـا تأباه املرتكزات والنصوص 
املذكورة، خصوصاً قولهA يف مرسـلة يونس الطويلة: «فإن انقطع الدم يف أقل من 

سبع أو أكثر من سبع فإهنا تغتسل ساعة تر الطهر وتصيل»(١). 
ولعل هذا هو منشـأ البناء العريف عىل وجوب الغسـل بالنقـاء الظاهري الذي 

يظهر من صحيح حممد بن مسلم ابتناء إرادة الغسل عليه. 
والتنبيـه يف نصـوص االسـترباء إىل عـدم مالزمتـه للطهـر اليرجـع إىل جواز 
التسامح يف الغسل الحتامل عدم الطهر، بل إىل لزوم التأكد منه قبله الغري، فالصحيح 
املذكور وإن مل يكن ظاهراً يف إمضاء ذلك ـ خالفاً ملا سـبق من سـيدنا املصنف P ـ 
إال أنه ال ينهض بالردع عنه، فيتعني العمل عليه بعدما عرفت من مطابقته للمرتكزات 

. والنصوص. فتأمل جيداً
والذي حتصل من مجيع ما ذكرنا: أن وجوب االسترباء بنحو يمنع من االكتفاء 

(١) الوسائل باب:٧ من أبواب احليض حديث:٢.



بانقطـاع الـدم يف البنـاء عىل الطهـر مقتـىض الصحيح واملرسـل واملوثـق. مضافاً إىل 
اسـتصحاب احليـض. وبنحـو يمنع من البناء عـىل بقاء احليض السـتصحابه مقتىض 

املرسل واملوثق املؤيدين بام سبق.
هـذا وقد اقترص يف املقنع يف األمر باالسـترباء عىل ما إذا رأت الصفرة واليشء 
وال تـدري أطهرت أم ال، مع ذكر الكيفية اخلاصـة له التي تضمنتها بعض النصوص 

السابقة وغريها. 
ولعلـه للمحافظة عىل مضمون النص ال لتقييد وجوبه بذلك، أو الختصاص 
الكيفية املذكورة به وإن كان وجوب أصل االسـترباء مطلقاً، نظري ما يأيت من الفقيه، 

وإال أشكل ما ذكره بمخالفته إلطالق بقية النصوص.
ثم إن يف صحيح أيب محزة عن أيب جعفرA: «أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن 
تدعـو باملصبـاح يف جوف الليـل تنظر إىل الطهر، فكان يعيب ذلـك ويقول: متى كان 
النسـاء يصنعـن هذا»(١) وصحيح ثعلبة عـن أيب عبد اهللاA: «أنه كان ينهى النسـاء 
أن ينظرن إىل أنفسـهن يف املحيض بالليل ويقول: إهنا قد تكون الصفرة والكدرة»(٢). 

ومقتضامها عدم وجوب االسترباء بالليل، بل ينتظر فيه النهار.
ودعو: أن مقتىض التعليل يف الثاين كون النهي الحتامل التباس األمر بسبب 
ظلمة الليل، فال ينايف وجوبه مع شدة النور بالنحو الذي ال التباس معه، كام هو احلال 

يف عصورنا بسبب الكهرباء. 
مدفوعة: بأن املرأة حيث ال حتتمل االشـتباه حتـى مع ضعف النور، بل تقطع 
بأحـد األمريـن، فال جمال جلعل االشـتباه موضوعاً يكـون عليه املـدار يف العمل، بل 
البـد من كون توقعه حكمة تدعو الشـارع إىل النهي عن االسـترباء بالليل لسـد باب 
االشـتباه، مع كون املوضوع هو الليل بإطالقـه، من دون فرق بني قوة النور وضعفه. 

واألمر حمتاج للتأمل.

(١)، (٢) الوسائل باب:١٩ من أبواب احليض، حديث:١، ٢.
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(١) ويأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) قطعـاً، كـام يف اجلواهـر، وهو إمجاعي كـام يف املدارك واملسـتند. وتقتضيه 
النصـوص املتقدمة وغريها مما تضمن الطهر واألمر بالغسـل والصالة بانقطاع الدم. 
وهـي حممولـة عىل ظاهرهـا من الطهر الواقعـي مطلقاً بناء عىل أن النقـاء املتخلل بني 

الدميني بحكم سائر أفراد الطهر. 
أمـا بناء عىل أنه بحكم احليض فيتعني محلها عىل صورة عدم عود الدم، أو عىل 
الطهـر الظاهري، الذي هـو املتعني يف بعض النصوص الواردة يف صورة عود الدم أو 
احتامله، كمرسـل داود املتقدم(١) وخرب عيل بـن جعفر فيمن تر الدم اليوم واليومني 
والسـاعة والسـاعتني وينقطـع عنها مثل ذلك(٢) ومرسـلة يونس القصـرية فيمن تراه 
اليـوم واليومـني(٣)، عىل مـا تقدم عند الـكالم يف حكم النقـاء املتخلل بـني الدميني. 

فراجع. ويأيت متام الكالم يف ذلك.
(٣) الـكالم يف االسـتظهار مبنـي عـىل أن النقـاء املتخلل بـني الدميني بحكم 

احليض، وال موضوع له بناء عىل ما تقدم من أنه كسائر أفراد الطهر، كام ال خيفى.
، بل يظهر من الرسائر وجود  (٤) خالفاً للدروس فحكم باالسـتظهار حينئـذٍ
قـول به مع النقاء مـن دون تقييد بالظن، وحكاه يف جامـع املقاصد والروض وحمكي 

الذكر عن ظاهر املختلف، وظاهر الرسائر أنه مقتىض بعض أخبار اآلحاد. 
وال خيفـى أن نصـوص االسـترباء السـابقة إن محلت عىل احلكـم الظاهري يف 

فـإن خرجـت ملوثة ولـو بصفرة بقيت عـىل التحيض، كام سـيأيت(١) وإن 
خرجـت نقية اغتسـلت وعملـت عمل الطاهـر(٢)،  وال اسـتظهار عليها 

هنا(٣) حتى مع ظن العود(٤)

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

(٢) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:٨.
(٣) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.



فـرض الشـك يف العـود كان مقتىض إطالقها عدم جواز االسـتظهار مـع ظن العود، 
فضالً عام دونه من االحتامل. 

واألخبار املشـار إليها يف الرسائر لو وجدت غري تامة احلجية يف نفسـها، فضالً 
عن أن تنهض بمعارضة تلك النصوص. 

وإن محلـت عـىل احلكـم الواقعـي ـ كـام لعلـه الظاهـر منهـا، لعـدم اإلشـارة 
فيهـا للشـك يف العـودـ  لـزم تقييدها بناء عـىل أن النقـاء املتخلل بـني الدميني بحكم 
احليض ـ بغري صورة العود، فيكون التمسـك هبا مع احتامله متسـكاً بالعام يف الشـبهة 

املصداقية من طرف اخلاص الذي ال جيوز عىل التحقيق. 
فالعمدة يف املقام استصحاب عدم عود الدم، حيث حيرز به أن النقاء طهر بناء 

عىل ما هو الظاهر من جريان االستصحاب بلحاظ األزمنة املستقبلة.
ودعو: أن املسـتصحب هو احليض، لليقني به سـابقاً والشك يف ارتفاعه مع 

النقاء، الحتامل العود. 
مدفوعـة بأنـه ال معنـى الحتامل احليـض مع النقـاء، ألن احليض منـوط عرفاً 
بظهـور الـدم ومقابل للنقـاء، غاية األمر أنه حيتمل كونه بحكم احليض، عىل ما سـبق 
توضيحه عند الكالم يف حكم النقاء املذكور، وحيث كان جريان أحكام احليض عليه 

مرشوطاً بعدم عود الدم كان مقتىض استصحاب عدمه عدم جرياهنا. 
عـىل أنه لـو كان احليض مـن األمور اجلعليـة القابلة ألن تسـتصحب يف املقام 
فحيث كان موضوعه النقاء املتخلل بني الدميني كان استصحاب عدم عود الدم حمرزاً 

لعدم احلكم باحليضية عىل النقاء وحاكامً عىل استصحاب احليض.
نعم،  لو كان مرجع احلكم بحيضية النقاء إىل الترصف يف مفهوم احليض بإرادة 
مـا يعـم النقاء املذكور منه من دون حكم به وال بأحكامه عليه، كان مالزماً لعدم عود 
الدم ومل ينهض اسـتصحاب عدم العود بإحراز عدمه، بل جيري اسـتصحابه ال غري، 

إالّ أنه ال يظن منهم البناء عىل ذلك.

٢٥٣ .............................................................................. االستظهار مع النقاء
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عـىل أن محل نصوص االسـترباء عىل احلكـم الواقعي ال ينايف اسـتفادة احلكم 
الظاهـري من النصوص الواردة يف صورة عود الدم أو احتامله التي تقدمت اإلشـارة 

إليها آنفاً، فريفع هبا اليد عن االستصحاب املذكور.
هذا ويف املدارك: «ولو اعتادت النقاء يف أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر 
عدم وجوب الغسل معه، الطراد العادة، واستلزام وجوبه احلرج والرضر بتكرر الغسل 
مع تكرر النقاء. وحيتمل الوجوب للعموم واحتامل عدم العود». وحكي ذلك عن غريه.
لكـن اطراد العـادة بعد ما مل يكن قطعياً ال يكفي مـا مل تثبت حجيتها يف ذلك، 
وال دليـل عليهـا، الختصاص دليل انعقادها يف الرجوع إليها يف مقدار دم احليض، ال 
مقدار جلوس املرأة، فضالً عن غري ذلك، كعود الدم بعد انقطاعه. فراجع ما تقدم يف 

الفرع السادس من فروع العادة. 
ولزوم احلرج والرضر بتكرر الغسـل غري ظاهر، ولذا مل يذكر مانعاً من وجوبه 
بنـاء عـىل كون النقاء املتخلل بني الدميني بحكم الطهر. مع أنه لو تم ال يوجب القطع 
بحجيـة العـادة يف ذلك، لعدم شـيوع االبتالء بذلك بنحو يسـتلزم وضوح احلال من 

السرية التي ال تبتني عىل احلرج والرضر.
وأما عموم أدلة نفيهام فاالستدالل به موقوف..

: عـىل هنوضه بترشيـع احلكم الذي يتدارك به الـرضر، كاحلجية يف املقام،  أوالً
وإال فمجـرد رفع وجوب تكرار الغسـل املفروض كونه حرجيـاً أو رضرياً ال يقتيض 

عدم وجوبه بالنقاء األول، بل يكفي فيه عدم وجوبه بالثاين.
: عـىل أن موضوعه احلرج والـرضر النوعيان، ألهنـام املعلومان يف املقام  وثانيـاً
دون الشخصيني، لفرض عدم العلم بعود الدم ليعلم بتكرار الغسل الذي قد يستلزم 

احلرج والرضر. وكال األمرين ممنوع، عىل ما حقق يف حمله.
، وفاقاً  ثـم إنه قال يف املسـتند يف حكم من انقطـع دمها: «وال اسـتظهار حينئذٍ
للمعظم ملرسـلة داود وغريها، خالفاً لشـاذ ال يعبأ به، لبعض إطالقات االسـتظهار، 



الواجـب تقييـده بـام مر». فـإن كان مراده االسـتظهار مـع احتامل العـود الذي حيكم 
معـه بحيضيـة النقاء عندهم كان مما نحن فيه.لكنه ال يناسـب ما يظهـر منه يف أحكام 
االسـترباء من عدم القول باالسـتظهار مع النقاء إال مع اعتياد العود للظن معه به، ال 

إلطالقات االستظهار. 
وإن كان مراده االستظهار مع عدم احتامل العود فلم أعثر عاجالً عىل من أشار 
إىل القول املذكور، وكيف يمكن القول بذلك مع رصاحة نصوص االسترباء وغريها 

يف ترتيب أحكام الطهر بانقطاع الدم وحتقق النقاء. 
كـام مل أعثر عاجالً عىل إطالق ينهض بترشيع االسـتظهار مع انقطاع الدم، بل 
ملا كان االسـتظهار طلب ظهور احلال فموضوعه الشك يف احليض، وهو غري حاصل 

مع انقطاع الدم والقطع بعدم عوده.
(١) فقد استشـكل يف وجوب الغسـل حينئذٍ يف العروة الوثقى ـ كام هو ظاهر 
املتـن ـ وقو عدمه بعض األعاظم يف حاشـيته عليها. قال يف اجلواهر: «فإن تكليفها 
بالغسل حينئذٍ مع ذلك ال خيلو من تأمل بل منع للشك يف شمول األدلة ملثلها». وكأنه 

راجع إىل دعو انرصاف اإلطالقات عن هذه الصورة. 
لكـن ال وجـه النرصافها عنها مع كـون العود أمراً مغفوالً عنـه يف مقام ورود 
االطالق، مبنياً عىل القول بأن النقاء املتخلل بني الدميني حيض، الذي هو حمل بحث 
وكالم. مـع أنه لو تم انرصافها كفى اسـتصحاب عدم عود الدم يف وجوب الغسـل. 
نعم،  يتجه ذلك بناء عىل حجية االطمئنان يف نفسه. لكنه ال خيتص بصورة االعتياد.

(٢) اقتـرص غـري واحد يف بيان كيفية االسـترباء عىل إدخـال القطنة، ومقتىض 
إطالقـه عدم اعتبار كيفية خاصة لـه، كام هو املرصح به يف املدارك وغريها، وحكاه يف 

إالّ مـع اعتيـاد ختلـل النقاء عىل وجـه تطمئن بعـوده(١) فعليهـا االحتياط 
بالغسل والصالة. واألوىل هلا يف كيفية إدخال القطنة(٢)

٢٥٥ ................................................................................... كيفية االسترباء
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اجلواهر عن مجاعة، ويقتضيه إطالق صحيح حممد بن مسلم. 
لكـن يف املقنع: «وإذا رأت الصفرة أو اليشء وال تدري أطهرت أم ال فلتلصق 
بطنهـا باحلائـط ولرتفـع رجلهـا اليرس، كام تـر الكلـب يفعل إذا بال وتسـتدخل 
الكرسف...»، واقترص يف املسالك يف كيفيته عىل رواية رشحبيل الكندي، ويف املدارك 

واملفاتيح أن األوىل اختيارها. 
لكن ال وجه لرتجيح الرواية املذكورة مع ضعف سندها وقوة سند غريها.

هذا واملهم الكالم يف أن اجلمع بني الصحيح املطلق والنصوص املقيدة هل هو 
بالتقييد، أو بحمل النصوص املقيدة عىل االستحباب؟ 

واألول وإن كان هو مقتىض اجلمع العريف يف أمثال املقام، إال أنه قد يتعني الثاين 
بلحـاظ كثرة القيود املذكورة يف النصوص وعدم انـرصاف الذهن إليها مع احتياجها 
للعناية يف مقام العمل، فلو كانت الزمة مل يناسـب إمهاهلا يف صحيح حممد بن مسـلم 

الوارد يف مقام التنبيه لالسترباء ليعمل عليه املناسب الستكامل بيانه. 
والسيام مع إمهال املشهور التنبيه إليها، حيث يبعد خطؤهم يف كيفية االسترباء 

مع كثرة االبتالء به وشيوعه.
اللهم إال أن يقال: ملا مل تكن مطلوبية االسـترباء نفسية بل طريقية الستكشاف 
حال الدم فاخلصوصيات املذكورة يف نصوص التقييد إن مل تكن دخيلة يف االستكشاف 
لـزم عـدم مطلوبيتها حتى اسـتحباباً، فيكون ذكرها يف النصوص ألهنـا أحد األفراد، 
وهو مما تأباه تلك النصوص جداً، وإن كانت دخيلة يف االستكشاف لزم من االكتفاء 
باخلـايل عنها كون النقاء مع االسـترباء ظاهرياً ال قطعيـاً وأن ترتيب أحكام الطهر من 
دون يقني به، وهو مما تأباه املرتكزات، بل قد تأباه مرسـلة يونس وموثق سـامعة، ألن 

املنساق منهام لزوم معرفة الطهر. فتأمل.
ومـن هنا قد حيمل الصحيح عىل التنبيه ملا قد يغفل عنه من احتامل وجود الدم 
يف باطـن الفـرج يف عنق الرحم، ملناسـبة الصـورة املذكورة فيه للدم الـذي يظهر عىل 



الكرسـف بمجرد إدخاله، وحتمل بقية النصوص عـىل ما لو احتمل لبعض الطوارئ 
واملشـبهات وجـود بقاء احليـض يف داخل الرحم وعـدم اندفاعه حتـى لباطن الفرج 
لقلتـه أو لضعـف الدفع أو نحومها، ملناسـبة الصورة املذكورة فيهـا للدم الذي حيتاج 
خروجه لضغط الرحم، وال دخل هلا بإخراج ما يف باطن الفرج للظاهر، بل يكفي فيه 

جمرد إدخال الكرسف. 
كام قد يناسـب ذلك ظهور السـؤال يف تلك النصوص يف حتـري املرأة يف معرفة 
الطهـر مـع أنه لو كان املشـكوك هلا وجود الـدم يف باطن الفرج مل خيـف عليها إمكان 

معرفته بإدخال القطنة ومل حيتج للسؤال. 
وال ينايف ذلك إمهال هذه الكيفية يف الصحيح وكالم املشهور، ألن املنظور فيها 
الوضـع الطبيعـي للمرأة من اندفاع ما يف رمحها وعدم احتباسـه، وحتتاج إثارة احتامل 

احتباسه إىل عناية.
هـذا ويف الفقيه أطلق وجوب االسـترباء قبل الغسـل مع االقتصـار يف كيفيته 
عـىل إدخـال القطنة، ثم قـال: «وإذا رأت الصفرة والنتن فعليهـا أن تلصق بطنها...» 
وذكر الكيفية األخر. وظاهره النظر ملوثق سـامعة اآليت وختصيص الكيفية املذكورة 

بصورة رؤية الصفرة والنتن، كام سبق احتامله فيام سبق من املقنع. 
فـإن كان مـراده رؤيتهام املثرية الحتـامل احتباس الدم يف الرحـم محالً للموثق 

عليه رجع إىل ما ذكرنا، وناسب تعميمه لكل ما يثري االحتامل املذكور. 
وإن كان مـراده رؤيتهـام يف الظاهـر مع الشـك يف وجود الـدم يف باطن الفرج 
 الطهر وتر قلت له: املرأة تر» :Aفقد يسـتدل له بموثق سـامعة عن أيب عبد اهللا
الصفرة أو اليشء فال تدري أطهرت أم ال؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها 

إىل حائط وترفع رجلها عىل حائط...»(١). 
لكـن فيـه: أنه لو تم وروده الستكشـاف وجـود الدم يف باطـن الفرج وغض 

(١) الوسائل باب:١٧ من أبواب احليض حديث:٤.

٢٥٧ ................................................................................... كيفية االسترباء
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النظـر عام سـبق منـا، فالظاهر إلغـاء خصوصية مورد السـؤال فيه، لعـدم دخل رؤية 
األمور املذكورة يف كيفية استكشـاف الدم املذكور. والسـيام مع إطالق مرسل يونس 

وخرب رشحبيل. فالحظ.
(١) كام تضمنه موثق سـامعة ومرسل يونس. وال هيم خلو خرب رشحبيل عنه، 

لضعف سنده.
(٢) من األجسام املنتصبة العريضة الثابتة، لفهم العموم هلا من ذكر احلائط مع 

. إلغاء خصوصيته عرفاً
(٣) كأنـه إلطـالق موثـق سـامعة، واالقتصـار عـىل اليمنى يف مرسـل يونس 
معارض باالقتصار عىل اليرس يف خرب رشحبيل ـ بناء عىل ما هو الظاهر من أن املراد 
بقولـه فيه: «تعمد برجلها اليـرس» أهنا ترفعها ـ فيتسـاقطان أو جيمع بينهام بالتخيري 

املطابق إلطالق املوثق. 
لكن خرب رشحبيل ال ينهض بمعارضة املرسل لضعفه، فينهض املرسل لتقييد 
، لقوة  املوثـق، إالّ أن يسـتبعد تقييده به، لبعـد إمهال مثل هذا القيد فيه لـو كان دخيالً

ظهوره يف استكامل بيان الكيفية. فتأمل.
ومثلـه يف ذلـك التقييد بكون رفع الرجل عىل حائـط، الظاهر يف إرادة االتكاء 

عليه هبا، حيث تضمنه املوثق وخرب رشحبيل دون املرسل.
(٤) ويف خرب رشحبيل أهنا تدخلها باليد اليمنى، إال أنه ال ينهض باخلروج عن 
إطالق املوثق واملرسـل، لضعف سنده، فيقو محله عىل كونه األسهل بعد ما تضمنه 
مـن كـون الرجـل املرفوعة هـي اليرس. هـذا ويف الـروض ذكر الصرب عنـد إدخال 

القطنة، وكأنه النرصاف النصوص إليه ملناسبة استكشاف احلال له.

أن تكون الصقة بطنها بحائط(١) أو نحوه(٢)، رافعة إحد رجليها(٣)، 
ثم تدخلها(٤). وإذا تركت االسـترباء لعذر من نسيان أو نحوه واغتسلت 



. أما لو مل حترزها  (١) يعني: فالبد من إحراز ذلك يف البناء عىل الصحة ظاهراً
فـال جمال للبنـاء عىل الصحة بعد ما سـبق من ظهور نصوص االسـترباء يف الوجوب 

الطريقي الراجع إىل عدم صحة العمل ظاهراً بدونه.
ودعـو: أن مقتـىض قاعدة الفراغ صحة الغسـل، بناء عىل مـا هو الظاهر من 

عدم اعتبار االلتفات جلهة الشك حني العمل. 
مدفوعـة بأن القاعـدة إنام حترز صحة الغسـل بمعنى متاميتـه املعتربة يف ترتب 
األثـر املطلوب منه، وهو ارتفاع احلدث السـابق عليه، وال حتـرز ارتفاع احليض حني 

الغسل، بل مقتىض استصحاب احليض حينه بقاء حدثه بعده. 
ومنه يظهر عدم التعويل عىل القاعدة لو شـك يف االسـترباء قبل الغسل. نعم،  
لـو كان وجوب االسـترباء مقدمياً بلحاظ رشطيته يف الغسـل مـع االكتفاء باالنقطاع 
الظاهـري يف ارتفاع احليـض كان مقتىض قاعدة الفراغ صحة الغسـل وعدم االعتناء 

باحتامل عدم حتقق رشطه. فتأمل.
 .P(٢) يف اجلواهر أنه ينبغي القطع بذلك، ونفى اإلشكال فيه شيخنا األعظم
وهو متجه بناء عىل ما سبق من كون الوجوب طريقياً، حيث يرجع إىل لزوم إحراز صحة 
الغسل من حيثية براءة الرحم، فمع إحرازه بالوجدان ال وجه لعدم البناء عىل صحته. 
أما لو كان مقدمياً لرشطيته يف الغسل، كام مال إليه يف اجلواهر، فمقتىض إطالق 

دليله رشطيته حال النسيان أيضاً املستلزم لبطالن الغسل.
ومـا ذكـرهP من أن احتـامل الرشطية التعبديـة حتى بالنسـبة إىل ذلك بعيد 

. جداً، ناشئ من بعد كون الوجوب مقدمياً
. أما لـو كان مقدمياً  (٣) كـام هـو مقتىض ما سـبق من كـون الوجوب طريقيـاً

وصادف براءة رمحها(١) صح غسـلها(٢)، وإن تركته ال لعذر ففي صحة 
.(٣) غسلها إذا صادف براءة رمحها وجهان أقوامها ذلك أيضاً

لو مل تستربئ...................................................................................... ٢٥٩
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فالـالزم البناء عىل البطـالن، كام مال إليه يف اجلواهر مدعيـاً أنه قد يظهر من مالحظة 
عباراهتم، وإن مل يتضح وجه استظهاره منها. 

، ملا  وكذا احلال بناء كون وجوبه نفسياً، حيث ال يمكن التقرب بالغسل حينئذٍ
فيه من رفع موضوع االسـترباء الواجب، املسـتلزم لتعذر امتثـال التكليف به،فيكون 

. نعم،  هو خيتص بصورة االلتفات لوجوبه. مبعداً
(١) لقصور دليل وجوب االسـترباء عـن صورة تعذره، فال مانع من الرجوع 
فيها السـتصحاب احليض الذي سبق جريانه يف نفسه.واحتامل عموم مانعية وجوب 
االسـترباء من الرجوع لالستصحاب املذكور لصورة تعذره يف غري حمله، عىل ما سبق 
نظريه يف تعذر االختبار عند االشتباه بدم العذرة وسبق هناك ما ينفع يف املقام. فراجع 

املسألة الثانية. 
نعـم،  لو كان اجلاري يف املقام اسـتصحاب عدم حدوث الدم يف الرحم الذي 

سبق من شيخنا األعظمP التعرض له لزم البناء عىل الطهر واالغتسال.
كـام أنه بنـاء عىل عدم جرياهنام معاً يلزم االحتياط باجلمع بني تكاليف احلائض 
والطاهـرة، للعلم اإلمجايل. والتخيري يف مثل متكـني الزوج من الوطء عند مطالبته به، 

للدوران فيه بني املحذورين، عىل ما سبق نظريه يف املسألة الثانية.
(٢) مـع القيام بتامم تكاليف الطاهر غري املنافية للقيام بتكاليف احلائض، دون 

مثل متكني الزوج من الوطء مع مطالبته به ألنه خمالفة لتكليف حال احليض.
(٣) الحتامل وقوع الغسل السابق حال احليض، فيبطل وحيتاج لتجديد الغسل 

بتجدد النقاء املحتمل.

وإن مل تتمكـن من االسـترباء فاألقو أهنـا تبقى عىل التحيـض حتى تعلم 
النقاء(١). وإن كان األحوط استحباباً هلا االغتسال(٢) يف كل وقت حتتمل 

فيه النقاء(٣)



(١) يعنـي الـذي احتاطت باالتيان بـه عند انقطاع الدم وتعذر االسـترباء، لو 
كان مما يقىض.

(٢) أمـا مع التلـوث بالدم فهو املتيقـن من النص والفتو. وأمـا مع التلوث 
بالصفرة فهو رصيح املراسـم والروض، ومقتىض إطالق التلطخ ونحوه يف الوسـيلة 
والرشايـع والتذكرة واملنتهى وغريها، كام هو الظاهر من إناطة الطهر بالنقاء يف النافع 

والقواعد واإلرشاد والدروس.
بـل لعله مراد بعـض من عرب بخروج الدم ممن ير عمـوم حيضية الصفرة يف 
أيـام إمكان احليض، لبعد خصوصية ما خيرج بنفسـه من دون اسـترباء يف ذلك. وهو 

متجه بناء عىل العموم املذكور. 
كام يتجه عليه االكتفاء بالكدرة، كام هو ظاهر من سبق ورصيح املراسم. لعدم 

الفرق بينهام يف العموم املذكور.
لكن سبق املنع من ذلك، وأن حيضيتها خمتصة بام ير يف العادة أو قبلها بيومني، 
فيلزم االقتصار عىل ذلك. والسيام مع قرب انرصاف الدم يف نصوص االسترباء إىل غري 
الصفرة، بل هو كالرصيح من تقييده بالعبيط يف املرسل، وما يف ذيل الصحيح من احلكم 
بالوضوء مع رؤية الصفرة بعد ذلك، وما يف املوثق من فرض الشك يف الطهر مع رؤيتها. 
وما ذكره سيدنا املصنفP من محل ما يف ذيل الصحيح عىل ما ير بعد مدة 
االسـتظهار أو بعـد العرشة، بعيد جداً، لرجوعه إىل إلغـاء خصوصية الصفرة. مع أنه 

ال ينفع يف بقية ما ذكرنا.
نعـم،  البـد من اخلـروج عن ذلك لـو كان االسـترباء يف أيام العـادة، فيكتفى 

 إىل أن تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم(١).
(مسـألة٩): إذا اسـتربأت فخرجـت القطنـة ملوثة ولـو بصفرة فإن 
كانت مبتدئة أو مل تستقر هلا عادة أو عادهتا عرشة بقيت عىل التحيض(٢)،

٢٦١ .................................................................................. إذا مل ينقطع الدم
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بالصفـرة، حلكومـة ما دل عىل أن الصفرة يف أيـام احليض حيض عىل هذه النصوص، 
وال جمـال لتقييـده هبذه النصوص والسـيام مـع أن تنزيلها عىل غري أيـام العادة أقرب 
عرفـاً مـن تنزيلـه عىل مـا خيرج بنفسـه مـن دون إدخـال قطنـة، البتنـاء الصفرة عىل

. اخلروج بقطنة كثرياً
والسـيام مـع ما سـبق يف صحيح ثعلبـة(١) من تعليـل النهي عن نظـر املرأة إىل 
نفسها يف الليل بأهنا قد تكون الصفرة والكدرة، لظهوره يف املفروغية عن بقاء احليض 
يف اجلملة مع الصفرة والكدرة اخلارجتني باالسـترباء الذي هو املنرصف الشـايع من 

نظر املرأة إىل نفسها يف آخر احليض. فالحظ.
(١) يعنـي: مـع االنقطاع عليهـا. أما مع التجاوز عنها فسـيأيت الـكالم فيه يف 

املسألة العارشة إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) كام رصح به يف املبتدأة يف الرشايع والقواعد واإلرشـاد والتذكرة وغريها، 

بل يف املدارك أنه إمجاعي ونسبه يف الدروس لظاهر األصحاب يف الدور األول هلا. 
ويقتضيـهـ  مضافـاً إىل عمـوم قاعدة اإلمـكان، وإطالق نصوص االسـترباء، 
وأولويته من إحلاق الدم املنفصل الذي ير يف ضمن العرشة ـ موثق عبد اهللا بن بكري 
عـن أيب عبد اهللاA: قال: «املرأة إذا رأت الدم يف أول حيضها فاسـتمر هبا الدم بعد 
ذلك تركت الصالة عرشة أيام، ثم تصيل عرشين يوماً، فإن اسـتمر هبا الدم بعد ذلك 
»(٢) وقريب منه موثقه اآلخر(٣). تركت الصالة ثالثة أيام وصلت سبعة وعرشين يوماً

وموثق سـامعة: «سـألته عن اجلارية أول ما حتيض فتقعد يف الشـهر يومني ويف 
الشـهر ثالثة أيام خيتلف عليها ال يكون طمثها يف الشهر عدة أيام سواء. قال: فلها أن 
جتلس وتدع الصالة ما دامت تر الدم ما مل جيز العرشة، فإذا اتفق الشـهران عدة أيام 

(١) الوسائل باب:١٩ من أبواب احليض، حديث:٢.
(٢)، (٣) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٦، ٥.

إىل متام العرشة(١) أو حيصل النقاء قبلها(٢).



سواء فتلك أيامها»(١). 
وأظهر من ذلك ما لو كان عادهتا عرشة أيام. وال استظهار هنا وإن استمر الدم 

إمجاعاً، كام يف املستند. ويقتضيه مجلة من النصوص(٢).
وأما املضطربة فجريان احلكم فيها مقتىض إطالق املنتهى وظاهر جامع املقاصد، 
بل لعل مراد من ذكر ذلك يف املبتدأة ما يعمها، القتصارهم يف مقابلها عىل ذات العادة. 
 .« ولعله لذا قال يف كشف اللثام بعد ذكر حكم املبتدأة: «ولعل منها املضطربة عدداً
ويقتضيه ـ مضافاً إىل ما تقدم من عموم القاعدة، وإطالق نصوص االسترباء، 

واألولوية ـ إطالق موثق سامعة، بل هي متيقنة منه.
نعم،  يف الدروس أهنا تعترب التمييز والروايات يف مجيع أدوارها.

فـإن أراد أهنا تعتربمها مع جتاوز الـدم العرشة حتى باإلضافة إىل الدور األول، 
حيث ينكشـف عدم حيضية مـا زاد عليهام من العرشة، وإن جـاز هلا ظاهراً التحيض 
يف الدور األول بتامم العرشة قبل انكشـاف التجاوز، فهو ال ينايف ما سـبق بناء عىل ما 
عرفـت من أن حمل الكالم عدم التجاوز، إال أنه يكـون مطابقاً ملا ذكره يف املبتدأة، مع 

ظهور كالمه يف الفرق بينهام باإلضافة للدور األول. 
وإن أراد أهنـا تعتربمهـا مـن أول األمر فال تبني عىل حيضية متـام العرشة واقعاً 

حتى مع عدم التجاوز، كان خمالفاً ملا سبق هنا، وكفى يف رده ما تقدم. 
وإن أراد أهنـا ال تبنـي عـىل حيضيـة متـام العرشة ظاهـراً حتى ينكشـف عدم 
التجـاوز عـن العرشة فتنكشـف حيضيـة جمموعها، فالظاهـر خمالفته ملسـاق كلامهتم 
وفقده للدليل، بل هو خمالف ملوثق سامعة الظاهر يف بيان الوظيفة الفعلية، ولنصوص 
االسـترباء املرصحة بالبناء عىل احليضية مع عدم النقاء، ولقاعدة اإلمكان بناء عىل ما 
سـبق احتاملـه يف الدم املنقطع مـن أن موضوعها اإلمكان بلحاظ املوانع السـابقة عىل 

(١) الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:١.
(٢) راجع الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض.

٢٦٣ .................................................................................. إذا مل ينقطع الدم
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الدم دون الالحقة. فالحظ.
(١) التفاق نصوص االستظهار ونصوص االقتصار عىل قدر العادة التي يأيت 
الكالم فيها عىل التحيض يف أيام العادة. بل لعله املتيقن من إطالق نصوص االسترباء 

وقاعدة اإلمكان.
ويكفـي فيها العـادة العددية وإن مل تكن وقتية، بل يكفـي لذات العادة الوقتية 
والعددية فيام لو حتيضت بالدم يف غري أيام عادهتا عدم ميض العدد، كل ذلك إلطالق 
نصوص االسـترباء وبعض نصوص االسـتظهار. وال ينايف ذلـك اختصاص بعضها 

بذات العادة الوقتية والعددية كنصوص االقتصار عىل العادة، كام ال خيفى.
نعـم،  بنـاء عىل ما تقدم ال جمال للتحيض بالصفرة إال يف ضمن العادة الوقتية، 
لظهور نصوصها املتقدمة فيها، فال تنفع العددية فقط يف التحيض بالصفرة قبل انقضاء 

العدد. كام ال جمال لالستظهار مع الصفرة مطلقاً وإن كانت العادة عددية ووقتية.
(٢) يعني العددية وإن مل تكن وقتية، كام رصح به غري واحد، ونسب لترصيح 

مجاعة، لظهور أدلة االستظهار فيها. ويأيت الكالم يف ذلك.
(٣) أمـا أصل مرشوعية االسـتظهار لذات العادة فالظاهر عدم اإلشـكال فيه 
بينهم، وقد ادعي اإلمجاع عليه يف املعترب والتذكرة واحلدائق واملستند واملفاتيح وحمكي 

رشحه، ونفى اخلالف فيه يف جامع املقاصد. 
ورصيـح االسـتبصار والرسائـر أنـه واجب، كام حـكاه غري واحـد عن ظاهر 
املرتـىض، بـل هو ظاهر كل من ذكره ومل ينبه لعدم وجوبه. ولعله لذا نسـبه يف كشـف 

اللثام لظاهر األكثر.

وإن كانت ذات عادة دون العرشة فإن كان ذلك االسترباء يف أيام العادة فال 
إشـكال يف بقائها عىل التحيض(١). وإن كان بعد انقضاء العادة(٢) بقيت 

.(٣) عىل التحيض استظهاراً



وتقتضيه النصوص الكثرية الواردة يف املسـتحاضة وفيمن يستمر هبا الدم بعد 
وقتهـا(١) والنفسـاء(٢) التـي ال يبعد تواترها إمجـاالً وإن اختلفت يف قـدره عىل ما يأيت 
التعـرض هلا، وربام ادعي أهنا تزيد عىل التواتر. وظاهرها الوجوب، لورودها يف مقام 

بيان الوظيفة وسوقه فيها مساق التحيض يف العادة. 
لكـن يف مجلـة مـن النصوص أن مسـتمرة الدم واملسـتحاضة تقتـرص عىل أيام 
عادهتـا(٣). ومـن ثم اختلفـت أنظارهم يف اجلمع بينهـا أو اسـتحكام التعارض الذي 

ينبغي النظر معه يف املرجحات. 
واملذكور يف كلامهتم وجوه..

األول: محل أخبار االستظهار عىل االستحباب، كام احتمله يف التذكرة واعتمده 
يف جامـع املقاصد والروض وحمكـي الذكر والبيان وغريها، وعن رشح املفاتيح أنه 
املشهور، ونسبه يف الروض وحمكي اللوامع لألكثر، ويف املدارك لعامة املتأخرين. وقد 

يرجع إليه ما يف املنتهى من أن االستظهار ليس عىل الوجوب.
ويشكل بأن ظاهر كل من نصوص االستظهار ونصوص االقتصار عىل العادة 
كون مضموهنا الوظيفة الالزمة، فاجلمع املذكور ترصف يف كل منهام بال شاهد. وإنام 

يتجه اجلمع باالستحباب مع االقتصار يف أحد الطرفني عىل الرتخيص. 
مضافاً إىل إباء بعض نصوص االقتصار احلمل املذكور، كقولهA يف مرسلة 
 يونـس الطويلـة بعد حكاية أمر النبي املبتدأة بالتحيض سـتة أيام أو سـبعة: «اال تر
أن أيامهـا لـو كانـت أقل من سـبع وكانت مخسـاً أو أقل مـن ذلك ما قـال هلا حتييض 
سـبعاً، فيكون قد أمرها برتك الصالة أياماً وهي مسـتحاضة غري حائض»(٤) لظهوره 
يف أن األمـر بالزيـادة يف ترك الصالة عىل العادة التي هـي أمارة عىل كون ما زاد عليها 

(١) راجع الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض وباب:١ من أبواب االستحاضة.
(٢) راجع الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس.

(٣) راجع الوسائل باب:٥ من أبواب احليض، وباب:١، ٢، ٣ من أبواب االستحاضة.
(٤) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣.

الكالم يف وجوب االستظهار...................................................................... ٢٦٥
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استحاضة مستنكر ال يصدر من النبي1. 
هذا وربام استشكل يف الوجه املذكور بأنه ال معنى الستحباب ترك العبادة بعد 

فرض مرشوعيتها املوقوفة عىل األمر هبا. 
لكنـه يندفـع بأنه قد يتم لـو كان االسـتحباب واقعياً، ال يف مثـل املقام، حيث 
يكـون ظاهرياً احتياطاً لتجنب العبادة حال احلـدث املحتمل. مضافاً إىل أنه يكفي يف 

استحباب االستظهار مالحظة بقية أحكام احلائض.
الثـاين: محل أخبار االسـتظهار عـىل االباحة، كام جعله أحـد وجهي اجلمع يف 

املعترب، وقد يرجع إليه ما سبق من املنتهى، وعن الذخرية اجلزم به. 
ويشـكل بأنـه إن رجع إىل قصور نصوص االسـتظهار عن إفـادة الوجوب يف 
نفسـها بسـبب ورود األمر فيها مورد توهم احلظر ملا فيه من احتـامل التفريط بالعبادة 
حـال الطهـر، أشـكل بأنه كـام حيتمـل احلظر لذلـك حيتمل الوجـوب دفعـاً للتفريط 
بتكاليـف احليض املحتمل، فاألمر باالسـتظهار يف النصوص ظاهـر يف لزومه ظاهراً 

مع تردد الواقع بالنحو املذكور. 
وإن رجـع إىل لـزوم اخلروج عـن ظاهر نصوص االسـتظهار وهـو الوجوب 
ومحلهـا عـىل اجلـواز مجعـاً مع نصـوص االقتصار عـىل العـادةـ  كام هو ظاهـر املعترب 
واملنتهى ـ أشـكل بأنه مستلزم للترصف يف كلتا الطائفتني بال شاهد، كام مر يف سابقه، 

. سواء أريد بذلك استحباب االقتصار عىل العادة أم إباحته أيضاً
وإن كان الوجه فيه ما سبق من امتناع استحباب االستظهار فقد تقدم دفعه.

هـذا مضافـاً إىل أن مـا تقـدم من مرسـلة يونـس الطويلـة كام يأبى اسـتحباب 
االستظهار يأبى إباحته. 

كـام أن بعـض نصوص االسـتظهار آب عن إباحتـه، كموثق مالـك بن أعني: 
«سـألت أبا جعفرA عن النفسـاء يغشـاها زوجها وهي يف نفاسـها من الدم. قال: 
نعـم،  إذا مـىض هلا منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تسـتظهر بيوم فال بأس 



بَعدُ أن يغشـاها زوجها يأمرها فلتغتسـل ثم يغشاها إن أحب»(١) بناء عىل عدم الفرق 
بني احليض والنفاس يف ذلك، لقوة ظهوره يف أن االسـتظهار مانع للزوج من الوطء، 

. وهو إنام يتجه مع مطلوبيته ولو استحباباً
نعـم،  قـد يظهـر يف إباحـة االسـتظهار صحيـح حممـد بـن مسـلم: «سـألت
أبا جعفرA عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسامء بنت عميس أمرها رسول اهللا1 

أن تغتسل لثامن عرشة وال بأس بأن تستظهر بيوم أو يومني»(٢). 
لكنـه خمتـص بمورده لو أمكن العمل به، وليس االسـتظهار فيه فيام بني العادة 

والعرشة الذي هو حمل الكالم، فال يكون شاهد مجع بني نصوص املقام.
الثالث: ما ذكره املحقق اخلراساينP من رفع اليد عن ظهور كلتا الطائفتني 
يف الوجوب التعييني ومحلهام عىل الوجوب التخيريي، ألنه مقتىض اجلمع العريف الذي 
ال حيتاج إىل شاهد، مع البناء عىل أفضلية االستظهار الختالف أخباره يف مقداره، مع 

 . التعبري يف بعض نصوصه باالحتياط(٣)، الراجح عقالً ونقالً
د إرادة الوجوب التعييني  وفيه: أن اختالف أخبار االستظهار يف مقداره قد يبعّ
منها، من دون أن يكون شـاهداً بحملها عـىل األفضلية، بل كام حتمل عىل كونه واجباً 

اً حتمل عىل التخيري بني املراتب.  ختيرييّ
واالحتيـاط إنـام يكـون راجحاً عقـالً ورشعـاً إذا مل يكن مزامحـاً بمثله، كام يف 
املقام، فالتعبري به هنا ال يدل عىل أفضلية االستظهار، بل حيمل األمر به عىل الوجوب 

التخيريي، لو محلت عليه بقية نصوص االستظهار. 
كـام أن اجلمـع بـني الطائفتني بحملهـام عىل الوجـوب التخيريي ليـس عرفياً، 

 . والسيام مع تنايف الوظيفتني املذكورتني فيهام عرفاً
بـل ال معنـى للتخيري بني الفعـل والرتك أو نحومها مما ال ثالـث له، ألن امتناع 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٤ ، ١٥.
(٣) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٧.
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. اخللو عن الطرفني مستلزم للغوية احلكم بالتخيري بينهام رشعاً
ودعو: أن املمتنع إنام هو التخيري بني مثل الصالة وعدمها، ال التخيري بني البناء 
القلبي عىل احليضية املستلزم حلرمة الصالة والبناء القلبي عىل عدمها املستلزم لوجوهبا. 
مدفوعة بأن االستظهار إنام يكون برتك العبادة ونحوه من أحكام احلائض، ال 
بالبنـاء عىل احليضية، كام أن ظاهر نصوص االقتصار عىل العادة لزوم فعل العبادة، ال 
بالبناء القلبي عىل عدم احليض، فالتخيري إنام يكون بني الفعل والرتك، البني البنائني، 
ولذا ال إشـكال يف عدم وجوب أحد البنائني، بل يكفي ترتب أحد احلكمني من دون 

بناء قلبي عىل موضوعه. 
هـذا كله مضافاً إىل إباء مرسـلة يونس الطويلة عن هـذا الوجه، لنظري ما تقدم 

يف الوجه األول.
الرابع: ما جعله يف املعترب أحد وجهي اجلمع من محل االستظهار عىل ما يغلب 

عند املرأة يف حيضها. 
وال خيفى أنه بعد فرض كوهنا ذات عادة يبعد إرادته غلبة زيادة احليض عليها، 
ألنـه قـد يوجب انقالب العـادة أو ارتفاع حكمها عندهم، فال يبعـد كون مراده غلبة 
عـدم جتـاوز الدم الزائد عـىل العادة عن العـرشة املوجب إلحلاقه باحليـض، يف مقابل 
مـا إذا مل يكـن الغالـب جتـاوزه، وإن مل يكن أصل الزيـادة عىل العادة غالبيـاً، فتحمل 

نصوص االستظهار عىل األول ونصوص االقتصار عىل العادة عىل الثاين. 
وكيف كان، فهو كام تر مجع تربعي بال شاهد.

اخلامس: ما احتمله يف املدارك من محل أخبار االسـتظهار عىل ما إذا كان الدم 
بصفة احليض وأخبار االقتصار عىل العادة عىل ما إذا كان فاقداً هلا. 

وقـد يسـتدل عليه بـام تضمن أن الصفـرة يف غري أيام احليض ليسـت بحيض، 
مؤيـداً بعموم أخبار الصفات، وبام يف مرسـلة يونس املتقدمة يف االسـترباء من اعتبار 
خـروج الدم العبيـط يف احلكم باحليضية، وبـام يف صحيح حممد بن مسـلم املتقدم فيه 



أيضاً من اعتبار خروج الدم واحلكم مع الصفرة بالوضوء.
وال خيفـى أن فقد صفة احليض أعم مـن الصفرة، فإن كان املراد محل نصوص 
االقتصـار عـىل العادة عىل خصـوص الصفرة ونصوص االسـتظهار عىل مـا عداها، 
فنصوص الصفات ال تطابقه، ونصوص االقتصار عىل العادة آبية عنه جداً، لورودها 
يف الدم املنرصف لغريها وظهور بعضها يف كثرته، فال تناسب كونه صفرة. نعم،  تقدم 

أن مقتىض نصوص الصفرة عدم التحيض هبا بعد العادة وإن مل تتجاوز العرشة.
وإن كان املراد محل نصوص االقتصار عىل العادة عىل مطلق فاقد الصفة ونصوص 
االستظهار عىل خصوص واجدها، فال تطابقه نصوص الصفرة وال نصوص االسترباء. 
وأمـا نصـوص الصفـات فهيـ  مع اختصاصهـا بغري ذات العـادةـ  ال تقتيض 
االسـتظهار يف واجد الصفة الذي هو عبارة عن االحتياط الحتامل احليض، بل البناء 
عـىل حيضيته ألمارية الصفة عليهـا، ولذا تقرص عام لو جتـاوز الواجد للصفة العرشة 
لتعارض تطبيقها باإلضافة إىل أجزائه، فال جمال جلعل نصوص الصفات مبينةً للمراد 

من نصوص االستظهار. 
كـام أن ظاهـر نصوص االقتصار عىل العادة خصوصيـة العادة يف متييز احليض 
عند اشـتباه الدم، وال تناسـب دخل فقد الصفة يف البناء عىل عدم حيضية ما زاد عىل 
العـادة، فال تكون نصوص الصفات مبينة للمـراد من نصوص االقتصار عىل العادة، 
مع أن بعض نصوص االستظهار يأبى احلمل عىل واجد الصفة، كموثق سعيد بن يسار 

فيمن تر اليشء من الدم الرقيق بعد اغتساهلا(١)، املتقدم يف حكم الدم املتقطع.
السـادس: تقييد نصوص االقتصار عىل العادة بنصوص االستظهار، كام يظهر 
من املسـتند. وكأنـه لدعو: أن ترتيب أحـكام الطهر بمجرد انقضاء أيـام العادة إنام 
هـو مقتىض إطـالق نصوص االقتصـار عليها لعدم أخـذ أمر آخر زائـد عىل ذلك يف 
موضوعها، فيتعني تقييده بام إذا مضت أيام االستظهار عمالً بنصوصه، ألهنا أخص. 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٨.
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ويشـكل بإبـاء نصـوص االقتصـار عـىل العـادة عن احلمـل عىل ذلـك، لقوة 
ظهورها يف ترتيب أحكام الطهر بمجرد انقضاء العادة، بل ظهور بعضها يف اسـتنكار 

ترك العبادة بعدها، كام سبق عند الكالم يف الوجه األول. 
وأمـا مـا يف اجلواهـر مـن أن التخصيـص املذكـور الزم للقائلـني بالوجـوب 

واالستحباب. 
فهو كام تر، ألن استحباب االستظهار لو تم يبتني عىل محل نصوص االقتصار 
عـىل الرتخيص يف التعجيل، ليالئم االسـتحباب املذكـور، ال إبقائها عىل ظهورها يف 

الوجوب لينافيه، فيحتاج لتخصيصه به كام ادعي ختصيصه بوجوب االستظهار.
السـابع: مـا يف احلدائق من محل أخبـار االقتصار عىل العـادة ـ لو عمل هبا ومل 
حتمل عىل التقية، عىل ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل ـ عىل مستقيمة احليض ومحل 

أخبار االستظهار عىل غريها، كام هو الغالب يف ذات العادة. 
وكأن مـراده باالسـتقامة عدم خمالفة حيضهـا للعادة بعـد انعقادها باملرتني يف 

مقابل ما إذا كان خيتلف عليها بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان. 
 Aوقد استشـهد لذلك بموثق عبد الرمحن أو صحيحه: «سألت أبا عبد اهللا
عـن املسـتحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قـال: تقعد قرءها الذي كانت 
حتيـض فيه، فإن كان قرؤها مسـتقيامً فلتأخذ بـه، وإن كان فيه خالف فلتحتط بيوم أو 
يومني ولتغتسل...»(١) وموثق مالك بن أعني: «سألت أبا جعفرA عن املستحاضة 
كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر األيام التي كانت حتيض فيها وحيضتها مستقيمة فال 
يقرهبا يف عدة تلك األيام من ذلك الشهر، ويغشاها فيام سو ذلك من األيام...»(٢). 
ويناسـبه ـ كـام قيـل ـ مـا يف مرسـل داود مـوىل أيب املغـرا فيمن حيضهـا دائم 

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

(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب االستحاضة حديث:١.



 :Aالدم ثالثة أيام ثم يتقطـع عليها، حيث قال مسـتقيم سـبعة أيام أو ثامنية، فرت
«إذا رأت الدم أمسـكت، وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر هبا 
الطهـر صلـت، فإذا رأت الدم فهي مسـتحاضة»(١)، حيث مل حيكم فيه مع االسـتقامة 

باالستظهار.
هـذا وقـد اسـتبعد شـيخنا األعظمP محـل نصـوص االسـتظهار عىل غري 
مسـتقيمة احليـض. ومل يتضـح وجـه البعـد فيه، والسـيام مع ما يـأيت منه مـن أنه مع 
االستقامة تطمئن بتجاوز الدم العرشة، فريتفع موضوع االستظهار، ومع ما سبق من 

احلدائق من كون الغالب عدم االستقامة. 
نعم،  قد يبعد محل مرسلة يونس ـ التي هي من نصوص االقتصار عىل العادة ـ
عىل خصوص املسـتقيمة، بلحاظ ما تضمنته من حتديد العادة باسـتواء شهرين، وأهنا 
تأخـذ بـام اتفقا فيه وتدع ما سـواه، لقوة ظهورهـا يف بيان متام ما يعتـرب يف العادة التي 
جعلت مرجعاً فيها، ولو اعتربت االستقامة مع ذلك كان املرجع فيها العادة احلاصلة 
من اسـتواء متام األشـهر السـابقة عىل االستحاضة، ال استواء شـهرين منها فقط، كام 

لعله ظاهر.
هـذا مضافاً إىل قصـور النصوص املتقدمة عن أن تشـهد باجلمع املذكور، ألن 
املرسـل ملا كان وارداً يف الدم املتقطع فهو أجنبي عام نحن فيه، خمالف ملا دل عىل أن ما 
يكون يف ضمن العرشة فهو من احليضة األوىل، ولذا تقدم محله عىل جتاوز الدم اجلديد 

للعرشة أو رؤيته بعدها. 
 :Aكـام أنه ال يبعـد ظهور موثق مالك يف إرادة مطلق ذات العادة، ألن قوله
«وحيضتها مستقيمة» حال من مجلة الصلة، ال رشط لالقتصار عىل أيام احليض بعد فرض 
تعيينها بعادة رشعية، كيف ولو أريد به استقامة احليض يف متام الشهور لزم االقتصار يف 

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:١.
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اجلواب عىل الفرد غري الغالب، وهو بعيد جداً، والسيام مع كون االقتصار عىل العادة 
مع االستقامة عىل العادة أوىل بأن يستغنى عن البيان بسبب كونه ارتكازياً من وظيفتها 
مع عدم االسـتقامة عليها، فلتحمل االسـتقامة عىل ما يقابل االسـتحاضة. فالحظ.

وأما حديث عبد الرمحن فقد استشـكل فيه املحقق اخلراسـاينP وغريه بأن 
الظاهـر مـن فرض اخلـالف يف القرء عدم انعقـاد العادة للمرأة، فريجـع للتفصيل يف 
االقتصـار واالسـتظهار بـني ذات العادة وغريهـا، ال بني مسـتقيمة احليض عىل طبق 

العادة وغريها، كام هو املدعى. 
وأجاب عنه سيدنا املصنفP بأن ظاهر الرتدد بني الرشطيتني فيه تقسيم أيام 
القرء املفروضة هلا التي أمرت بالقعود فيها، ال فرضها غري ذات قرء. بل االحتياط هلا 

إنام يمكن إذا كانت ذات قرء معلوم حمدد، ليمكن الزيادة عليه.
وفيه: أن احلديث مل يتضمن نسـبة االسـتقامة واالختـالف للحيض باإلضافة 
للقـرء، ليكون شـاهداً ملـا يف احلدائق، بل لنفـس القرء، وحيث كان املعتـرب يف انعقاد 

العادة اتفاق القرء، فال جمال الستفادة حتققها يف صوريت االستقامة واالختالف. 
نعـم،  فرض القرء مع االختالف قد يناسـب قلة التفاوت بني األقراء، بحيث 
يصح إطالق القرء عرفاً عىل القدر املشرتك بينها، وبلحاظه يفرض االحتياط بالزيادة 

عليه يوماً أو يومني. 
فإن أمكن العمل به، وإال تعني طرحه، ال محله عىل خالف ظاهره من التفصيل 

املذكور، ليكون شاهداً للجمع به بني النصوص.
مضافاً إىل ما ذكره سيدنا املصنفP من اختصاصه باملستحاضة الظاهرة يف 
مسـتمرة الدم مدة طويلة، فال يكون شـاهد مجع بني نصوص االسـتظهار واالقتصار 
الواردة يف غريها، بل غاية ما ينهض به التفصيل يف االسـتظهار باإلضافة إليها لو قلنا 

بثبوته فيها يف اجلملة، عىل ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
به شـيخنا األعظمP من إبقاء أخبار االسـتظهار عىل ظهورها  الثامن: ما قرّ



يف الوجـوب ومحلها عىل راجية انقطاع الدم وعدم جتاوزه عن العرشة، كام هو مقتىض 
التعبـري يف بعضها باالحتيـاط(١) والرتبـص(٢) واالنتظار(٣)، حيث يظهـر منها احتامل 

كون الدم حيضاً بسبب انقطاعه عىل العرشة. 
وكذا ما تضمنته مجلة منها من أهنا إن طهرت فلتغتسل، وإالّ فهي مستحاضة(٤)، 

حيث يظهر منه توقع األمرين.
بل ملا كان االسـتظهار طلب ظهور احلال كان املراد به يف املقام االنتظار ليظهر 
، أو يتجاوزها ليكون ما زاد  حـال الدم، وأنـه ينقطع عىل العرشة ليكون بتاممه حيضـاً

عىل العادة منه استحاضة، وال موضوع لذلك مع اليأس عن االنقطاع. 
وأمـا أخبـار االقتصـار عـىل العـادة فتحمل عـىل اليائسـة عن االنقطـاع عىل 
العـرشة، إمـا مجعاً مع نصوص االسـتظهار بعد فرض تنزيلها عـىل الراجية، كام ذكره 
سـيدنا املصنفP بـل قال: «بل اليأس بنفسـه اسـتظهار لتجاوز الـدم، فال يكون

معه استظهار».
أو ملـا ذكره شـيخنا األعظـمP من أن موردهـا الدمية التي يسـتمر هبا الدم 
شهوراً أو سنني، حيث يغلب عىل ظنها عدم انقطاعه بالصرب يوماً أو يومني، ومن هي 
مثلها، كمستقيمة العادةـ  كام يف النصوص املتقدمة يف الوجه السابقـ  حيث تعلم عادة 
بسبب استقامة حيضها عدم انقطاع الدم الزائد عىل العرشة ليزيد حيضها عىل عادهتا. 
وكذا النفساء، حيث يغلب جتاوز دمها عن العرشة، والبد من تنزيل ما تضمن 
االسـتظهار هلا عىل راجية االنقطاع، كام يقتضيه التعبري فيها بأهنا إن طهرت وإال فهي 

بمنزلة املستحاضة(٥).

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٨، ١٠، ١٢.
(٢)، (٣) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١، ١١.

(٤) الوسـائل بـاب:١٣ من أبواب احليض حديـث:١، ٤ وباب:١ من أبواب االسـتحاضة حديث:٥، ١٠ 
وباب:٣ من أبواب النفاس حديث:١١.

(٥) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣، ١١.
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وفيـه: أن التعبـري باالحتيـاط وإن كان ظاهـراً يف االحتـامل، إال أن الظاهـر
منـه احتامل احليض، وال إشـعار فيه بتفـرع احتامله عىل احتامل االنقطـاع قبل العرشة 

وعدمه. 
وأما التعبري بالرتبـص واالنتظار فإنام يراد به الرتبص بالصالة واالنتظار فيها، 

من دون أن يشعر بأن موضوعه االحتامل املذكور.
كـام أن مـا تضمنته مـن أهنـا إن طهرت بعـد االسـتظهار فلتغتسـل وإال فهي 

مستحاضة فال ظهور له يف أخذ احتامل االنقطاع يف موضوع االستظهار.
بـل هو وارد لبيان جريان حكم املسـتحاضة بعد االسـتظهار لدفع توهم بقاء 
حكـم احليض، كام يف مثل قولهA يف موثق سـامعة: «فـإن كان أكثر من أيامها التي 
كانـت حتيـض فيهن فلرتبص ثالثة أيام بعدما متيض أيامها، فإذا تربصت ثالثة أيام ومل 

ينقطع عنها الدم فلتصنع كام تصنع املستحاضة»(١) .
أو لبيـان وظيفـة املسـتحاضة ورشحهـا، كـام يف مثـل قولـهA يف صحيـح 
زرارة: «تقعـد بقدر حيضها وتسـتظهر بيومـني، فإن انقطع عنها الدم وإال اغتسـلت 
واحتشت... فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت... وإن مل جيز الدم الكرسف 

صلت بغسل واحد...»(٢).
بـل حيث كان ظاهره ابتداء حكم االسـتحاضة بعد االسـتظهار ال انكشـاف 
ثبوتـه من حني انقضاء العـادة كان مقتضاه عدم دخل احتامل االنقطاع يف مرشوعيته، 

إذ لو كان دخيالً النكشف باالستمرار بعده كون الدم يف مدته دم استحاضة.
وأمـا االسـتظهار فليـس املـراد به طلب ظهـور احلال، بـل هو لغـة االحتياط 
واالسـتيثاق، كام يف هناية ابن األثري ولسـان العرب وجممع البحرين، ويناسبه كثري من 
اشتقاقاته، وقد ذكروا أن منه احلديث: «أنه1 أمر خراص النخل أن يستظهروا» أي: 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥.



حيتاطوا ألرباهبا ويدعوا هلم قدر ما ينوهبم وينزل هبم من األضياف وأبناء السبيل. وبه 
فرس األخريان االستظهار يف املقام. 

بل ال ينبغي التأمل يف ذلك مع ما هو املقطوع به من أن املراد به يف املقام ترتيب 
أحكام احلائض الذي يكون به االحتياط الحتامل احليض، وال دخل هلا يف استكشاف 

حال الدم من حيثية االنقطاع وعدمه. 
االسـتظهار  نصـوص  تنزيـل  عـىل  القرينـة  عـدم  الظاهـر  كان  هنـا  ومـن 

عىل راجية االنقطاع.
كـام أن تنزيل نصوص االقتصار عىل العادة عىل اليائسـة عـن انقطاع الدم عىل 
العـرشة إن كان للجمع بينها وبني نصوص االسـتظهار فهو متفرع عىل محل نصوص 

االستظهار عىل الراجية الذي عرفت خلوه عن القرينة. 
وإن كان بلحـاظ مواردهـا فهـو غري ظاهر، أما يف الدميـة فألهنا وإن كانت قد 
تعلـم أو تطمئن باسـتمرار الدم فيام لو كان كثرياً وكانـت العادة قريبة من العرشة، إال 

أنه قد ال حيصل هلا ذلك لو قل الدم خصوصاً مع بعد العادة عن العرشة. 
وأظهر منها مسـتقيمة احليض، لوضوح أن اسـتقامة احليض ليست أمارة عىل 
عدم انقطاع الدم عىل العرشة، بل عىل عدم حيضية ما زاد عىل العادة وإن انقطع عليها، 

واحلكم بحيضيته حينئذٍ ـ لو تم ـ إمهال ألماريتها.
كام أن النفاس ال يستلزم أحد األمرين. وتنزيل كل من الطائفتني الواردتني فيه 
عىل أحدمها بال شـاهد. بل اليأس عن االنقطاع يف غري الدمية الكثرية الدم بعيد جداً، 

فيبعد تنزيل نصوص االقتصار عليه.
ثـم إن سـيدنا املصنفP بعد أن قـرب محل نصوص االقتصـار عىل العادة 
عـىل اليائسـة عـن االنقطـاع بـام تقـدم ذكـر أن األقـرب محلها عـىل احلكـم الواقعي 
للمستحاضة، ألنه الظاهر من غري واحد من النصوص، بل هو املقطوع به يف صحيح 
عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللاA: «سمعته يقول: املرأة املستحاضة تغتسل التي ال تطهر 
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عند صالة الظهر(١)... وال بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إال أيام حيضها فيعتزهلا زوجها»(٢) 
ومرسلة يونس الطويلة املتضمنة رجوع املستحاضة إىل أيام أقرائها قلت أو كثرت(٣).
وليست واردة لبيان احلكم ظاهراً عىل الدم بأنه استحاضة مع احتامل انقطاعه 
عـىل العـرشة كـي يكـون معارضاً لنصـوص االسـتظهار. ولـو فرض ظهـور بعض 
نصـوص االقتصار عىل العادة يف احلكم الظاهري تعني محله عىل احلكم الواقعي مجعاً 

بني النصوص.
ويشكل ما ذكره بأن نصوص االقتصار عىل العادة مل تتضمن حيضية خصوص 
مـا فيهـا عىل تقدير جتـاوزه عن العرشة كي ال تكـون متعرضة للوظيفة مع الشـك يف 
التجاوز، وال تنايف نصوص االسـتظهار لو متت داللتها عىل حكم الشـك فيه وغض 
النظـر عام سـبق، وإنـام تضمنت اإلرجـاع للعادة يف متييـز احليض من االسـتحاضة، 
ومقتضـاه أماريـة العادة عىل نفي حيضية ما زاد عليهـا وإن انقطع عىل العرشة، فضالً 
عام إذا احتمل انقطاعه عليها، فتنايف نصوص االستظهار الظاهرة يف عدم حجيتها عىل 

نفي حيضيته وأنه البد فيه من االحتياط فيه مدة معينة.
ومل يتضـح وجه خصوصيـة الصحيح واملرسـلة املوجبة للقطع بـإرادة احلكم 
الواقعي منهام، غاية األمر أهنام تضمنا استمرار الدم وعدم الطهر منه، وهو ـ مع عدم 
اختصاصه هبام لظهور املستحاضة يف ذلك يف مجيع النصوص ـ ال يراد به التجاوز عن 
العادة واالستمرار ملا بعد العرشة، ليكون الكالم مسوقاً لبيان حيضية خصوص ما يف 
العادة واقعاً عىل تقدير االستمرار من دون نظر للوظيفة مع الشك فيه. بل سبق استمرار 
الدم إىل حني الرجوع للعادة من دون نظر لتجاوزه عن العرشة بعد ذلك، لكفاية ذلك 
يف صدق املسـتحاضة وقابليته لإلدراك وال طريـق غالباً للعلم بالتجاوز عن العرشة. 
 (١) هكـذا يف الوسـائل الطبعـة احلديثـة. ويف الـكايف [ج:١ص:٩٠] والتهذيـب [ج:١ص:١٧١]: (قال: 
املسـتحاضة تغتسـل عند صالة الظهر...) ويف موضع آخر من التهذيب [ج:١ص:٤٠١] بسـند موثق: 

(سمعته يقول: املرأة املستحاضة التي ال تطهر قال: تغتسل عند صالة الظهر...).
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٤.

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



إال أن يرجع إىل ما سبق من شيخنا األعظمP من يأس الدمية عن االنقطاع، 
الـذي لـو تمـ  وغض النظر عام سـبق فيهـ  ال يوجب ظهـور نصوصها يف بيان احلكم 
الواقعـي لصـورة االنقطـاع، بل اختصـاص الوظيفة التـي تضمنتها بصـورة اليأس، 

فيكون وجهاً للجمع مع نصوص االستظهار، عىل ما سبق الكالم فيه. 
والذي حتصل من مجيع ما تقدم أن محل نصوص االسـتظهار عىل صورة رجاء 
االنقطـاع عـىل العرشة ونصوص االقتصـار عىل العادة عىل صـورة اليأس منه أو عىل 
بيـان احلكـم الواقعي لصورة عدم االنقطاع ال شـاهد له من النصـوص املذكورة فال 

جمال للبناء عليه يف مقام اجلمع بني النصوص ورفع التنايف بينها.
نعـم،  لـو ثبت أن احلكم الواقعي هو حيضية خصوص ما يف العادة عىل تقدير 
جتاوز الدم عن العرشة، وحيضية متام ما يف العرشة عىل تقدير االنقطاع عليها، فحيث 
كانت نصوص االستظهار ظاهرة يف الوظيفة الظاهرية مع الشك يف حال الدم اختص 
موردها بالشـك يف االنقطاع، وإن مل يتم ما سـبق من القرائن يف تقريب كالم شـيخنا 
األعظـمP.  وحينئذٍ قد يتعني محل نصوص االقتصار عىل العادة عىل صورة العلم 

 . بالتجاوز مجعاً
لكـن الظاهر ابتناء احلكم الواقعي املذكـور عىل كيفية اجلمع بني الطائفتني من 

النصوص، عىل ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل، فال يكون شاهداً عىل اجلمع بينهام. 
عـىل أن بعـض نصوص االقتصار قد يأبـى احلمل عىل العلم بعـدم االنقطاع، 
لندرتـه يف موردهـا، كـام سـبق. فتحمـل عىل صـورة الشـك فيه وتعـارض نصوص 

االستظهار يف الوظيفة الظاهرية. فالحظ.
التاسـع: مـا عن الوحيـد يف رشح املفاتيح، وقد يظهر من احلدائـق، ومال إليه 
يف اجلواهـر، بـل قد يظهـر من مجلة مـن األصحـاب وإن مل يوضـح يف كلامهتم، وهو 
ختصيـص أخبار االقتصار عىل العادة بالدامية التي يسـتمر دمهـا من الدور األول إىل 
الثاين فام زاد، وتبقى أخبار االسـتظهار يف الدور األول للمسـتمرة الدم املذكورة وملن 

يتجاوز دمها العادة من دون أن يستمر. 
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ويقتضيه موثق إسحاق بن جرير يف استئذان امرأة عىل أيب عبد اهللاA، وفيه: 
« فقالت له: ما تقول يف املرأة حتيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كانت أيام حيضها 
دون عرشة أيام اسـتظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت: فإن الدم يستمر هبا 
الشـهر والشـهرين والثالثة كيف تصنع بالصالة قال: جتلس أيام حيضها ثم تغتسـل 

لكل صالتني..»(١). 
فـإن ذيله صالح للقرينية عىل أن املـراد بالصدر جتاوز الدم أيام احليض يف أول 
رؤيته، لو مل يكن ذلك هو الظاهر منه يف نفسه، النرصاف قوهلا: «حتيض...» إىل احليض 
احلاصل من ابتداء رؤية الدم، دون ما حيكم بحيضيته يف األشهر الالحقة مع استمراره.
كام أن ظاهر الذيل بيان الوظيفة يف الدم املسـتمر شـهراً فام زاد من حني بلوغه 
الشـهر، ال مـن أول األمر، لظهـوره يف فعلية اخلطاب باجللوس قـدر أيام احليض، ال 
أنـه مقتـىض وظيفتها الواقعية يف الكل وإن مل يمكن العمل عليها من أول األمر، لعدم 
انكشـاف االستمرار إال بعد ميض الشهر. والسيام مع تضمن الصدر بيان الوظيفة يف 
أول الدم املذكور، حيث يبعد جداً مع ذلك سوق الذيل لبيان لزوم تدارك ما فات يف 

يوم االستظهار الذي تضمنه الصدر. 
كيف ولو كانA بصدد ذلك كان املناسـب بيانه يف جواب السـؤال األول، 
لتعلقه به وشدة االحتياج لبيانه بسبب لزوم انكشاف حال االستمرار، ال انتظار بيانه 
للسـؤال الثاين الذي ال قرينة عىل توقعه حني السـؤال األول، بل يظهر من حال املرأة 

توجهها له بعد استكامل معرفة الوظيفة يف مورد السؤال املذكور.
ومنـه يظهر اإلشـكال فيام ذكره سـيدنا املصنفP من أن ظاهـر الذيل بيان 
احلكم الواقعي ملسـتمرة الدم، سـواء أراد أن ذلك هو الظاهر منه يف نفسه أم بمقتىض 

اجلمع بينه وبني الصدر. 
وأشـكل منه ما لو كان مـراده ظهوره يف احلكم الواقعي ملسـتمرة الدم بالنحو 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣.



الذي ال ينايف ثبوت االستظهار حتى يف الدور الثاين وما بعده لو احتمل عدم التجاوز 
عـن العـرشة بعد اسـتكامل أيام احليض، كام هو املناسـب ملا سـبق منـهP من محل 

نصوص االقتصار عىل العادة عىل ذلك. 
ملا تقدم من اإلشـكال يف احلمل املذكور، والسـيام يف املوثق، ألن سـبق التنبيه 
عىل االستظهار يف صدره موجب لقوة ظهور إمهاله يف الذيل يف عدم مرشوعيته، ويف 

ثبوت الفرق بني موردهيام فيه.
ثـم إن ظاهـر املوثق أن املسـؤول عنهـ  ولو بنحو القضيـة احلقيقيةـ  يف كل من 
الصـدر والذيل امرأة واحدة سـئل أوالً عن حكم جتاوز دمها عـن عادهتا، وثانياً عن 
حكم اسـتمراره بعد ذلك إىل شـهر أو أكثر، كام يشـهد به التعبري عن املسـؤول عنه يف 

الذيل بضمري عائد للمرأة املذكورة يف الصدر. 
فـال جمـال ملا عـن بعض مشـاخينا من عـدم ورودمهـا يف امرأة واحـدة، بل مها 

سؤاالن مستقالن، فال جمال لتحكيم أحدمها عىل اآلخر وجعله قرينة عىل املراد به. 
عـىل أن كوهنام سـؤالني مسـتقلني ال يمنع مـن قرينية أحدمها عـىل اآلخر بعد 
ورودمها يف جملس واحد وسياق واحد، والسيام مع تفريع أحدمها عىل اآلخر بالفاء.

واحلاصل: أنه ال إشكال يف ظهور املوثق يف التفصيل املذكور.
كـام أن هـذا التفصيل مالئـم جلملة مـن النصوص، لرصاحـة بعض نصوص 
االقتصـار عـىل العـادة يف أن موردها التجاوز عـن العادة يف أول رؤيـة الدم، كموثق 
سـامعة فيمن تعجل هبا الدم(١) املتقدم يف الوجه السـابق، وموثق سعيد بن يسار فيمن 

تر الدم الرقيق بعد طهرها(٢). 
وهو الظاهر من كثري من نصوص االسـتظهار، للتعبـري يف بعضها بمثل قوله: 
«املرأة حتيض ثم يميض وقت طهرها...»(٣) أو: «رأت الدم يف حيضها ...»(٤) ونحومها 
ممـا يظهـر منه حدوث احليض بتجـدد الدم، ال باسـتمراره، وللسـؤال يف بعضها عن 

(١)، (٢)، (٣)، (٤) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١، ٨، ٤، ١٢.
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حكـم التجاوز مع ظهوره يف املفروغية عن جلوسـها مدة العادة، كحديث زرارة عن 
أيب جعفـرA: «سـألته عن الطامث تقعـد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تسـتظهر 
بيوم أو يومني ثم هي مسـتحاضة»(١) وغريه، لوضوح أن ذلك ال يتجه يف املسـتمرة يف 
الدور الثاين، الحتياج جلوسـها مدة العادة للبيان، وال حيتاج من اطلع عليه للسـؤال 
عـام زاد عليهـا، ألن ما اطلع عليـه من البيان إما أن يتكفل باالقتصار أو االسـتظهار، 
أما يف الدور األول فاجللوس مدة العادة يكون بمقتىض طبع املرأة، وإنام يسأل عام زاد 

عليها، خلروجه عن مقتىض طبعها. فالحظ.
كام أن بعض نصوص االقتصار عىل العادة رصيح يف أن موردها التي ال تطهر 
بني احليضتني، كصحيح عبد اهللا بن سنان(٢) املتقدم يف الوجه السابق، وهو املتيقن من 
مرسلة يونس الطويلة، لرصاحتها يف ورود بعض سنن املستحاضة يف املستمرة كثرياً، 
فتكـون هي املتيقنة من مورد السـنن األخر ومنها سـنة ذات العـادة، بل حيث كان 
املفروض فيها سـؤال ذات العادة من النبي1 عن حكمها وحتريها بسـبب استمرار 
الدم، يبعد محلها عىل الدور األول، ألهنا تتحيض فيه بعادهتا بمقتىض طبعها بال حاجة 

للسؤال وإنام تسأل عن حكم االستمرار بعده، خلروجه عن مقتىض طبعها. 
ومن هنا كانت هاتان الطائفتان من النصوص بنفسها شاهدة للتفصيل املذكور 

أو مؤيدة له، حيث قد تكون شاهدة لتنزيل املطلقات عىل ما يناسبها.
وإنـام اإلشـكال فيه يف منافاة بعض النصوص له بنحـو ال يمكن تنزيلها عليه، 
كام ادعاه غري واحد، حيث ادعي أن بعض أخبار االقتصار عىل العادة ظاهر يف الدور 

األول، وبعض أخبار االستظهار ظاهر يف الدور الثاين. 
أمـا األوىل فقد عـدّ منها شـيخنا األعظمP مرسـل داود مـوىل أيب املغرا(٣) 
املتقدم يف الوجه السـابع، وصحيح زرارة عن أحدمهاH: «قال: النفساء تكف عن 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث: ١٣.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٤.

(٣) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:١.



الصـالة أيامها التـي كانت متكث فيها، ثم تغتسـل وتعمل كام تعمل املسـتحاضة»(١) 
ونحوه يف النفسـاء حديث عبد الرمحن بن أعني(٢)، وما يف مرسـلة يونس القصرية من 
قولـهA: «وكل مـا رأته املرأة يف أيـام حيضها من صفرة أو محـرة فهو من احليض، 

وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من احليض»(٣).
النبـي1  أمـر  حكايـة  بعـد  الطويلـة  يونـس  مرسـلة  يف   Aوقولـه
محنة بنت جحش بالتحيض سـتة أيام أو سـبعة: «أال تر أن أيامها لو كانت أقل من 
سـبع وكانت مخسـاً أو أقل مـن ذلك ما قال هلا حتييض سـبعاً، فيكون قـد أمرها برتك 

الصالة أياماً وهي مستحاضة غري حائض»(٤).
وقولهA فيها يف بيان العادة: «فإن انقطع الدم لوقته يف الشـهر األول سـواء 
حتـى يـوايل عليهـا حيضتـان أو ثالث فقـد علـم أن ذلك قد صـار هلا خلقـاً معروفاً 
تعمـل عليـه وتدع ما سـواه وتكـون سـنتها فيام تسـتقبل إن اسـتحاضت قد صارت 
سـنة إىل أن جتلـس أقراءها وإنام جعل الوقت أن تـوايل عليها حيضتان أو ثالث لقول 

رسول اهللا1 للتي تعرف أيامها: دعي الصالة أيام أقرائك»(٥).
وأمـا الثانيـة فألن بعض أخبـار االسـتظهار واردة يف املسـتحاضة الظاهرة يف 
الدامية، كحديث عبد الرمحن املتقدم يف الوجه السابع(٦)، وموثق زرارة وحممد بن مسلم 
عن أيب جعفرA: «قال: جيب للمسـتحاضة أن تنظر إىل نسـائها فتقتدي بأقرائها ثم 
تستظهر عىل ذلك بيوم»(٧). وخرب زرارة عنهA: «قال: املستحاضة تستظهر بيوم أو 
يومني»(٨)، وموثق زرارة وفضيل عن أحدمهاH: «قال: املستحاضة تكف عن الصالة 

(١)، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١، ٩.
(٣) الوسائل باب:٤ من أبواب احليض حديث:٨.
(٤) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣.
(٥) الوسائل باب:٧ من أبواب احليض حديث:٢.

(٦) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٨.
(٧)، (٨) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٥، ١٤.
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أيـام قرئها وحتتاط بيـوم أو اثنني ثم تغتسـل...»(١) ونحوه خرب إسـامعيل اجلعفي(٢).
لكن الظاهر عدم هنوض كلتا الطائفتني باملنع من التفصيل املذكور. أما نصوص 
االقتصار عىل العادة فألن مرسل داودـ  مع ضعفه يف نفسهـ  وارد يف الدم املتقطع، وهو 
أجنبي عام نحن فيه كام سـبق يف الوجه السـابع. وصحيح زرارة وحديث عبد الرمحن 
واردان يف النفسـاء، وال ملـزم بااللتـزام بكوهنـا بحكـم احلائض يف احلكـم املذكور.
ومرسـلة يونس القصرية خمالفة لنصوص االسـتظهار عـىل مجيع وجوه اجلمع 

 .Pاملذكورة ومنها الوجه الذي التزم به شيخنا األعظم
كام أهنا خمالفة يف اجلملة ملا تضمن أن ما ير يف ضمن العرشة فهو من احليضة 
األوىل، فال جمال لاللتزام بظاهرها بعد تظافر النصوص املذكورة واالتفاق عىل العمل هبا 
يف اجلملة، بل البد من محلها عىل الصفرة أو طرحها، كام سبق عند الكالم يف الدم املتقطع. 
والفقـرة األوىل من مرسـلة يونس الطويلة واردة يف امـرأة خاصة، وال إطالق 
هلا يشمل الدور األول، بل لعل ظاهرها ما بعده، لتحيض املرأة بالدم يف الدور األول 
بمقتـىض طبعهـا بال حاجة للسـؤال، وإنـام حتتاج له بعـد االسـتمرار وخروجها عن 

وضعها الطبيعي.
ودعـو: أن الـالزم إلغـاء خصوصيـة الدور بعـد ظهورها يف اسـتنكار ترك 

الصالة يف غري العادة. 
مدفوعـة بأن موضوع االسـتنكار ترك الصالة حال عـدم احليض، فهو متفرع 
عىل حجية العادة يف نفي حيضية ما خرج عنها، فمع قصور اإلطالق عن حجية العادة 

عىل ذلك يف بعض األدوار ال موضوع لعموم االستنكار. 
كـام أن الفقـرة الثانيـة وإن كان ظاهرهـا بـدواً الرجـوع للعادة مطلقـاً، إال أن 
ورودها يف رشح موضوع السـنة األوىل واالسـتدالل فيها عىل حجيـة العادة بالنبوي 
الوارد يف تلك السـنة موقوف عىل شـمول إطالق النبوي للدور األول، وهو يف حيز 

(١)، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٢، ١٠.



اإلشكال أو املنع، كام سبق. 
عىل أنه لو تم إطالق الفقرتني لزم تنزيلهام عىل غري الدور األول لدليل التفصيل 

املتقدم. وليسا نصاً يف الشمول للدور األول لينافيا الدليل املذكور.
وأما نصوص االستظهار فحديث عبد الرمحن قد سبق يف الوجه السابع ظهوره 
يف ثبوت االستظهار مع اختالف القرء قليالً وإن مل تنعقد العادة الرشعية، وهو أجنبي 

عام نحن فيه. 
عىل أنه لو فرض ظهوره يف اختالفه بعد انعقاد العادة كان شاهداً عىل التفصيل 
يف هـذا التفصيل، وأن االقتصار عىل العادة مرشوط باسـتقامة احليض، وهو أمر آخر 

يأيت الكالم فيه، وال يشهد ببطالن التفصيل املذكور. 
 Pوموثق زرارة وحممد بن مسلم وارد يف املبتدأةـ  كام اعرتف به شيخنا األعظم
ـ ألهنـا هـي التي ترجـع إىل أقراء نسـائها، وثبوت االسـتظهار هلا زائداً عـىل أقرائهن 
ـ لـو تـمـ  ال يسـتلزم ثبوته لـذات العادة زائداً عـىل عادهتا، لينـايف التفصيل املذكور. 
كام أن خرب زرارة ـ مع عدم وضوح حجيته ـ مل يتضمن كون املسـتحاضة ذات 
عادة، بل لعلها مبتدئة ترجع إىل عادة نسائها، فيناسب موثق زرارة وحممد بن مسلم. 
وأما خرب اجلعفي فضعفه مانع عن رفع اليد به عن هذا التفصيل الذي اقتضته 
األدلة. فلم يبق إال موثق زرارة وفضيل. وعن بعض مشـاخينا اإلشـكال فيه بضعف 
السـند، لضعف طريق الشـيخ إىل عيل بن احلسـن بن فضال. لكن سبق يف حتديد سن 

اليأس االعتامد عىل الطريق املذكور.
والـذي ينبغـي أن يقـال: مبنـى منافاتـه ومنافـاة غريه ممـا تضمن االسـتظهار 
للمسـتحاضة للتفصيـل املذكور هـو دعو ظهور املسـتحاضة يف مسـتمرة الدم بني 
احليضتني، كام يناسبه ما يف بعض عبارات لسان العرب من أن املستحاضة من ال يرقأ 
دم حيضها وال يسيل من املحيض. وهي وإن فرست فيه أيضاً بمن يسيل دمها من غري 
املحيض، بل اقترص عىل ذلك يف القاموس وجممع البحرين، وهو شامل ملن ال يستمر 
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الدم بني حيضتيها، إال أنه ال يناسب النصوص الكثرية املتضمنة أهنا جتلس أيام قرئها، 
لظهورها يف صدق املستحاضة عليها أيام القرء. 

كـام ال يناسـب ما يف صحيـح يونس بن يعقـوب فيمن يتقطع عليهـا الدم من 
أهنـا تصـيل كلـام رأت الطهر وتـدع الصالة كلـام رأت الدم، ثم قـالA: «تصنع ما 
بينهـا وبني شـهر، فإن انقطع عنهـا الدم وإال فهي بمنزلة املسـتحاضة»(١)، لظهوره يف 
عدم كوهنا مستحاضة حقيقة، بل بحكمها. وال ينافيه تطبيق املستحاضة عليه يف أكثر 

 . نصوص االستظهار وغريها، إلمكان كونه تنزيلياً ال حقيقياً
ومـن هنـا ينبغـي محـل التعريف الثاين عـىل من اتصـل دم حيضها بـدم غريه، 
حتـى يشـتبه أحدمها بـدواً باآلخر، فريجـع التعريفان إىل أمر واحـد. وحينئذٍ ال جمال 
حلمـل الصحيـح ونحوه عىل خصوص الدور األول، ألن املـرأة ال تعلم غالباً بكوهنا 
مستحاضة باملعنى املذكور إال يف الدور الثاين، فال يكون االستظهار فعلياً صاحلاً ألن 
يعمـل عليـه إال إذا شـمل الدور الثاين فال جمـال إلخراجه عنه، بل يكـون متيقناً منه، 

وينايف التفصيل املذكور.
لكن تكرر يف لسـان العرب تفسري املستحاضة أيضاً بأهنا التي يستمر دمها بعد 
أيامها، وعليه اقترص يف الصحاح وخمتاره وهناية ابن األثري. ومن هنا ال يبعد أن يكون 
تعريفهـا بأهنا التي خيرج دمها من غري املحيض بلحاظ ذات الدم وواقعه، كام تضمنته 

 .(٢) النصوص أيضاً
وبـه تصـدق عىل مـن يكون دمهـا املذكور قليـالً غري متصل بـدم احليض، كام 
ورد يف صحيـح صفوان فيمن تـر الطهر ثالثة أيام بعد عرشة احليض ثم تر الدم، 
وفيه: «هل متسـك عن الصالة؟ قال: ال، هذه مسـتحاضة»(٣). ويف مرسـل داود موىل 
أيب املعز املتقدم: «فإذا مضت أيام حيضها واستمر هبا الطهر صلت، فإذا رأت الدم 

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:٢.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:١،٤، وباب : ٥ منها حديث :١ ، وباب: ١٢ منها حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٣.



فهي مستحاضة»(١). 
وهبذا املعنى وقعت مورداً للتقسيم إىل األقسام الثالثة ذات األحكام اخلاصة. 
أمـا عنوان املسـتحاضة فلم يطلق عليهـا بلحاظ ذلك، بل بلحـاظ اختالط دمها بدم 
احليض، حتى كأنه بقاء له. وإليه يشـري تعريفها بأهنا التي يستمر دمها بعد أيامها، ألن 

غالب اختالط الدميني إنام يكون بذلك. 
ولعلـه عليـه جر إطالقه عىل مسـتمرة الدم بعد أيام االسـتظهار يف مجلة من 
النصـوص(٢). كـام قد يكـون بلحاظ ذلـك التنزيـل يف صحيح يونس املتقـدم، فالدم 
املذكـور فيـه وإن كان اسـتحاضة بلحاظ ذاتـه، إال أن عنوان االسـتحاضة ال يصدق 

 . عليه إال تنزيالً
نعـم،  الظاهر أن املعيار يف ذلك مطلق اسـتمرار الـدم بعد احليض ولو مل حيرز 
احليـض بالعـادة، بل بقاعـدة اإلمكان، كـام يف املضطربة واملبتـدأة. وعليه جر ما يف 
موثـق ابن بكري: «قـال يف اجلارية أول ما حتيض يدفع عليها الدم فتكون مسـتحاضة: 

اهنا تنتظر بالصالة، فال تصيل حتى يميض أكثر ما يكون من احليض...»(٣) وغريه.
وأمـا تعريفهـا بأهنا التي ال يرقأ دمهاـ  الذي تقدم من لسـان العربـ  فال يبعد 
رجوعـه للمعنـى املذكـور، بأن يكون املـراد به عـدم انقطاعه يف الوقت الـذي ينبغي 
انقطاعه فيه، وهو وقت انتهاء احليض. وربام يكون بلحاظ قسـم منه، وهي التي يعرب 
دمها ما بني احليضتني، ألهنا التي جرت فيها السنن الثالث املشهورة، حيث قد يكون 

هلا نحو من التميز بسببها أو بسبب آخر.
وكيـف كان، فال جمال لدعو اختصاص املسـتحاضة لغة وعرفاً بذلك، غاية 
األمر أهنا قد تسـتعمل فيه، مع كون املعنى بمقتىض أصل االشـتقاق متقوماً باستمرار 

الدم بعد احليض، ويناسبه مجلة من االستعامالت املتقدمة.
(١) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:١.

(٢) راجع الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض.
(٣) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٥.
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ومـن هنا قـد يكون ذلك هو املـراد يف موثق زرارة وفضيـل ونحوه مما تضمن 
االسـتظهار، فيمكن تنزيلها عىل ما يناسـب التفصيل املذكور، بحملها عىل خصوص 
الدور األول، فتكون واردة لبيان حكم ابتداء االستحاضة وحدوثها، دون بقائها، وال 

يلزم منه كون احلكم باالستظهار غري فعيل، لالطالع عىل موضوعه حني حدوثه.
ومن هنا ال معدل عن هذا التفصيل بعد هنوض املوثق به، ومالئمته لرصيح مجلة 
من نصوص االستظهار واالقتصار وللمتيقن منها، وإمكان تنزيل بقية النصوص عليه. 
والسـيام مع وهن بقية الوجوه املذكورة للجمع، كام يظهر مما سبق. ومع تأيده 
بـأن حيضية مـا زاد عىل العادة يف أول اسـتمرار الدم مقتىض قاعـدة اإلمكان ومنافية 
ألمارية العادة عىل عدم حيضية ما زاد عليها، حيث يناسـب ذلك ترشيع االسـتظهار 

يف مورد التعارض املبتني عىل التحيض الحتامل احليض ال إلحرازه. 
أمـا يف الـدور الثاين فال جمال لقاعـدة اإلمكان، ألهنا تقتـيض حيضية الدم قبل 
العادة بميض أقل الطهر من احليضة السابقة، فإرجاع الشارع للعادة مبني عىل رفع اليد 
عنها، فتنفرد أمارية العادة يف نفي حيضية ما زاد عليها، املناسب للتعويل عليها وعدم 
 . ترشيع االسـتظهار. فإن ذلك موجب الرتكازية اجلمـع املذكور بني النصوص جداً
ولعلـه لذا نسـب هـذا التفصيل لظاهر النـص والفتـو يف كالم بعضهم، كام 
، بل اسـتظهرP عدم  حـكاه شـيخنا األعظـمP عنـه، وإن مل يتضـح لنا عاجـالً
اخلالف يف عدم اسـتظهار الدامية، وإن خصهP باليائسة عن االنقطاع باالستظهار 

جرياً عىل مبناه املتقدم. فالحظ.
بقي يف املقام أمور..

األول: أنـه ظهـر ممـا تقـدم أنه ال جمال ملـا يف املسـتند واحتملـه يف احلدائق من 
طـرح نصوص االقتصار عىل العادة ألهنا موافقة للمشـهور بني العامة، حيث مل ينقل 

االستظهار إال عن مالك يف التذكرة واملنتهى.
ألن الرتجيح بموافقة العامة فرع استحكام التعارض وتعذر اجلمع العريف، ال 



مع إمكانه كام تقدم. بل لو فرض اسـتحكام التعارض بينها مل حيتج للرتجيح بمخالفة 
العامة بعد اسـتفاضة نصوص االستظهار وتسـامل األصحاب عىل العمل هبا املوجب 

لقطعية مضموهنا. 
ومنه يظهر اإلشـكال فيام عن بعض مشـاخينا من أنـه ال يبعد ترجيح نصوص 
االقتصـار عىل العادة، ملوافقتهـا لعموم أحكام الطاهر، ألن الرتجيح بموافقة الكتاب 

مقدم رتبة عىل الرتجيح بمخالفة العامة.
وجه اإلشـكال: أن الرتجيـح فرع إمكان رفع اليد عن أخبار االسـتظهار. مع 
أن موافقـة أخبار االقتصار عىل العادة لعموم أحكام الطاهر موقوف عىل إحراز كون 

املرأة طاهراً، والعموم ال ينهض به بعد كون الشبهة مصداقية. 
نعم،  يشكل الرتجيح بمخالفة العامة مع موافقة مثل مالك ممن له ظهور فيهم 
وال يعد قوله شـاذاً عندهم. فلو فرض اسـتحكام التعارض لزم التساقط والرجوع ملا 

يقتضيه األصل. ويأيت الكالم فيه يف األمر الرابع إن شاء اهللا تعاىل.
الثـاين: أن ظاهـر النصـوص بمجموعهـا التفصيل بـني الدوريـن يف وجوب 
االسـتظهار ووجـوب االقتصـار عىل العـادة، فال جمـال للبنـاء يف الـدور األول عىل 
اسـتحباب االسـتظهار أو إباحتـه مع مرشوعية االقتصـار عىل العـادة، وال يف الدور 

الثاين عىل استحباب االقتصار عىل العادة أو جوازه مع مرشوعية االستظهار. 
بـل الفقـرة األوىل املتقدمـة من مرسـلة يونـس الطويلة كالرصحيـة يف وجوب 
االقتصـار عىل العادة وعدم مرشوعية االسـتظهار، وقد سـبق أن الـدور الثاين متيقن 

منها، أوهي حممولة عليه مجعاً بني النصوص.
نعم،  قد يدعى أن اختالف نصوص االستظهار يف قدره مناسب لعدم وجوبه. 

لكنه ال يكفي يف اخلروج عن ظهور النصوص يف الوجوب. 
ودعو: أن كال منها ظاهر يف الوجوب التعييني، فمع رفع اليد عنه ألجل بقية 
النصـوص ال يكون محلها عىل الوجوب التخيريي أقرب من محلها عىل االسـتحباب 
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التعييني أو اإلباحة، بل لعل الثاين أقرب. 
مدفوعـة بـأن ذلكـ  مـع توقفه عىل عدم اجلمع العريف بينهـا بوجه آخر عىل ما 

يأيت الكالم فيه ـ إنام يتم لو مل يكن هناك قدر مشرتك تتفق عىل وجوبه. 
أمـا حيـث كان وجوب اليوم مشـرتكاً بني الـكل فال مانع من إبقـاء دليله عىل 
ظهوره يف الوجوب التعييني، ويكون ما زاد عليه حمموالً عىل االستحباب أو اإلباحة.
وأمـا مـا يف املسـتند مـن ورود نصـوص االسـتظهار بعبـارة اخلرب الـدال عىل 
الرجحان دون الوجوب، عدا اثنني منها(١)، ومها غري باقيني عىل حقيقتهام يف الوجوب 
التعيينـي ألجل بقية النصوص، وليس محلهـام عىل الوجوب التعييني بأوىل من محلهام 

عىل االستحباب. 
: ألن اجلملة اخلربية ظاهرة يف الوجوب.  فهو كام تر.. أوالً

: ألن احلديثني قـد تضمنا التخيري بني اليوم واليومـني، وظاهرمها لزوم  وثانيـاً
اليـوم وجواز الزيـادة عليه بيوم آخر، وال ينايف مضموهنام ما تضمن جواز الزيادة عىل 

ذلك لريفع به اليد عن ظهورمها يف لزوم اليوم.
فالعمـدة يف اخلـروج عـن ظهـور النصـوص املتقدمـة يف الوجـوب صحيـح 
عبـد الرمحـن بن احلجاج: «سـألت أبـا ابراهيم عن امرأة نفسـت فمكثـت [وبقيت. 
] أو أكثر، ثم [و] طهرت وصلت، ثم رأت دماً أو صفرة.  يب،صا] ثالثني ليلة [يوماً
قال: إن كانت [كان. صا] صفرة فلتغتسـل ولتصل وال متسك عن الصالة فإن [وإن. 

صا] كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصالة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل»(٢). 
فـإن اإلرجاع أليام القرء يناسـب اسـتمرار الدم، وحيث هـو رصيح يف رؤية 
الـدم بعد انقطـاع دم النفاس يكون وارداً يف الـدور األول، ومقتضاه جواز االقتصار 
فيه عىل أيام القرء وعدم وجوب االستظهار فيه، فيتعني معه محل نصوص االستظهار 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٨ ، ١٤.
(٢) الوسائل باب:٥ من أبواب النفاس حديث:٢.



عىل االستحباب. فالحظ.
الثالـث: أرشنـا آنفاً إىل احتـامل التفصيل يف الدور الثـاين، ألن مقتىض حديث 
عبد الرمحن املتقدم يف الوجه السابع مرشوعية االستظهار للمستحاضة يف الدور الثاين 
مع عدم استقامة احليض عىل العادة، فيخصص به إطالق ذيل موثق إسحاق بن جرير 

ونحوه مما ظاهره عدم مرشوعية االستظهار يف الدور الثاين. 
: عىل كـون املراد بعدم اسـتقامة احليـض خمالفة احليض  لكنـه موقـوف.. أوالً

للعادة بعد انعقادها. 
: عىل كون املراد باملستحاضة من يتصل دمها بني احليضتني، ال مطلق من  وثانياً
يسـتمر دمها. وقد سـبق يف الوجه السـابع املنع من األول. كام ظهر مما تقدم هنا عدم 

وضوح الثاين. 
مضافـاً إىل ما أرشنا إليه يف الوجه السـابع من أن تنزيل مرسـلة يونس الطويلة 
الظاهـرة يف عدم االسـتظهار يف الدور الثاين عىل خصوص مسـتقيمة احليض باملعنى 
. . فراجع. ولعله لذا رماه بالشذوذ يف املستند حاكياً له عن بعضهم أيضاً املذكور بعيد جداً
الرابـع: املحكي عن بعض مشـاخينا أنه بعد رد الوجـه املتقدم عن الوحيد محل 
أخبار االسـتظهار عىل غري مسـتمرة الدم، وأخبار االقتصار عىل العادة عىل مسـتمرة 
الـدم قبل العادة، مسـتدالً بإطـالق ما تضمن االقتصـار عىل العادة ملسـتمرة الدم أو 
للمسـتحاضة التـي هي بمعناهـا، وبورود أخبار االسـتظهار فيمن يسـتمر دمها بعد 

العادة ال قبلها. 
ومقتضاه أهنا لو رأت الدم قبل العادة بأربعة أيام مثالً مل تستظهر وهبذا خالف الوجه 
املتقدم عن الوحيد املقتيض لالستظهار يف الفرض املذكور، لعدم صدق الدور الثاين عليه. 
لكنـه خمالـف لرصيح موثق سـامعة املتقدم: «سـألته عـن املرأة تـر الدم قبل 
وقـت حيضها. فقال: إذا رأت الدم قبل وقـت حيضها فلتدع الصالة فإنه ربام تعجل 
هبـا الوقـت، فـإن كان أكثـر مـن أيامها التـي كانت حتيض فيهـن فلرتبـص ثالثة أيام 
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بعـد مـا متيض أيامها، فإذا تربصت ثالثـة أيام ومل ينقطع الدم عنهـا فلتصنع كام تصنع 
املستحاضة»(١).

إال أن يكون مراده ما إذا امتنع التحيض بأول الدم السـابق عىل العادة املسـتمر 
إليهـا، كام لـو رأته قبل ميض أقل الطهر من احليضة السـابقة واسـتمر للعادة الالحقة 

وجتاوزها، حيث خيرج عن مفاد موثق سامعة. 
وحينئـذٍ يتجـه االقتصـار عىل العـادة وعدم االسـتظهار بناء عىل مـا تقدم منه 
مـن ضعـف حديـث زرارة وفضيل املتقـدم كغريه مما تضمن اسـتظهار املسـتحاضة، 
الختصاص بقية نصوص االسـتظهار املعتربة بمن حتيض فتجوز أيام حيضها الظاهر 
يف كـون أول رؤيـة الـدم يف العـادة، ويف املفروغية عـن التحيض به، فال يشـمل حمل 

الكالم، بل املرجع فيه إطالق ما تضمن اقتصار املستحاضة عىل عادهتا.
أما بناء عىل ما سبق من اعتبار احلديث املذكور فهو معارض لإلطالق املذكور 
يف حمـل الكالم، ومن الظاهـر خروج حمل الكالم عن كال الفرضـني اللذين تضمنهام 
شاهد اجلمع بني الطائفتني، وهو موثق إسحاق بن جرير، لظهور صدره يف الدم الذي 
يتحيـض بـه حني خروجـه، واختصاص ذيله بالدم املسـتمر شـهراً أو أكثر، فال رافع 
لتعارض االطالقني فيه، بل يتعني تساقطهام والرجوع الستصحاب احليض، املقتيض 
للتحيض يف مدة االسـتظهار، دون قاعدة اإلمكان، ملا أرشنا إليه آنفاً ـ يف ذيل الكالم 
يف التفصيـل املتقـدم ـ من ابتناء اإلرجاع أليام العادة يف مسـتمرة الدم قبل أيام العادة 

عىل إلغاء القاعدة. 
ودعـو: أنـه بعد عدم حكم الشـارع بحيضية ما قبل العادة ممـا يتمم العرشة 

يكون مقتىض قاعدة اإلمكان حيضية ما بعدها مما يتممها، لعدم املانع من حيضيته. 
مدفوعـة بأن حكم الشـارع بعـدم حيضية ما قبل العادة ليـس بمالك امتناعه، 
لريتفـع املانـع من حيضية ما بعدها، بـل إلغاءً للقاعدة يف مقام اإلحـراز وتعويالً عىل 

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



العادة، وذلك ال يوجب تبدل مفاد القاعدة. 
ومثلهـا دعو: أنه ال جمال السـتصحاب احليض بعد أيـام العادة يف الفرض، 
التفـاق الطائفتني عىل إمهاله، أما نصوص االقتصار عىل العادة فظاهر، وأما نصوص 
االسـتظهار فألهنا تقتيض التحيض احتياطاً الحتامل احليـض من دون إحراز له، ولو 
 . جر استصحاب احليض كان التحيض متفرعاً عىل إحرازه، ال استظهاراً واحتياطاً
الندفاعها بأن التعبري باالسـتظهار واالحتيـاط يف النصوص قد يكون بلحاظ 
عـدم األمـارة عـىل احليـض واقعـاً وال عـىل عدمه، فـال ينايف إحـراز احليـض ظاهراً 

باالستصحاب، بل قد يبتني االستظهار عليه وإن مل يرصح به يف نصوصه.
هـذا ولكـن اإلنصاف ان حتكيم دليـل االقتصار عىل العـادة يف الفرض أقرب 
عرفـاً، إلغاء خلصوصية الشـهر يف ذيل موثق إسـحاق بن جرير، لفهـم أن املعيار حتري 
املرأة فيام ترجع إليه بسـبب اسـتمرار الدم، يف مقابل ما يظهر من الصدر من املفروغية 
عـن الرجوع للعادة والشـك يف الزيادة عليها. والسـيام بمالحظة مـا تقدم من املؤيد 
للتفصيـل املذكـور يف آخـر الـكالم يف دليلـه. وإن كان األمـر ال خيلـو عن إشـكال. 

فاالحتياط ال يرتك بحال. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
اخلامـس: قـال يف الوسـيلة: «فـإذا طهـرت وكان عادهتـا أقل من عـرشة أيام 
اسـتربأت بقطنة، فإن خرجت نقية فهـي طاهراً [كذا] وإن خرجت ملوثة صربت إىل 
النقاء، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومني ثم اغتسلت». وظاهره أن موضوع 
االستظهار اشتباه النقاء ال استمرار الدم، بل تبقى عىل التحيض واقعاً مع استمراره من 
دون اسـتظهار. وال يظهر وجهه مع رصاحة النصوص يف ترشيعه مع اسـتمرار الدم. 
 ثم إنه قال يف كشـف اللثام يف تعقيب ما ذكره: «فإما أن يريد باالشتباه أن تر

عليها صفرة أو كدرة، أو يريد أن يف فرجها قرحاً أو جرحاً حيتمل تلطخها به». 
وال خيفى أن فرض االشتباه مع خروج الصفرة أو الكدرة يبتني عىل اختصاص 
احليض بعد العادة بالدم مع احتامل كون أصل الصفرة والكدرة دماً وقد اختلط حال 
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إخراج القطنة برطوبات الفرج فصار صفرة أو كدرة وتعذر معرفة احلال.
السادس: الظاهر أن املعيار يف االستظهار عىل العادة العددية وإن مل تكن وقتية، 
كـام هـو ظاهر إطـالق بعضهم، بـل رصيح جامع املقاصد وكشـف اللثـام والروض 
وغريهـا، بـل قد يظهر من بعضهـم املفروغية عنه. وال ينافيه ظهـور كالم بعضهم يف 

الوقتية والعددية، لعدم سوقه يف مقام احلرص. 
وكيف كان، فيقتضيه إطالق بعض نصوصه، كصحيح حممد بن عمر بن سعيد 
عن أيب احلسـن الرضاA: «سألته عن الطامث وحدّ جلوسها. فقال: تنتظر عدة ما 
كانت حتيض، ثم تسـتظهر بثالثة أيام ثم هي مسـتحاضة»(١) ونحوه صحيح زرارة(٢) 

وخربه(٣) ومرسال عبد اهللا بن املغرية(٤). 
بـل مقتـىض إطالقهـا ثبوته لـذات العـادة الوقتيـة والعددية بمـيض العدد إذا 

حتيضت بالدم يف غري وقتها لقاعدة اإلمكان أو لواجديته للصفات. 
بل هو كالرصيح من موثق سامعة: «سألته عن املرأة تر الدم قبل وقت حيضها. 
فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصالة، فإنه ربام تعجل هبا الوقت، فإن 
كان أكثـر من أيامهـا التي كانت حتيض فيهن فلرتبص ثالثة أيـام بعد ما متيض أيامها، 
فـإذا تربصت ثالثـة أيام ومل ينقطع الـدم عنها فلتصنع كام تصنع املسـتحاضة»( ٥) فإن 

مقتضاه االستظهار بميض العدد دون الوقت. 
وأمـا ما تضمنته مجلة من النصوص من أن االسـتظهار بعد ميض الوقت، فهو 
ال ينايف ذلك، لعدم وروده مورد احلرص، فيحمل عىل ما إذا رؤي الدم يف الوقت، كام 

رصح به يف بعضها، فال تنايف ترشيعه بميض العدد يف غري ذلك. 
والسـيام مع التعبري يف بعضها بأهنا تنتظر عدهتا التي كانت جتلس(٦) إلشـعاره 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١٠.
(٢)، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥ ، ٩.

(٤) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٢، ١١.
(٥)، (٦) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١، ١٢.



بأن املعيار عىل ميض العدد ال الوقت. 
(١) يعني إىل العرشة، كام يظهر من قوله بعد ذلك: «فإن اتضح هلا االستمرار قبل 
متام العرشة اغتسلت» لظهوره يف اعتبار ظهور االستمرار يف ترك االستظهار قبل العرشة.
(٢) كأنـه ملا تقدم منهP من محل نصوص االسـتظهار عىل احلكم الظاهري 

لرجاء انقطاع الدم عىل العرشة. 
لكن ترشيع االستظهار لذلك ـ لو تم ـ ال يستلزم دوران قدره مداره، إلمكان 
اقتصار الشارع يف التعويل عىل احتامل االنقطاع قبل العرشة ويف طلب ظهور احلال عىل 
زمـن خاص مما تضمنته النصوص، فالبـد من الرجوع إىل نصوصه املختلفة يف قدره. 
ومحلها بتاممها عىل اختالف ظهور احلال باختالف املوارد مع كون املعيار عليه 
يف مجيعها بعيد جداً عن ظاهرها، وإن احتمله شيخنا األعظم وجزم به سيدنا املصنف 
(قدس رسمها)، سـواء أريد به محل ذكر كل من املقادير التي تضمنتها النصوص عىل 
ظهور احلال به يف مورد النص املشـتمل عليه، فيكون الرجوع إليه يف مورده فعلياً، أم 
تقييد مجيع النصوص املتضمنة لكل منها بام إذا حصل به ظهور احلال، فيكون الرجوع 

إليه يف مورده تعليقياً منوطاً به. 
عىل أنك عرفت ضعف املبنى املذكور يف نفسه عند الكالم يف الوجه الثامن من 

وجوه اجلمع بني النصوص.
هـذا وقد خري بـني اليوم واليومـني يف النهاية وما تقدم من الوسـيلة والرشايع 
والنافـع والتذكـرة والـروض، وحكاه يف املعتـرب والتذكرة عن الصـدوق واملفيد، كام 
حكي عن غريمها، ونسبه يف املعترب وحمكي الذكر للمشهور، وعن كشف االلتباس 

يوماً أو يومني أو أكثر(١) إىل أن يظهر هلا حال الدم وأنه ينقطع عىل العرشة 
أو يسـتمر إىل ما بعد العرشة(٢)، فإن اتضح هلا االسـتمرار قبل متام العرشة 

اغتسلت وعملت عمل الطاهرة .

٢٩٣ ................................................................................. مقدار االستظهار
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أنه املشهور بني املتأخرين. 
ويقتضيـه موثق زرارة وفضيـل(١) وخرب زرارة(٢) املتقدمان يف الوجه التاسـع، 
وخرب اجلعفي(٣) املشـار إليه هناك، وحديث عبـد الرمحن فيمن اختلف قرؤها(٤) املتقدم 

يف الوجه السابع، وصحيح حممد بن مسلم(٥) وحديث زرارة(٦).
وهبـا جيمـع بني مـا اقترص فيـه عىل اليـوم الواحد، كموثق إسـحاق بـن جرير 
املتقدم(٧) ومرسـل داود موىل أيب املغرا عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن املرأة حتيض 
ثم يميض وقت طهرها وهي تر الدم. قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون 

العرشة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة...»(٨) .
وما اقترص فيه عىل اليومني، وهو صحيح زرارة عن أيب جعفرA: «قلت له: 
النفساء متى تصيل؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومني، فإن انقطع الدم، وإال 
اغتسـلت... قلت: واحلائض. قال: مثل ذلك سـواء، فإن انقطع عنها الدم وإال فهي 

مستحاضة»(٩).
فـإن اجلمـع بذلـك وإن كان خمالفاً لظاهـر كل من الدليلني بلحاظ ما اشـتمل 
عليـه من احلكـم باالسـتحاضة بعد مدة االسـتظهار، ألن االسـتحاضة مـن األمور 
الواقعية غري التابعة لالختيار، فمع العلم هبا بعد اليوم الواحد ال موضوع لالستظهار 
باليومـني، ومـع توقف العلم هبا عىل اليومني ال جمال للجزم هبا بعد اليوم الواحد، إال 
أن اشـتامل النصوص األول عىل التخيري بني اليوم واليومني مع احلكم باالسـتحاضة 
بعد االسـتظهار شـاهد بأن احلكم باالسـتحاضة ليس للجزم هبا بعده، بل للتعبد هبا 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٢.
(٢) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١٤.

(٣)، (٤) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:١٠، ٨.
(٥)، (٦) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١٥، ١٣.

(٧) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣.
(٨) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٤.

(٩) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥.



ظاهراً بعده، فال مانع من إناطة الشارع التعبد هبا باالختيار، فتصلح ألن تكون شاهد 
مجع بني النصوص املقترصة عىل أحدمها، كام ال خيفى.

لكن ذلك جيري يف الثالثة أيام أيضاً، حيث اقترص عليها يف موثق سامعة املتقدم(١).
وموثقـة اآلخر يف احلبىل(٢)، وصحيح حممد بن عمرو بن سـعيد املتقدم(٣)، كام 
تقدم يف موثق سعيد بن يسار قولهA فيمن تر اليشء من الدم الرقيق بعد اغتساهلا 
من طهرها: «تسـتظهر بعد أيامها بيومـني أو ثالثة ثم تصيل»(٤)، ويف صحيح البزنطي 
عن أيب احلسن الرضاA: «سألته عن احلائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو 
يومـني أو ثالثة»(٥). حيث يسـهل اجلمـع بينها بالتخيري بني اليـوم واليومني والثالثة، 

والسيام بمالحظة صحيح البزنطي. 
يعقـوب: «قلـت  بـن  يونـس  لصحيـح  العـرشة،  متـام  يف  ذلـك  جيـري  بـل 
أليب عبـد اهللاA: امـرأة رأت الـدم يف حيضها حتـى جتاوز وقتها متـى ينبغي هلا أن 
تصيل؟ قال: تنتظر عدهتا التي كانت جتلس ثم تسـتظهر بعرشة أيام»(٦) بناء عىل ما هو 
الظاهـر مـن محله عىل االسـتظهار يف بقية العرشة مما زاد عىل العادة ـ كام ذكره الشـيخ 

وغريه ـ المتناع االستظهار يف متامها زائداً عليها. 
والسـيام بمالحظة مرسـل عبـد اهللا بن املغرية عن أيب عبـد اهللاA: «يف املرأة 
التـي تـر الدم. فقال: إن كان قرؤها دون العرشة انتظرت العرشة، وإن كانت أيامها 

عرشة مل تستظهر»(٧). 
فإنـه وإن اقتـرص فيهـام عىل العـرشة، وال نص يتضمـن التخيري بينهـا وبني ما 
دوهنا، ليكون شاهد مجع بينهام وبني النصوص املتقدمة، إال أن محلهام عىل بيان منتهى 
مدة االسـتظهار مجعاً مع النصوص السابقة قريب جداً بعد شهادة النصوص السابقة 

بابتناء االستظهار عىل التخيري بني األقل واألكثر. 
وما يف الرياض من قصورمها سـنداً وعمالً وعدداً، مع احتامل ورودمها مورد 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١، ٦، ١٠، ٨، ٩.
(٦) ، (٧) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:١٢، ١١.
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الغالـب، وهـو كون العادة سـبعة أو ثامنية. كام تر، لكفاية األول بعد اعتبار سـنده، 
ووجود العامل به يف اجلملة بنحو خيرجه عن اهلجر، وكون محله عىل التخيري ملا سـبق 

. أقرب عرفاً من محله عىل الغالب، بل ليس محله عىل الغالب عرفياً
ومـن هنا كان املتعـني التخيري بني اليـوم واليومني والثالثة ومتـام العرشة، كام 
يف احلدائق واملسـتند وظاهر الروض. لكن ليس لتعارض النصوص املقتيض للتخيري 
مـع عـدم الرتجيح، كام يف املسـتند. ألن التخيـري يف التعارض ـ لو تـم ـ إنام يكون مع 

استحكامه، ال مع اجلمع العريف، كام هو احلال يف املقام ملا سبق.
بـل االنصـاف أن األقـرب التخيري بني اليـوم وما زاد عليـه إىل العرشة، كام يف 
الـدروس، وربام يرجـع إليه ما عن الذكـر من جواز االسـتظهار بالعرشة، وما عن 

البيان من جوازه مع ظن بقاء احليض. 
فلو كانت عادة املرأة مخسة أيام جاز هلا االستظهار بأربعة أيام وإن خرجت عن 
العناوين املذكورة يف النصوص، ألن محل النصوص عىل أن أقل االستظهار يوم واحد 
وأكثـره متـام العرشة مع التخيري عقـالً بني املراتب التي تدخـل يف احلد املذكور أقرب 
عرفـاً مـن محلها عىل التخيري بني خصوصيات األطـراف التي تضمنتها بنحو ال خيرج 
عنها، والسـيام مع عدم اشـتامل يشء منهـا عىل متام أطراف التخيـري، ومن الظاهر أن 
اجلامـع بني خصوصيات األطراف املذكورة عقيل غري ارتكازي ال يدرك إال بأطرافه، 
فيبعد إرادة الشارع له واكتفاؤه يف كل نص ببيان بعض أطرافه، بل األقرب كون بيان 

األطراف املذكورة لدخوهلا حتت اجلامع االرتكازي املذكور.
نعم،  ال إشـكال يف أن األحوط االقتصار عىل أحد األطراف األربعة املذكورة 
يف النصـوص. وأحوط منـه االقتصار عىل ما عدا العرشة منها، لشـبهة التعارض بني 
نصوصهـا وحديثـي العرشة وفقد الشـاهد عىل اجلمـع املتقدم، ورجحـان نصوصها 
باالسـتفاضة، أو وهـن حديثـي العـرشة بضعـف داللـة األول ولبعـض املناقشـات 

املوهونة يف سنده، وضعف سند الثاين. 
ولعله لذا اقتـرص يف التخيري عىل اليوم واليومني والثالثة يف الرسائر واملدارك، 



وحكي عن مجاعة، ويف املفاتيح أنه األشهر. 
وأمـا مـا يف املعتـرب من أن األحـوط االقتصار عـىل اليوم أو اليومـني وإن جاز 

االستظهار للعرشة، فهو يبتني عىل إمهال الثالثة بال وجه.
هذا وقد استشـكل يف املنتهى يف التخيري بامتناع التخيري يف الواجب، ولذا محل 
النصوص عىل التفصيل اعتامداً عىل اجتهاد املرأة يف قوة املزاج وضعفه املوجبني لزيادة 

احليض وقلته. 
وكأن مراده أن كثرياً من أحكام كل من احلائض والطاهر ملا كانت عىل اللزوم 
ففرض اللزوم ال يناسـب التخيري. وهو نظري ما تقدمت اإلشـارة إليه يف الوجه األول 
مـن وجـوه اجلمع بني نصـوص االسـتظهار ونصـوص االقتصار عىل العـادة من أن 

ترشيع العبادة موقوف عىل األمر هبا، فال جيتمع مع استحباب تركها. 
ويظهـر احلال فيه مما تقدم هناك، فإنه قـد يتم لو كان التخيري واقعياً، ال يف مثل 
املقام مما يكون فيه طريقياً لتجنب العبادة حال احلدث، حيث يكون الواقع هو اإللزام 
يف ضمـن أحـد احلكمني تبعاً لتحقـق موضوعه واقعـاً، مع التخيري ظاهـراً يف العمل 
عىل طبق كل منهام برجاء ثبوته. كيف وقد التزمP بأن أصل االسـتظهار ليس عىل 

الوجوب فلتكن الزيادة فيه كذلك.
وأمـا مـا ذكره من تنزيل النصوص عىل ما يقتضيـه اجتهاد املرأة يف قلة احليض 
وكثرتـه. فهـو مما تأبـاه النصوص جـداً، لرجوعـه إىل عـدم العمل بجميـع العناوين 
املذكورة فيها، بل تبعاً ألمر مباين هلا قد يقارهنا غري مشـار إليه يف تلك النصوص وال 

يف غريها. 
مـع أن جعـل املعيار عـىل االجتهاد املوجـب للعلم ببقاء احليـض يف املدة التي 
تضمنها النص ـ مع منافاته لفرض االستظهار املبني عىل االستيثاق من جهة االحتامل 
ـ مسـتلزم لتنزيـل النصـوص عىل فرض غـري واقع، وعـىل االجتهاد املوجـب للعلم 
بعـدم احليض بعد املدة التي تضمنها النص راجـع لالقتصار عىل العرشة وإمهال بقية 

٢٩٧ ................................................................................. مقدار االستظهار
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النصوص، لعدم تيرس العلم بعدم احليض قبلها، وعىل االجتهاد املوجب للظن بأحد 
 . األمرين مستلزم لتنزيل النصوص عىل فروض نادرة، وهو مما يأباه إطالقها جداً

فـال معدل عن محـل النصوص عـىل التخيـري الراجع لوجوب األقـل وجواز 
الزيادة عليه حتى يبلغ العرشة.

ومنه يظهر اإلشـكال فيام يف اإلرشـاد من االقتصار عـىل اليومني، البتنائه عىل 
إمهال أكثر النصوص والتزام واحد منها. 

ومثلـه مـا يف اجلواهـر وعن املرتىض واإلسـكايف مـن االقتصار عـىل العرشة، 
بـل هو مقتىض إطالق الصـرب إىل عرشة أيام يف الفقيه واملقنـع واهلداية، وإىل النقاء يف 
املقنعة واملبسـوط وحمكي اجلمل، حيث مل يقيدوه بغري ذات العادة. بل يظهر من كالم 

الصدوق اآليت يف أول املسألة العارشة فرض كوهنا ذات عادة.
لكن اسـتدل يف اجلواهر للزوم االسـتظهار بالعرشة بصالحية كل من األخبار 
املتقدمـة إلثبات ما اشـتملت عليه، مؤيداً باطالق االسـتظهار يف مرسـل عبد اهللا بن 
املغـرية عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: إذا كانت أيـام املرأة عرشة أيام مل تسـتظهر، فإذا 
كانت أقل استظهرت»(١). وصحيح يونس: «سمعت أبا عبدا هللا A يقول: النفساء 
جتلـس أيـام حيضها التي كانت حتيض ثم تسـتظهر وتغتسـل وتصـيل»(٢). قال: «فإن 
املـراد به بحسـب الظاهر طلـب ظهور احلال من احليض وعدمـه وذلك ال حيصل إال 

باالنتظار إىل العرشة». 
كـام يؤيـد أيضاً باسـتصحاب أحـكام احلائض، وبقاعـدة اإلمـكان، وبأصالة 
احليـض يف دم النسـاء، وبام تضمـن أن ما تراه املرأة يف ضمن العـرشة فهو من احليضة 
األوىل(٣)، وبقولهA يف مرسـلة يونـس القصرية: «فإذا حاضت املرأة وكان حيضها 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٢.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٨.

(٣) الوسـائل بـاب:١٠ من أبـواب احليض حديث:١١ وبـاب:١١ منها حديث:٣. وبـاب:١٧ من أبواب 
العدد من كتاب النكاح حديث:١. وقد تقدمت يف أول الفصل اخلامس.



مخسـة أيـام ثم انقطع الدم اغتسـلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الـدم ومل يتم هلا من 
يـوم طهـرت عرشة أيـام فذلك من احليـض تدع الصـالة. فإن رأت مـن أول ما رأته 
[رأت.يف] الثـاين الـذي رأته متام العرشة أيام ودام عليهـا عدت من أول ما رأت الدم 
األول والثاين عرشة أيام، ثم هي مستحاضة...»(١) إىل غري ذلك من املؤيدات الكثرية، 

كأخبار الصفات مع التتميم بعدم القول بالفصل، وغريها.
وهو كام تر، فإن صالحية كل من أخبار االسـتظهار إلثبات ما اشـتمل عليه 
إنـام هو بالنظر إليه وحده، أمـا بالنظر إىل غريه مما خالفه يف املقدار فال جمال لذلك بعد 
أن كان كل منهـا كالرصيـح يف جواز االقتصار عىل ما تضمنه، حيث يقع التنايف بينها، 

والبد من اجلمع العريف، وقد سبق أنه يقتيض التخيري. 
نعم،  لو تم ما سـبق منه يف الوجه السادس للجمع بني نصوص االقتصار عىل 
العادة ونصوص االسـتظهار من تقييد األوىل بالثانية اجته نظريه يف املقام، حيث يكون 

املشتمل عىل األقل أعم من املشتمل عىل األكثر، فيقيد به. 
. والسيام مع اشتامل  لكن سبق إباء تلك النصوص عنه فنصوص املقام تأباه أيضاً
مجلة منها عىل التخيري بني األقل واألكثر، حيث تكون رصحية يف عدم تقييد األكثر لألقل.
ومثله ما احتمله شـيخنا األعظمP من تنزيل ما تضمن غري العرشة عىل ما 
يطابقها بحسب عادة املرأة، فاليوم عىل ما إذا كانت العادة تسعة، واليومان عىل ما إذا 

كانت ثامنية وهكذا. 
فإنـه تكلف تأباه النصـوص لرجوعه إىل عدم العمل عىل العناوين املأخوذة يف 
أكثرها، بل عىل عنوان آخر مل يرش إليه إال يف نادر منها. بل تنزيل اليوم واليومني اللذين 
اشتملت عليهام أكثر النصوص عىل من عادهتا تسعة أو ثامنية تنزيل عىل الفرد غري الشايع.

وأما إطالق االسـتظهار فالبد مـن رفع اليد عنه بالنصـوص املتضمنة ملقداره 
بعد اجلمع بينها بام ذكرنا. عىل أن مرسل عبد اهللا بن املغرية ـ مع ضعفه يف نفسه ـ وارد 

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

٢٩٩ ................................................................................. مقدار االستظهار
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لبيان رشط االستظهار ومورده وال إطالق له يف بيان مقداره. 
وصحيـح يونس ـ مـع وروده يف النفسـاء ـ يقرب جداً كون املراد به اإلشـارة 
للمقدار املعهود من االسـتظهار من دون أن يراد به بيان مقدارٍ باإلطالق، إذ لو أريد 
بـه االسـتظهار للعرشة الذي يرتفـع به احتامل احليض كان األنسـب أن يقول: جتلس 

عرشة أيام، ألنه أخرص وأفيد.
وأما بقية املؤيدات املذكورة يف كالمه فهيـ  لو متت يف أنفسهاـ  ال تعدو األصل 
املحكوم لنصوص االسـتظهار بعد اجلمع بينها بام سبق، أو العموم واإلطالق اللذين 

خيرج عنهام هبا، فيحمالن عىل غري ما تراه ذات العادة بعد ميض قدر عادهتا. 
ودعو: أن ظاهر قولهA يف مرسـلة يونس القصرية: «وكان حيضها مخسة 
أيـام» كوهنـا ذات عـادة. ممنوعة، بل هـو ظاهر يف إرادة احليض اخلـاص املفروض يف 
قولـهA: «فـإذا حاضت املرأة» ال احليض النوعي السـابق عىل ذلك الذي تنعقد به 
العادة، ولذا كان ظاهره كون االنقطاع عىل اخلمسة، ولواله ال جمال الستفادة ذلك. 

هـذا مضافـاً إىل أن مقتىض قاعـدة اإلمكان، وأصالة احليـض يف دم املرأة، وما 
تضمـن أن ما تراه يف ضمن العرشة فهو من احليضـة األوىل، ونصوص الصفات، هو 
حيضية ما يف ضمن العرشة واقعاً، ال التحيض به استظهاراً، فال يصلح لتأييد وجوب 

االستظهار يف متام العرشة، كام لعله ظاهر.
ثم إن الصدوق يف املقنع اقترص يف مقدار اسـتظهار احلبىل عىل الثالثة أيام. فإن 
ابتنـى ذلك منه عـىل كونه املقدار املتعني السـتظهار احلائض مطلقاً، أشـكل بنظري ما 

سبق البتنائه عىل إمهال أكثر النصوص والعمل بثالثة منها. 
وإن ابتنى عىل خصوصية احلبىل يف ذلك فقد يوجه بانحصار الدليل فيها بموثق 
سامعة: «سألته عن امرأة رأت الدم يف احلبل. قال: تقعد أيامها التي كانت حتيض، فإذا 
زاد الدم عىل األيام التي كانت تقعد استظهرت بثالثة أيام ثم هي مستحاضة»(١). وال 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٦.



موجب للخروج عن ظاهره بعد إمكان خصوصية احلامل من بني أفراد احلائض. 
ويشـكل بأنه كام يمكن اجلمع بينه وبـني ما ورد يف مطلق احلائض مما خيالفه يف 

املقدار بالتخصيص، كذلك يمكن اجلمع بحمله عىل بيان أحد أطراف التخيري.
ولعـل الثاين أقرب، بلحاظ ورود الثالثة يف مطلق احلائض ولزوم تنزيلها عىل 
(١)، وبلحاظ بعد خصوصية احلامل يف ذلك، بل لعله مغفول عنه عرفاً، كام  ذلك مجعاً
يغفـل عن دخل غريها من اخلصوصيات املذكـورة يف بعض النصوص، كخصوصية 
مـن تعجـل هبا الدم التي تقدم يف موثق سـامعة اسـتظهارها بثالثة أيـام، وخصوصية 
من عاد الدم إليها بعد انقطاعه التي تقدم يف موثق سـعيد بن يسـار استظهارها بيومني 
أو ثالثـة. ولـذا مل أعثـر عىل من أشـار الحتامل دخـل خصوصية املـوارد املذكورة يف 

قدر االستظهار. 
بل ظاهر غري واحد املفروغية عن عدم الفرق يف حكم االسـتظهار وقدره بني 
احلائـض والنفسـاء، فضالً عـن أفراد احلائـض. وإن كان يف بلوغ ذلـك حداً يصحح 

االستدالل بنصوص احلائض يف النفساء وبنصوص النفساء يف احلائض إشكال. 
ولذا مل نرش ملا ورد يف النفسـاء خمالفاً للمقادير السـابقة، كام سـبق عدم هنوض 
مـا تضمن اقتصار النفسـاء عىل عادهتا برفع اليد عام دل عىل االسـتظهار للحائض يف 

الدور األول. بل يوكل ذلك ملبحث النفاس.
وقـد حتصل مما سـبق: أن ما وصلنا مـن أقوال األصحاب يف قدر االسـتظهار 
عرشة: تبعيته للشـك يف جتاوز الدم عىل العـرشة، واختالفه باختالف اجتهاد املرأة يف 
قـدر احليض، وتعني اليومني، وتعني الثالثـة، وتعني إمتام العرشة، والتخيري بني اليوم 

(١)  قد يؤكد ذلك بلحاظ صحيح الصحاف الوارد يف حيض احلبىل، لقولهA:  «فإن انقطع عنها الدم قبل 
ذلـك فلتغتسـل ولتصل، وإن مل ينقطـع الدم عنها إال بعد ما متيض األيام التي كانـت تر الدم فيها بيوم 
أو يومني فلتغتسـل ثم حتتيش وتسـتذفر... فإهنا إذا فعلت ذلك أذهب اهللا بالدم عنها» [الوسائل باب:١ 
من أبواب االستحاضة حديث:٧] بحمل اليوم واليومني عىل جلوسها ال عىل انقطاع الدم عنها، لظهور 

الذيل املتقدم يف عدم حتقق االنقطاع. لكنه ال خيلو عن إشكال. (منه عفي عنه).

٣٠١ ................................................................................. مقدار االستظهار
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واليومني، والتخيري بني اليوم واليومني وإمتام العرشة، والتخيري بني األولني والثالثة، 
والتخيـري بـني األمـور األربعة، والتخيـري بني اليوم ومـا زاد إىل أن تتـم العرشة. وأن 

األقو األخري، ثم ما قبله، ثم ما قبله. 
كـام أن مرجع التخيري إىل وجوب األقل مع الرتخيص يف الزيادة عليه، عىل أن 
يكـون حكامً طريقيـاً مراعاة الحتامل احليض، ال إىل الوجـوب التخيريي ألطرافه، ملا 
تقـدم يف األمر الثاين يف ذيل الكالم يف حكم االسـتظهار، وال إىل وجوب اختيار أحد 
األمريـن من احليض واالسـتحاضة يف الزائد بنحو يتعني حكـم ما خيتار منهام بمجرد 

اختياره، لعدم إشعار النصوص به. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. 
تنبـيه: 

ذكر يف املنتهى أنه لو مل ينقطع الدم بعد أيام االستظهار، فصامت، وانقطع الدم 
عىل العرشة اغتسـلت النقطاع الدم وقضت الصوم، للقطع بحيضية الدم بتاممه، ولو 
جتـاوز الدم العـرشة وجب عليها قضاء الصـالة التي تركتها أيام االسـتظهار، للقطع 
، ونحوه يف جامع املقاصد والروض وكشـف  بعـدم حيضيـة ما زاد عىل العـادة حينئذٍ

اللثام وحمكي البيان واملوجز وفوائد الرشايع وغريها. 
وقد يرجع إليه ما يف الدروس من وجوب قضاء الصوم يف الفرض إن مل يطابق 
الطهـر، ووجوب قضاء الصالة التي تركتها أيام االسـتظهار إذا ظهر أهنا مسـتحاضة 
فيهـا، وقريب منـه يف الذكر، لعدم معهوديـة يشء مظهر للحال غري ما سـبق. وقد 
نسب التفصيل املذكور للمشهور يف كالم غري واحد، ويف املستند أنه رصح به األكثر، 
بل قيل: إنه املعروف. ويف احلدائق أنه رصح به األصحاب. فإن تم ذلك اجته ما ذكره 

يف املتن يف معيار االستظهار.
لكـن مل يتضح الوجـه يف التفصيل املذكور، بـل الظاهر انحصـار الدليل عليه 
بنحو يتم بكال شقيه بام سبق يف الوجه الثامن من وجوه اجلمع بني نصوص االقتصار 

عىل العادة ونصوص االستظهار، الذي سبق املنع منه. 



كـام أنه مل يتضح نسـبته للمشـهور بعد عدم نسـبته ألحد قبـل العالمة وظهور 
اخلالف فيه منه يف بعض كتبه ومن غريه عىل ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل.

ومن هنا ينبغي الكالم يف كال شقي التفصيل يف مقامني..
املقام األول: يف انكشـاف حيضية ما بعد أيام االسـتظهار مـع انقطاع الدم عىل 

العرشة. 
وقـد رصح به ـ مضافاً إىل من عرفت ـ يف الرشايع والنافع والتحرير والقواعد 
واإلرشـاد والذكر وعن املرتىض، ويف مفتاح الكرامة أن األصحاب ذكروه قاطعني 
 بـه، ويف اجلواهـر: «بـال خالف عندهـم يف ذلك... بـل قد يظهر مـن بعضهم دعو

اإلمجاع عليه، كام عن رصيح آخر». 
والعمـدة فيـه: عموم ما تضمـن أن ما تراه املرأة يف ضمـن العرشة من احليضة 
األوىل، ونحوه مما تقدم يف أول الفصل اخلامس، وإطالقه شامل لذات العادة، وتقدم 

هناك أن ما تضمن عدم حيضية ما بعد أيام العادة مطروح أو مؤول. فراجع.
ودعو: أنه يلزم رفع اليد عنه بام تضمنته نصوص االسـتظهار من احلكم بأن 
مـا بعد أيامه اسـتحاضة، وحيث يمتنـع تنزيل أيام االسـتظهار فيها عىل خصوص ما 
يتمـم العرشة، ملا تقدم، تعني تنزيـل ما تضمن حيضية متام ما يف العرشة عىل غري ذات 

العادة العددية. 
مدفوعـة بأنه تقدم يف وجه اجلمع بني نصوص االسـتظهار املختلفة يف مقداره 
أن احلكم باالستحاضة بعد أيامه ليس واقعياً، بل ظاهرياً، فال ينايف حيضية الدم واقعاً 

لو انقطع عىل العرشة، عمالً بالنصوص املذكورة.
اللهـم إال أن يقال: ما تضمن حيضية متام ما يف العرشة ال خيتص بالدم املنقطع 
عليها، بل يعم املتجاوز عنها، فهو يقتيض حيضية ما فيها واقعاً مطلقاً، فينايف نصوص 
االسـتظهار الشاملة للقسمني والرصحية يف احتامل عدم حيضية ما يف أيامه ويف التعبد 

بكون ما بعدها استحاضة. 

لو انقطع الدم عىل العرشة بعد االستظهار او جتاوزها............................................... ٣٠٣
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واجلمـع بينهـام بحمل نصـوص حيضية مـا يف العرشة عىل خصـوص املنقطع 
عليهـا، ومحل نصوص االسـتظهار عىل احلكم الظاهري املراعـى بعدم االنقطاع عىل 

العرشة، بال شاهد. 
بـل يتعـني محل ما تضمـن حيضية مـا يف العرشة عىل غـري ذات العـادة بقرينة 
نصوص االستظهار، مع إبقاء ما تضمنته نصوص االستظهار من التعبد بكون ما بعد 

أيامه استحاضة عىل إطالقه من حيثية االنقطاع والتجاوز. 
والسـيام مع عدم التنبيه إىل لزوم التدارك يف يشء من نصوص االستظهار عىل 
كثرهتـا، مـع ظهورها يف بيـان الوظيفة من حيثية الشـك يف حيضية الـدم مطلقاً ال يف 
خصـوص حال الشـك يف االنقطاع عىل العرشة والتجاوز عنهـا، حيث يبعد جداً مع 

ذلك االكتفاء يف بيان لزوم التدارك بام تضمن حيضية متام ما يف العرشة. 
ومـن ثـم كان ظاهرها عدم وجـوب التدارك، كام اعرتف بـه يف الرياض، وإن 
قرب محلها عىل ما إذا كانت أيام االستظهار متممة للعرشة، الذي سبق أنه ال جمال له. 
ومـن هنا ذكر يف احلبل املتـني عدم هنوض يشء من األخبار بوجوب التدارك، 
وتوقـف يف وجوبـه يف املـدارك، مدعيـاً ظهـور األخبـار يف عدمه، ووافقـه يف حمكي 

 . الكفاية، واستقرب عدمه يف املفاتيح واحلدائق لذلك أيضاً
بـل هوالظاهـر مـن كل مـن ذكـر االسـتظهار ومل ينبـه إىل وجـوب التـدارك 
كالصـدوق. فالبنـاء عىل عدم رفع اليد عن التعبد باالسـتحاضة بعد أيام االسـتظهار 

. . فتأمل جيداً بانقطاع الدم عىل العرشة أو قبلها قريب جداً
املقام الثاين: يف انكشـاف عدم حيضية ما يف أيام االسـتظهار مع جتاوز الدم عىل 

العرشة.
 فيجب تدارك الصالة املرتوكة فيها، الذي تقدم الترصيح به ممن سـبق، بل يف 

 . اجلواهر أنه املشهور نقالً وحتصيالً
لكـن توقـف فيه يف املـدارك، مدعيـاً ظهور األخبـار يف خالفـه، كام رصح يف 



احلبل املتني بعدم هنوض يشء من األخبار به، بل استقرب عدمه يف املفاتيح واحلدائق 
والريـاض، عمـالً بظاهر النصـوص، وعليه جر يف املسـتند وحمكـي الكفاية، وهو 
املحكـي عن مصباح السـيد، كام هـو الظاهر من كل من ذكر االسـتظهار ومل ينبه عىل 
وجـوب التـدارك هنا،خصوصـاً مـن نبه عىل بيـان وجـوب التدارك يف املقـام األول 

مقترصاً عليه، كام يف الرشايع والنافع والتحرير والقواعد واإلرشاد.
وكيف كان، فقد استدل عليه يف اجلواهر..

تـارة: بـام تضمنته نصوص االسـتظهار مـن احلكم بـأن املرأة مسـتحاضة مع 
استمرار الدم. 

واُخـر: بام تضمن جلوس املسـتحاضة أيام حيضهـا، بضميمة ما دل عىل أن 
من استمر هبا الدم بعد أيام االستظهار مستحاضة.

وثالثة: بام تضمن االقتصار عىل العادة مع التجاوز، وأن ما عداها اسـتحاضة، 
كمرسلة يونس الطويلة.

ورابعة: بام تضمن أن ما تراه املرأة بعد أيام حيضها ليس من احليض كمرسـلة 
يونـس القصرية وغريهـا مما تقدم يف أول الفصل اخلامس، غايتـه أنه خيرج عنه فيام لو 

انقطع الدم عىل العرشة. 
مؤيـداً ذلـك كله بأنه ملـا كان الزائد عىل العرشة غري حيـض قطعاً، فيظن بعدم 
حيضية ما قبله التصاله به وكونه دماً واحداً، حيث يستبعد حدوث سبب االستحاضة 

عند متام العرشة.
واجلميع كام تر. الندفاع األول بأن ظاهر نصوص االستظهار كوهنا مستحاضة 
بعد أيامه إذا مل ينقطع بعدها، ال من حني انقضاء العادة إذا مل ينقطع الدم عىل العرشة. 
ومنـه يظهـر احلال يف الثـاين حيث يكون مقتـىض اجلمع بـني الطائفتني ترتيب 
حكـم املسـتحاضة بعد أيام االسـتظهار املقتيض القتصارها عىل أيـام العادة يف الدور 
الثاين، ال انكشـاف حيضية خصوص ما يف العادة من أول األمر، لينكشـف به أن أيام 
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االستظهار استحاضة. 
والسـيام مـع ظهور نصـوص االقتصار عـىل العـادة يف لزومه مـن أول األمر 
بمجرد انقضاء العادة، بنحو ينايف االستظهار، ال بنحو ينكشف به احلال بعد ذلك مع 

العمل عىل االستظهار من أول األمر.
وبذلـك يظهـر اجلواب عن الثالـث، ألن نصوص االقتصار عـىل العادة مل ترد 
فيـام يتجـاوز العرشة، كي ال يـراد هبا العمل عىل ذلك مـن أول األمر بمجرد التجاوز 
عىل العادة، لعدم إحراز موضوعها إال بعد ميض العرشة، فتتعني لبيان احلكم الواقعي 

، بل وردت يف املستحاضة كبعض نصوص االستظهار. املنكشف حينئذٍ
وملـا كانت ظاهـرة يف لزوم االقتصار عـىل العادة من أول األمـر بمجرد ميض 
أيامهـا، ال يف جمـرد بيان وظيفـة واقعية ال يعمل عليهـا بانقضاء العـادة، كانت منافية 
لنصوص االسـتظهار، فبعد فرض العمل بنصوص االستظهار إما لتخصيصها لتلك 
النصوصـ  كام تقدم منهـ  أو حلملها عىل الدور األولـ  كام تقدم مناـ  أو لغري ذلك، ال 
وجه لتحكيم النصوص املذكورة يف مورد نصوص االستظهار، بحيث تنهض بكشف 
الواقع بعد ميض أيامه، إال بناء عىل الوجه الثامن من وجوه اجلمع الذي تقدم ضعفه.
وأما الرابع فيندفع بمنافاة النصوص املذكورة لنصوص االستظهار، فال تكون 

حمكمة يف موردها بل هي مطروحة أو مؤولة، كام تقدم. 
كـام يندفـع املؤيـد املذكور بـأن إحلـاق الدم املذكـور بام بعـد العـرشة يف كونه 
اسـتحاضة ليـس بـأوىل مـن إحلاقه بـام يف العـادة يف كونه حيضاً مـع اتصاله هبـام معاً 
وتوسطه بينهام، وليس حدوث سبب االستحاضة بانقضاء العرشة أو أيام االستظهار 

بأبعد من حدوثه حني انقضاء العادة. 
ولـذا كان احلكم باالسـتظهار وباالسـتحاضة بعـده مبنياً عـىل مراعاة احتامل 

احليض يف أيامه دون ما بعدها من دون إعامل أمارة عىل احليض وعدمه.
ومن هنا ال خمرج عام سبق من غري واحد من ظهور نصوص االستظهار يف كونه 



وظيفة مطلقة ال مراعاة بالتجاوز عن العرشة وعدمه. والسيام مع عدم التنبيه فيها عىل 
كثرهتـا للـزوم التدارك عىل تقدير االسـتمرار مع عدم ما يصلـح لبيانه من دليل آخر. 
ومـا يف اجلواهـر من أنه ال داللـة فيه عىل عدم وجوب التـدارك، بل هو كعدم 

التعرض لقضاء الصوم املرتوك يف أيام االستظهار مع القطع بوجوب قضائه. 
كام تر، ألن مبنى االستظهار عىل التوثق الحتامل احليض باجراء أحكامه التي 
منها ترك أداء الصوم واالنتقال لقضائه وترك الصالة من دون قضاء، فوجوب قضاء 
الصوم مناسـب لالستظهار مسـتغن عن التنبيه أما وجوب قضاء الصالة مع التجاوز 
عـن العـرشة فهو عىل خـالف مقتىض االسـتظهار، فلـو كان واجباً لـزم التنبيه عليه، 
وإمهالـه موجب لظهور أدلتـه يف عدمه، وبقاء مقتىض االسـتظهار حتى مع التجاوز.
ثم إنه لو تم انكشـاف عدم حيضية أيام االسـتظهار مـع التجاوز عن العرشة، 
فـال جمال لالستشـكال يف وجـوب قضاء الصـالة الفائتة فيها من جهـة عدم وجوب 

األداء، بل حرمته بناءً عىل وجوب االستظهار، كام عن هناية األحكام. 
الندفاعـه بـأن وجـوب األداء أو حرمتـه ظاهراً للشـك يف حال الـدم ال ينايف 
وجوبـه واقعـاً لفـرض حيضيته، فيجـب القضاء مع انكشـاف احلـال، لتبعية وجوبه 

 . لوجوب األداء واقعاً، ال ظاهراً
اللهـم إال أن يسـتند عـدم وجـوب القضاء لظهـور أدلة االسـتظهار يف عدمه 
املوجب للبناء عىل العفو عنه وإن انكشـف عدم احليض حينه بسـبب اسـتمرار الدم. 

لكنه ال خيلو عن إشكال.
بقي يشء: وهو أنه لو انقطع الدم يف أيام االستظهار مل يبعد البناء عىل كونه بتاممه 
حيضاً، لقاعدة اإلمكان واستصحاب احليض، من دون أن ينايف نصوص االستظهار. 
ومنه يظهر أنه لو بني عىل انقالب العادة باتفاق شهرين الحقني عىل خالفها ـ 
عىل ما تقدم الكالم فيه منا يف فروع العادةـ  فهي إنام تنقلب فيام إذا كان الدم يف الشهرين 
الالحقني أقل من العادة أو أكثر يف ضمن أيام استظهار املرأة حسب اختيارها، أما لو 
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زاد عليها فيشكل انقالهبا له بعد احلكم بكون ما بعد االستظهار استحاضة ظاهراً من 
دون رافع له. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.

(١) سبق املنع من ذلك يف ذات العادة لو انقطع دمها بعد أيام االستظهار.
(٢) رجـوع ذات العـادة إليهـا يف اجلملـة هـو املرصح بـه يف كالم األصحاب 
بنحـو يظهـر يف التسـامل عليـه، وادعـي اإلمجاع عليـه يف املعتـرب والتذكـرة واملنتهى و

كشف اللثام وغريه. 
لكـن أرشنا آنفاً إىل أنـه مل نعثر عىل نص يتضمن حيضية خصوص ما يف العادة 
ملـن جتاوز دمها العـرشة، بل النصوص بني ما ورد فيمن جتـاوز دمها العادة، وما ورد 
فيمـن يسـتمر هبا الدم مدة طويلة كشـهر أو أكثر، كموثق إسـحاق بـن جرير(١) اآليت 
واملتقـدم يف نصوص االسـتظهار، ومرسـلة يونس الطويلـة(٢)، وما هو مـردد بينهام، 

كنصوص املستحاضة، ملا سبق يف مبحث االستظهار من الكالم يف مفهومها. 
وحيـث كانت الطائفـة األوىل متضمنة االسـتظهار زائداً عىل العـادة، والثانية 
متضمنة االقتصار عىل العادة، والثالثة خمتلفة يف ذلك، تعني تنزيل نصوص االستظهار 
عىل الدور األول، ونصوص االقتصار عىل العادة عىل ما بعده، عىل ما تقدم توضيحه 
يف حكم االسـتظهار، كام تقدم أن جتاوز الدم عن العرشة بعد االسـتظهار ال يكشـف 

عن كون أيام االستظهار استحاضة واحليض خمتصاً بأيام العادة.
ومن ذلك يظهر أن مسـتمرة الدم يف الـدور األول ترجع للعادة العددية فقط، 

(مسـألة١٠): قـد عرفت أنه إذا انقطع الدم عـىل العرشة كان اجلميع 
حيضاً واحداً، من دون فرق بني ذات العادة وغريها(١)، وإذا جتاوز العرشة 

(٢) فإن كانت ذات عادة عددية ووقتية جتعل ما يف العادة حيضاً

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣.

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



ألهنـا هـي املعيار يف االسـتظهار كام تقدم، واملفـروض دخوهلا يف أدلتـه، بل تتحيض 
بأول رؤية الدم مع إمكان حيضيته، لعموم قاعدة اإلمكان، سـواءً رأته يف أول العادة 
الوقتية، أم يف أثنائها، أم قبلها، أم بعدها، فتتحيض بمقدار عادهتا ثم تستظهر وتكون 

مستحاضة بعد أيام االستظهار وإن صادفت عادهتا الوقتية.
ألن ما دل عىل الرجوع للعادة الوقتية خمتص بمن يستمر دمها كثرياً، وهي غري 
شـاملة للدور األول، وباملسـتحاضة، وهي ال تنطبق عىل املـرأة يف أول رؤية الدم مع 
إمكان حيضها، ألن مقتىض قاعدة اإلمكان كوهنا حائضاً، ال مستحاضة، وإنام تكون 
مسـتحاضة بعد أيام االسـتظهار بمقتىض نصوصه، فرتجع لعادهتـا حينئذٍ مع إمكان 
حيضهـا يف أيـام عادهتا لفصل أقل الطهـر بينها وبني حتيضها بأول الـدم، ويكون هو 

الدور الثاين هلا الذي ال استظهار فيه. 
أمـا مع عدم فصـل أقل الطهر فاملتعني عـدم التحيض بالعـادة األوىل وانتظار 

العادة الالحقة، وتكون هي الدور الثاين هلا.
ودعـو: أن مقتـىض إطـالق إرجاع املسـتحاضة لعادهتـا الوقتية ملـا كان هو 
حتيضهـا يف العـادة األوىل، وهـو ال جيتمع مع حتيضهـا يف أول الدم الـذي هو مقتىض 
قاعدة اإلمكان، لزم رفع اليد عن التحيض بأول الدم، ألن قاعدة اإلمكان من سـنخ 

األصل والعادة من سنخ األمارة احلاكمة عليه. 
مدفوعة بأن موضوع النصوص املذكورة وإن كان هو املستحاضة، إال أنه البد 
من محله عىل املستحاضة التي حيتمل كوهنا حائضاً حني العادة، ألن أمارية العادة عىل 
احليض فرع احتامله، وال طريق إلحراز كون املرأة يف الفرض كذلك، بل مقتىض قاعدة 
اإلمكان بضميمة نصوص االسـتظهار حيضيتها يف أول الدم وعدم كوهنا مستحاضة 
إال بعـد أيام االسـتظهار، ومثل هذه املسـتحاضة يقطع بعدم حيضيتهـا وقت العادة، 
فقاعـدة اإلمكان رافعة ملوضوع حجية العادة، واألمارة إنام حتكم عىل األصل إذا بقي 

. موضوع حجيتها معه، ال مع رافعيته ملوضوعها، بل يكون وارداً عليها حينئذٍ
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نعـم،  لو كان موضوع نصوص الرجوع للعادة مسـتمرة الدم مل تنهض قاعدة 
اإلمـكان برفع املوضـوع املذكور، ألن املرأة بالوجدان مسـتمرة الدم حمتملة للحيض 
وقـت العـادة، فتكون قاعدة اإلمـكان منافية هلـا، حمكومة هلا. لكن سـبق أنه ليس يف 

النصوص ما يتضمن ذلك.
كـام أنـه لو بنـي عىل عدم جريـان قاعدة اإلمـكان يف الدم الزائد عـىل العرشة، 
للتعـارض بـني تطبيقاهتا عىل أجزائـه، كان املحكم يف البني هو إطـالق دليل الرجوع 

للعادة، ألن مقتىض اإلطالق كون املرأة مستحاضة من أول رؤية الدم. 
لكن سبق يف الدم املتقطع أن موضوع القاعدة هو اإلمكان من غري حيثية الدم 
الالحـق، فيكـون تطبيقها عىل أول الدم وارداً عىل بقيـة التطبيقات، فينفرد باالعتبار، 

ويرد عىل عموم دليل اإلرجاع للعادة يف الفرض، كام ذكرنا.
ويشـهد بام ذكرنا يف قاعدة اإلمكان ويف املقام موثق سـامعة: «سـألته عن املرأة 
تـر الدم قبل وقت حيضها. فقال: إذا رأت الـدم قبل وقت حيضها فلتدع الصالة، 
فإنـه ربام تعجل هبا الوقت، فـإن كان أكثر من أيامها التي كانت حتيض فيهن فلرتبص 
ثالثة أيام بعد ما متيض أيامها، فإذا تربصت ثالثة أيام ومل ينقطع عنها الدم فلتصنع كام 

تصنع املستحاضة»(١). 
فإنه مع اشتامله عىل التعليل الذي هو من أدلة قاعدة اإلمكان قد تضمن حيضية 

أول الدم ال غري، عىل ما سبق يف الدم املتقطع توضيحه. 
كام أن مقتضاه حيضية الدم حني رؤيته قبل أيام العادة وكون ما بعد االستظهار 
استحاضة وإن صادف شيئاً من أيام العادة، املستلزم لعدم حجية العادة الوقتية يف أول 

رؤية الدم، وعدم هنوضها برفع اليد عن قاعدة اإلمكان يف أوله. 
ومحله عىل خصوص صورة فصل أقل الطهر بني أيام العادة وأيام االسـتظهار 

بعيد جداً، بل هو كاملقطوع بعدمه. وكفى به شاهداً ملا ذكرناه.

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



نعـم،  لـو مل يمكن التحيض بـأول رؤية الدم لعدم فصل أقـل الطهر بينه وبني 
احليض السـابق كانت املرأة مسـتحاضة من أول رؤيته، كام تضمنه صحيح صفوان(١) 
املتقـدم يف الـدم املتقطع، فتدخل يف إطالق ما تضمن رجوع املـرأة إىل عادهتا الوقتية. 
ويف ثبوت االستظهار هلا بعد أيام العادة ما تقدم يف األمر الرابع من لواحق الكالم يف 

وجوب االستظهار. فراجع.
ثـم إن مـا ذكرناه من حتيضها يف الدور األول برؤيـة الدم وإن كان عىل خالف 
عادهتـا الوقتيـة خمالف إلطـالق األصحـاب رجوع من جتـاوز دمها عـن العرشة إىل 
عادهتـا، بـل خالف رصيح بعضهم، ففي املبسـوط واخلالف والرسائـر أن من كانت 
عادهتا مخسة أيام يف كل شهر، فإن رأت مخسة قبلها وفيها ومخسة بعدها اقترصت عىل 
عادهتـا، ويف املعترب والرشايع والتذكرة واملنتهى والقواعد والدروس وجامع املقاصد 
وكشف اللثام وغريها أهنا لو رأت العادة والطرفني وجتاوز املجموع العرشة اقترصت 
عـىل مـا يف العادة، وقد يظهر من بعـض عباراهتم اإلمجاع عليه، القتصارهم يف نسـبة 

اخلالف عىل العامة.
لكن ال جمال للخروج بذلك عام سبق، لعدم ثبوت اإلمجاع التعبدي بذلك بعد 
ظهـور مجلة من عباراهتم يف ابتنائه عىل فهمهم من النصوص إطالق رجوع من جتاوز 
دمهـا العرشة واختلط حيضها باسـتحاضتها للعادة، كام يظهـر من بعضها ابتناؤه عىل 
عـدم املرجـح ملا قبل العادة عـام بعدها، أو أقوائية العادة من قاعـدة اإلمكان املقتضية 

حليضية ما قبلها. 
إذ مـن الظاهـر أنه ال جمال للتعويل عليه بعد ما سـبق من عدم ثبوت اإلطالق 
املذكور من النصوص وقصورها عن الدور األول، مع هنوض قاعدة اإلمكان وموثق 

سامعة برتجيح أول الدم وأهنام رافعان ملوضوع حجية العادة. 
والسـيام مـع ظهور كالم الصدوق فيام ذكرناه يف اجلملـة. قال يف الفقيه: «وإن 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٣.

٣١١ ........................................................................ رجوع مستمرة الدم للعادة
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زاد الدم أكثر من عرشة أيام فلتقعد عن الصالة عرشة أيام وتغتسـل يوم حادي عرش 
وحتتـيش، فـإن مل يثقب الدم الكرسـف صلت صالهتـا كل صالة بوضـوء... إىل أيام 
حيضهـا، فـإذا دخلت أيام حيضها تركـت الصالة» ونحوه يف املقنـع واهلداية، بل قد 

يظهر من الفقيه أنه مأخوذ من رسالة والده. 
فإن ذيل كالمه ظاهر يف فرض كون املرأة ذات عادة وقتية، فيكون حتيضها يف أول 
الدم عرشة أيام لالستظهار، ومل يقيده بام إذا كان ظهور الدم يف أول أيام العادة الوقتية.
عـىل أن النظـر يف كلامهتم يف مباحث احليض يشـهد باضطراهبـا يف حتديده ويف 
مفاد نصوصه وتعبريهم عند حترير الفتاو بام يشابه مضامني النصوص وال يطابقها، 
إذ ال جمـال مـع ذلك إلحراز مطابقة فتاواهم لفتاو من سـبقهم ممن كان يقترص عىل 
إثبـات النص أو التعبري بعبارته، كالكليني والصدوق وغريمها من قدماء األصحاب، 

ليحرز اتصال اإلمجاع بعصور املعصومنيF ويكشف عن حكمهم. 
نعم،  لو كانت هلم فتاو يظهر منهم التسامل عليها تعبداً من غري جهة النص أو 
االعتبار تعني انحصار مأخذها بالتسامل املتصل بعصور املعصومنيF الكاشف عن 

حكمهم، وليس منه املقام. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
(١) تقديامً للعادة عىل التمييز، كام ذكره املحقق والعالمة والشـهيدان واملحقق 
الثـاين وغريهـم، وهو ظاهـر االقتصـاد والرسائـر واملحكي عـن ابن اجلنيـد واملفيد 

واملرتىض والشيخ يف اجلمل وأتباعهم وعن الكايف واجلامع وسائر املتأخرين. 
ويف التذكرة والرياض واملسـتند أنه األشـهر، ونسبه لألكثر يف جامع املقاصد، 
وللمشـهور يف حمكـي الذكـر، ويف اجلواهـر أن عليه الشـهرة العظيمـة التي كادت

. تكون إمجاعاً
ونسـب غري واحد للشـيخ يف النهاية تقديم التمييز. وكأنه لقوله: «فإن اشـتبه 

 وإن كان فاقداً للصفات، والزائد عليها استحاضة وإن كان واجداً هلا(١)، 



عـىل املـرأة دم احليض بدم االسـتحاضة فلتعترب بالصفـات التي ذكرناها، فإن اشـتبه 
عليهـا وكانت ممن هلا عادة باحليض فلتعمل يف أيـام حيضها عىل ما عرفت من عادهتا 

وتستظهر...» حيث أخر الرجوع عن العادة عن الرجوع للصفات. 
لكنـه موقـوف عىل كون املـراد باالشـتباه الذي هـو موضوع الرجـوع للعادة 
االشتباه املساوق لعدم التمييز، وهو غري ظاهر، بل مقتىض إطالقه إرادة مطلق الرتدد 
بني احليض واالسـتحاضة، فيكون اسـتدراكاً من االرجاع للتمييز ويطابق املشـهور. 

ولعله لذا توقف يف اجلواهر يف نسبة اخلالف للنهاية. 
ح يف املبسـوط واخلالف وحمكـي اإلصباح برتجيـح التمييز، بل يف  نعـم،  رصّ
ح فيها بعد ذلك بأن تقديم العادة قوي، وخريّ  اخلالف أن عليه إمجاع الفرقة. لكن رصّ

يف الوسيلة بني العمل عىل العادة والعمل عىل التمييز.
واألقو تقديم العادة، ملا تضمن أن الصفرة يف أيام احليض حيض(١)، وملوثق 
إسـحاق بن جرير: «سـألتني امرأة منا أن أدخلها عىل أيب عبد اهللاA فاسـتأذنت هلا 
فأذن هلا فدخلت... قالت: فإن الدم يستمر هبا الشهر والشهرين والثالثة كيف تصنع 
بالصـالة؟ قال: جتلس أيـام حيضها... قالت له: إن أيام حيضهـا ختتلف عليها وكان 
يتقدم احليض اليوم واليومني والثالثة ويتأخر مثل ذلك فام علمها به؟ قال: دم احليض 
ليس به خفاء، هو دم حار جتد له حرقة، ودم االستحاضة دم فاسد بارد...»(٢)، حيث 

تضمن اإلرجاع للعادة أوالً ثم للتمييز عند اختالف احليض.
ومرسـلة يونس الطويلة الرصحية يف رجوع ذات العـادة إليها، ويف اختصاص 
الرجوع للتمييز بفقد العادة قالA: «فهذا يبني أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها 
مل تعرف عددها وال وقتها... فلهذا احتاجت إىل أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغري 
لونه من السـواد إىل غريه، وذلك أن دم احليض أسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها 

(١) راجع الوسائل باب٤ من أبواب احليض.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣.

٣١٣ ......................................................................... ترجيح العادة عىل التمييز 
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ما احتاجت إىل معرفة لون الدم، ألن السـنة يف احليض أن تكون الصفرة والكدرة فام 
فوقها يف أيام احليض إذا عرفت حيضاً إن كان الدم أسود أو غري ذلك، فهذا يبني لك 
أن قليـل الـدم وكثـريه أيام احليض حيض كلـه إذا كانت األيام معلومـة، فإذا جهلت 

األيام وعددها احتاجت إىل النظر حينئذٍ إىل إقبال الدم وإدباره وتغري لونه...»(١).
وهـذه النصوص شـاهدة بتقديم إطالقات رجـوع املسـتحاضة للعادة(٢)عىل 
 Aإطالق الرجوع للتمييز يف صحيح حفص بن البخرتي: «دخلت عىل أيب عبد اهللا
امرأة فسـألته عن املرأة يسـتمر هبا الدم فال تدري أحيض [حيض.خ ل] هو أو غريه؟ 
قال: فقال هلا: إن دم احليض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم االستحاضة أصفر 
بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسـواد فلتدع الصالة...»(٣)، فإنه وإن أمكن تنزيل 

أحد اإلطالقني عىل اآلخر إال أن ما تقدم كاف يف القرينية عىل تقديم األول.
بـل ال جمـال لتقديـم الثـاين حتـى لو غـض النظـر عـام تقـدم، ألن اجلمع بني 
اإلطالقـني يكون إما بتقييد كل منهام باآلخـر يف ذات العادة، فال يكفي أحد األمرين 
فيهـا، أو بحمل نصـوص العادة عىل موافقـة التمييز، أو عىل صـورة فقده، أو بحمل 

نصوص التمييز عىل غري ذات العادة. 
وال قائـل بـاألول، والثاين مسـتلزم إللغـاء خصوصية العـادة ونصوصها آبية 
عنـه جـداً، والثالث ليـس بأوىل من الرابع لـو مل يكن الرابـع أوىل، ألن تنزيل املرأة يف 
الصحيـح عـىل غري ذات العادة أهون مـن تنزيل الدم عىل الفاقـد للتمييز يف نصوص 

العادة الكثرية. 
وأما التخيري فهو يبتني إما عىل اجلمع بني اإلطالقني بذلك، وهو غري عريف، أو 

.وكرب عىل كونه املرجع مع استحكام التعارض، وهو ممنوع صغر

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤.
(٢) راجع الوسائل باب:٥ من أبواب احليض وباب:١ من أبواب االستحاضة.

(٣) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٢.



(١) بناء عىل انعقاد العادة بالتمييز، كام سبق منهP يف املسألة السابعة، وسبق 
املنع منه، كام سبق احتامل انرصاف أدلة اإلرجاع إليها يف املقام عن العادة املذكورة لو 

فرض انعقادها، ألن الفرع ال يزيد عىل أصله، وإن مل خيل عن إشكال. فراجع.
(٢) كـام هو مقتىض إطالق من أرجع للعادة أو حكم بتقديمها عىل التمييز مع 
التعارض، ألن حجية العادة أو التمييز يف مسـتمرة الدم ملا مل ختتص بإثبات حيضية ما 
يطابقهام، بل تشمل نفي حيضية ما خيالفهام، كانا متعارضني يف الفرض، وخيتص عدم 
التعـارض بينهـام الذي ال موضوع فيه للكالم يف الرتجيـح والتخيري بام إذا تطابقا، كام 
هو مقتىض إطالق من جعل موضوع البحث ما إذا اختلفا زماناً كالتحرير والقواعد، 
ورصيح من جعل من فروض حمل البحث يف الرتجيح أو التخيري ما إذا اتصل التمييز 
بالعـادة أو تداخـال أو انفصـال ومل يبلـغ املجموع العرشة، كام يف املبسـوط والوسـيلة 
والتذكـرة وحمكـي هنايـة األحـكام وظاهـر غريهـم ممـن ذكر أقواهلـم، كـام يف املعترب 

والرشايع واملنتهى وغريها. 
وكيـف كان، فيقتضيـه إطالقـات اإلرجـاع للعـادة الظاهـرة أو الرصحيـة يف 

االقتصار يف التحيض عىل ما فيها.
خالفـاً ملـا يظهر من الروض من عـدم التعارض بني العـادة والتمييز يف ذلك، 
فيلـزم التحيـض بام يقتضيه كل منهام فيه، ويف الريـاض واجلواهر أنه ال خيلو عن قوة، 
مدعياً يف األول أن عليه اإلمجاع املنقول، ويف الثاين ترصيح مجاعة به وأن ظاهر التنقيح 

نفي اخلالف فيه. 

من دون فرق بني كون عادهتا حاصلة من تكرر التمييز أو من رؤية الدم عىل 
األقـو(١)، ومن دون فرق أيضاً بني كون الواجد للصفات الزائد عىل ما 
يف العادة مما يمكن جعله حيضاً منضامً إىل ما يف العادة، لكون املجموع منهام 
، لكونه  ومن النقاء املتخلل بينهام ال يزيد عىل العرشة(٢) أو حيضاً مسـتقالً

٣١٥ ......................................................................... ترجيح العادة عىل التمييز 
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بـل ظاهرهـم خروجـه عن حمل الـكالم يف ترجيح العـادة عىل التمييـز، لعدم 
التعـارض بينهام بعد إمـكان حيضية املجموع. وقد يناسـبه ما يف املعتـرب واملنتهى من 
تقييـد حمل الـكالم يف الرتجيح بام إذا مل يتجاوز املجموع العـرشة، وما يف الذكر من 

تفسري التعارض بام إذا مل يمكن اجلمع.
لكـن سـبق حتقق التعـارض الذي هو مـورد الكالم يف الفـرض املذكور، وأنه 

مقتىض إطالق أو ترصيح مجلة من األصحاب. 
وما سـبق من املعتـرب واملنتهى إمـا أن يبتني عىل اختيار اجلمـع بني األمرين يف 
الفرض املذكور خالفاً ملن سـبق، كالذي سـبق من الذكر، أو عىل أن املراد من عدم 
التجـاوز عن العـرشة عدم جتاوز جمموع الـدم، لعدم وجود دم آخر غـري ما يف العادة 
والواجـد للصفـات، إذ ليس حمل كالمهام من جتاوز دمها عن العرشة، بل من اختلف 
متييزهـا مـع عادهتـا، كام حيتمـل أن يراد من عـدم إمـكان اجلمع يف الذكـر تكاذب 
األمارتني الختالف موردمها، ال عدم إمكان اجلمع بني الدميني يف احليضية، ليناسب 
بقية عباراهتم الظاهرة يف عدم خروجهم يف حترير حمل النزاع عام سبق من األصحاب. 

وقد أطال شيخنا األعظمP يف تقريب ذلك وتوضيحه.
وكيف كان، فقد يستدل ملا ذكروه..

تارة: بأنه عمل بكل من األمارتني، فيجب إلطالق دليليهام. 
واُخر: بأنه مقتىض قاعدة اإلمكان. 

ويندفـع األول بام سـبق مـن أن مبنى كل مـن األمارتني ليس جمـرد حيضية ما 
يطابقهـا، بـل نفي حيضية ما خـرج عنها أيضاً، فيتعارضان يف الفرض، وحيث سـبق 

ترجيح العادة تعني االقتصار عليها. 
ومنـه يظهر اندفـاع الثاين، لصلـوح دليل العـادة حينئذٍ للحكومـة عىل قاعدة 

اإلمكان.



(١) كـام يف احلدائق واملسـتند وعن الذخـرية ورشح املفاتيح، وحكاه شـيخنا 
األعظم بعد تقويته عن مجاعة من متأخري املتأخرين، بل هو مقتىض إطالق من أرجع 

للعادة أو رصح بتقديمها عىل التمييز مع التعارض بالتقريب املتقدم. 
ويظهـر الوجـه فيه ممـا تقدم يف سـابقه. خالفاً للمسـالك وظاهر املـدارك من 
التحيض هبام معاً، ويف الرياض واجلواهر أنه ال خيلو عن قوة، ونسبه يف احلدائق جلملة 
من األصحاب. ويف املستند أنه املحكي عن األكثر، بل يظهر من املدارك أنه ال خالف 
فيه حلكمه بخروجه عن مورد البحث يف الرتجيح أو التخيري. ويظهر وجهه واجلواب 

عنه مما تقدم يف سابقه.
(٢) هكـذا يف غري واحدة من طبعـات الكتاب. والظاهر أن الصحيح العطف 
بالـواو، ال (أو) ويـراد به بيان رشط حيضية الدم املذكور، واملناسـب حينئذٍ ذكر عدم 

الزيادة عىل العرشة أيضاً، ملا يأيت يف رشط الرجوع للتمييز.
(٣) سواء كانت ذات عادة عددية فقط أم ذات عادة وقتية فقط أم مل تكن ذات 
. ويف رجوع األوليني ملـا انعقد هلام من العادة كالم يـأيت يف ضمن الفروع  عـادة أصـالً

اآلتية إن شاء اهللا تعاىل. ومن ثم كانت األخرية أظهر أفراد مورد الكالم اآليت.
ومقتـىض مـا سـبق يف بيان انعقـاد العادة يكون املـراد باألخرية مـن مل يتفق هلا 
شـهران متواليـان يف وقت احليض وعـدده، فيخل االختالف بيوم أو أكثر. بل سـبق 
يف الفـرع الثالث من فروع انعقاد العادة اإلشـكال يف إطـالق عدم اخالل االختالف 

ببعض يوم، وأن الالزم االقتصار عىل ما يتسامح فيه عرفاً، كالساعة والساعتني.
لكـن يف صحيـح عبـد الرمحن بـن أيب عبد اهللا: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن 

مفصـوالً عـن الدم الذي يف العـادة بعرشة أيام(١)، أو ليـس بأقل من ثالثة 
. إن مل تكن  أيـام(٢)، أو ال يمكـن جعله حيضاً أصالً ال منضامً وال مسـتقالً

ذات عادة وقتية وعددية(٣) 
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املستحاضة أيطؤها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرءها الذي كانت حتيض 
فيـه، فإن كان قرؤها مسـتقيامً فلتأخذ به، وإن كان فيه خـالف فلتحتط بيوم أو يومني 

 .(١)«... ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً
وقد سبق يف الوجه السابع من وجوه اجلمع بني نصوص االستظهار ونصوص 
االقتصار عىل العادة أن ظاهره فرض اختالف القرء بنحو ال تنعقد به العادة الرشعية 
املتقدمة وإن مل يمنع من صدق القرء عرفاً لطول املدة وقلة االختالف كاليوم واليومني.
وال ينافيـه دليـل انعقـاد العـادة الرصيـح يف اعتبـار عـدم االختـالف بذلك، 
ألن عـدم انعقـاد العادة الرشعية بالقـرء املذكور إنام يقتيض عـدم ترتب حكمها وهو 

االقتصار عليها من دون استظهار، وال ينايف ثبوت احلكم الذي تضمنه الصحيح. 
ثـم إن املنسـاق منه كون املـراد باجللوس يف القـرء الذي تضمنـه هو اجللوس 
يف املقـدار الـذي تتفق فيه األقراء املختلفـة زماناً وعدداً املتيقن دخولـه يف القرء، وأن 
االحتياط باليوم واليومني إنام هو مراعاة الحتامل الزيادة عليه تبعاً ملا حصل يف بعض 
األقراء. ولو تم كان مقيداً ملا دل عىل رجوع غري ذات العادة الرشعية للتمييز أو غريه، 

فيحمل عىل صورة عدم كون املرأة ذات قرء عريف بالوجه املذكور.
نعم،  يشـكل التعويل عىل الصحيح املذكور يف املورد املذكور واخلروج به عن 
إطـالق نصوص التمييز مع إمهال األصحاب له يف املضمون املذكور وظهور مرسـلة 

يونس الطويلة يف حرص حكم املستحاضة بام تضمنته من السنن الثالث. 
والسيام مع شيوع االبتالء بمورده، حيث يبعد جداً مع ذلك خطأ األصحاب 
يف حكمه وإمهال املرسلة له. ومع قرب معارضة موثق إسحاق بن جرير(٢) املتقدم له، 
لتضمنه اإلرجاع للتمييز مع تقدم احليض اليوم واليومني والثالثة وتأخره مثل ذلك، 
لقرب محله عىل االكتفاء يف اإلرجاع له بتحقق االختالف بأحد الوجوه املذكورة فيه، 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٨. 
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣.



كاالختالف بيوم واحد، ال إىل لزوم حتققها بأمجعها املستلزم لالختالف بستة أيام.
فإن ذلك كله مما يثري الريب يف الصحيح ويقتيض التوقف عن مضمونه وإرجاع 
علمه ألهلهA، وال خيرج به عن إطالقات النصوص الواضحة الداللة املعول عليها 
بني األصحاب. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. ومنه نستمد العصمة والتوفيق.

وىل هـي املـرأة يف أول رؤيتها للدم، والثانية هـي التي رأت الدم قبل  (١) واألُ
ذلك لكن ليس هلا عادة ترجع إليها بسـبب اختالف الدم يف الشـهور. كذا فرسمها يف 

املعترب وحمكي كشف الرموز ويستفاد من املنتهى والدروس. 
لكـن ظاهر الرسائر والرشايع وعن الشـهيد أن املبتدأة مطلـق من ال عادة هلا، 
وأن املضطربة هي الناسـية لعادهتا بعد انعقادها، وقد يسـتفاد من اإلرشاد والقواعد، 
كام هو رصيح املسالك والروض ناسباً له فيهام للمشهور، وجعله يف الروضة األشهر، 

ويف املدارك: «هو الذي رصح به العالمةS ومن تأخر عنه». 
ويناسـبه يف املبتدأة ما يف التذكرة من انحصار املسـتحاضة هبـا وبذات العادة، 

وما يف اخلالف من االقتصار عليهام يف بيان صور املستحاضة.
ويف املسالك والروض والروضة ظهور الفائدة يف رجوع من تكرر منها احليض 

من دون أن تستقر هلا عادة إىل عادة نسائها عىل التفسري الثاين للمبتدئة دون األول. 
لكـن يف املدارك أن االختالف لفظي،ألن احلكـم املذكور غري منوط يف األدلة 

 . بعنوان املبتدأة. وما ذكره متني جداً
إال أن يكون املراد أن املناسب تعميم املبتدأة اصطالحاً تبعاً لعموم احلكم، ألنه 
أنسب بالتقسيم، ال أن عموم احلكم تابع لعمومها الذي هو الظاهر بدواً ممن سبق، كام 
قد يناسـبه ما يف الروض أيضاً من أن كالم املعترب أدخل يف اسـم املضطربة، وإن كان 

التعميم أوىل، لندرة املخالف، ولعموم حكمة الرجوع لعادة نسائها، وغريمها. 

فإن كانت مبتدئة أو مضطربة(١)
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وأظهر منه ما يف جامع املقاصد، حيث ذكر التفسري املشهور ثم تعرض لتفسري 
املعتـرب السـابق، ثم قال: «وهذا التفسـري صحيح، إال أن األول هـو الذي جيري عليه 
أحكام الباب، فإن من مل تسـتقر هلا عادة أصالً ترجع إىل النسـاء مع فقد التمييز كالتي 
ابتـدأت الـدم، واملضطربة [ومراده هبا الناسـية تبعاً للمشـهور] ال ترجع إىل النسـاء، 

لسبق عادة هلا...». 
لكـن لو صحح عموم احلكم خروج االصطـالح يف العنوان عن معناه العريف 
فهو إنام يتجه مع كون العموم اتفاقياً، أما مع االختالف فيه فالالزم إبقاء العنوان عىل 

معناه العريف ثم النظر يف عموم احلكم تبعاً لدليله.
نعم،  يف الروض أن ظاهر مرسلة يونس الطويلة دخول من مل تستقر هلا عادة يف 
املبتدأة لتضمنها حرص أقسام املستحاضة يف الناسية لعادهتا، والذاكرة واملبتدأة، وحيث 
ال تدخل من مل تستقر هلا عادة يف األوليني تعني دخوهلا يف األخرية، وإال بطل احلرص.
ودعـو: منافاتـه لرصيح قولهA يف بيان املبتـدأة: «وإن مل يكن هلا أيام قبل 

ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع...»(١). 
مدفوعة بأن قولهA: «وإن مل يكن هلا أيام قبل ذلك» شـامل ملن مل تسـتقر هلا 
عادة، فالبد من تنزيل قوله: «واسـتحاضت أول ما رأت» عىل ما يناسـب عمومه هلا، 
بحمل األولية عىل اإلضافية بلحاظ عدم استقرار العادة، حمافظة عىل احلرص املذكور. 
ويشـكل بأنهـ  مع بعد التنزيل املذكور يف نفسـهـ  مناف لرصيح قولهA قبل 
ذلـك: «وأما السـنة الثالثـة ففي التي ليس هلا أيام متقدمة ومل تـر [تر. يف. يب] الدم 

قط، ورأت أول ما أدركت فاستمر هبا...». 
وأمـا احلرص فليس هو حلاالت املسـتحاضة، بل ألحكامها وسـننها، فال ينايف 
عدم دخول من مل تستقر هلا عادة يف أحد األقسام املذكورة إذا كانت مشاركة يف احلكم 

.Pلغري ذات العادة منها، كام نبه له شيخنا األعظم
(١) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣.



ومـن ثـم كان األوىل ختصيـص املبتـدأة بمـن ابتدأ هبـا الـدم، واملضطربة بمن 
اضطرب حيضها من دون أن تسـتقر هلا عادة، مع خروج الناسية لعادهتا عنها، فضالً 
عن أن ختتص هبا، ثم النظر يف حكم كل منها. واألمر سهل بعد ما ظهر من عدم ترتب 

ثمرة عملية عىل النزاع املذكور.
(١) تقدم يف املسـألة اخلامسـة التعرض لصفات دميي احليض واالسـتحاضة 
التي عليها املعيار يف احلكم بكل منهام، ويأيت قريباً متام الكالم يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل.
 (٢) أما يف املضطربة فهو املرصح به يف كالم األصحاب، ويف مفتاح الكرامة: 
«ال أجد يف ذلك خالفاً وال نقله». بل ادعى اإلمجاع عليه يف املعترب واملنتهى، ويستفاد 

ممن يأيت منه دعواه يف املبتدأة إن كان ممن يعممها هلا. 
ويقتضيـه ـ مضافاً إىل إطالق صحيح حفص بن البخرتي(١) املتقدم يف ترجيح 
ـ  الرصيح يف  العـادة عـىل التمييـزـ  موثق إسـحاق بن جريـر(٢)ـ  املتقـدم هناك أيضـاً

اإلرجاع إليه فيمن ختتلف أيام حيضها.
وقولهA يف مرسلة يونس الطويلة: «وأما سنة التي قد كانت هلا أيام متقدمة 
ثـم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصـت حتى أغفلت عددها وموضعها من 
الشهر، فإن سنتها غري ذلك. وذلك أن فاطمة بنت أيب حبيش أتت النبي1 فقالت: 
إين اسـتحاض وال أطهر. فقـال هلا النبي1: ليس ذلك بحيـض، إنام هو عرق، فإذا 
أقبلـت احليضـة فدعي الصـالة، وإذا أدبرت فاغسـيل عنك الدم وصـيل... وكان أيب 
يقول: إهنا اسـتحيضت سبع سـنني، ففي أقل من هذا تكون الريبة واالختالط فلهذا 
احتاجـت أن تعرف إقبـال الدم من إدباره وتغري لونه من السـواد إىل غريه، وذلك أن 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٢، ٣.

 وكانت ذات متييزـ  بمعنى أن الدم بعضه بصفات احليض(١) وبعضه فاقداً 
[فاقـد.ظ] هلا ـ وجب عليهـا التحيض بالدم الواجـد للصفات(٢) برشط 
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دم احليض أسـود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إىل معرفة لون الدم... 
فـإذا جهلت األيـام وعددها احتاجت إىل النظـر حينئذٍ إىل إقبال الـدم وإدباره وتغري 

لونه...»(١). 
فإن املراد باالختالط إن كان هو سـقوط حكم العادة بسـبب كثرة خمالفتها يف 
األشـهر الالحقـة كان من أفراد ما نحن فيه من فـرض االضطراب وعدم العادة التي 

يرجع إليها. 
وإن كان هو نسـيان وقتها ـ كام هـو الظاهر، للتعبري باجلهالة والريبة واإلغفال 
واملعرفة الظاهرة يف فرض واقع حمفوظـ  كانت دالة عىل ما نحن فيه باألولوية العرفية، 
ألنـه إذا كان التمييـز حجـة يف ظـرف وجود عـادة جمهولة صاحلة ألن يرجـع إليها يف 

. فالحظ. نفسها، كان أوىل باحلجية يف ظرف عدم انعقاد العادة أصالً
هذا وعن أيب الصالح احللبي أن املضطربة(٢) ترجع إىل عادة نسائها، فإن فقدن 
فـإىل التمييز فإن كان مـراده باملضطربة من مل تنعقد هلا عـادة كان خالفاً فيام نحن فيه، 

وإن كان مراده هبا الناسية خرج عنه. 
وكيف كان، فكأن الوجه فيه ما يأيت من نصوص رجوع املستحاضة إىل نسائها. 
لكـن النصـوص املذكورة ـ كام سـيأيت ـ بني ما خيتص باملبتدأة وهـو مورود أو حمكوم 
إلطالقـات التمييز، لظهوره يف فرض التحري وعـدم الطريق ملعرفة احليض، فال جمال 
الستفادة حكم املضطربة منه بنحو يعارض إطالق التمييز، فضالً عن أن يقدم عليه. 
ومثلـه ما هو خمتص بالنفسـاء، بل هو غري معمول به فيها، فضـالً عن أن يتعد منها 
للمسـتحاضة، وبني ما هو وارد يف مطلق املسـتحاضة، وال وجه لتقديمه عىل إطالق 

التمييز، لعدم املرجح له بعد كون النسبة بينهام العموم من وجه. 
(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤.

(٢) هكذا حكاه عنه غري واحد لكن الذي حكاه عنه يف املختلف أنه قال: «وأما املختلطة وهي التي ال تعرف 
زمان حيضها من طهرها ففرضها أن ترجع إىل عادة نسائها...». وربام يظهر منه إرادة مطلق املستحاضة 

التي يستمر هبا الدم أو خصوص غري ذات العادة منها. (منه عفي عنه).



بل الظاهر لزوم تقديم إطالق التمييز عليه، فيحمل هو عىل صورة فقد التمييز، 
ألن الرجوع للتمييز أظهر من الرجوع لعادة النساء، لتميزه بارتكازيته يف نفسه وبكون 
أدلته النقلية أظهر وأكثر، فحمل إطالق اإلرجاع لعادة النساء عىل صورة فقد التمييز 
اتـكاالً عىل وضـوح الرجوع إليه لو وجد أقرب من محل إطالق اإلرجاع للتمييز عىل 

صورة تعذر الرجوع لعادة النساء. 
والسيام مع ما أرشنا إليه من ظهور ما ورد منه يف املبتدأة يف فرض التحري، حيث 
يصلح عرفاً ألن يكون شاهد مجع بني اإلطالقني املذكورين وقرينة عىل تقديم إطالق 
دليـل التمييز عـىل إطالق دليل الرجوع للعادة، لكون صـورة التحري هي املتيقنة منه. 
عـىل أن ظهور مفروغيـة األصحاب عن تقديـم التمييز حتـى مل يتعرض كثري 
منهـم خلالف أيب الصـالح أو لبيان دليله تكفي يف دفع احتامل تقديم إطالق اإلرجاع 

 . لعادة النساء، لبعد خفاء ذلك عليهم جداً
هـذا كلـه بناء عىل العمل باإلطـالق املذكور يف املضطربـة، وإال فاألمر أظهر. 

وسيأيت الكالم يف حتقيق ذلك تبعاً للمتن إن شاء اهللا تعاىل.
هـذا كله يف املضطربة. وأما املبتـدأة فرجوعها للتمييز هو املعروف من مذهب 
األصحـاب، وقد ادعي اإلمجاع عليه يف اخلالف واملعترب واملنتهى والتذكرة. ويقتضيه 

إطالق صحيح حفص املتقدم يف ترجيح العادة عىل التمييز. 
بـل ال يبعد فهمه مما ورد يف املضطربة أو الناسـية، إللغـاء خصوصيتهام عرفاً، 
وفهـم أن إرجاعهـام إليـه لعـدم العادة املخرجـة عنه. والسـيام بمالحظـة التعليل يف 
الفقرات املتقدمة من مرسلة يونس بقولهA: «فلهذا احتاجت أن تعرف إقبال الدم 

من إدباره» وغريه مما يظهر بمالحظتها.
لكن استشكل فيه يف احلدائق بخلو النصوص الواردة يف املبتدأة عنه، فمرسلة 
يونس الطويلة قد تضمنت حرص سـنن احليض يف ثالث، وأن النبي1 بني فيها كل 
مشـكل حتـى مل يدع ألحـد فيها مقاالً بالـرأي، ومع ذلك قالA فيها يف بيان سـنة 
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املبتدأة: «وأما السـنة الثالثة ففي التي ليس هلا أيام متقدمة ومل تر [تر. يف. يب] الدم 
قط ورأت أول ما أدركت فاسـتمر هبا، فإن سـنة هذه غري سـنة األوىل والثانية، وذلك 
أن أمرأة يقال هلا محنة بنت جحش أتت رسول اهللا1 فقالت: إين استحضت حيضة 
. فقالت: إنه أشد من ذلك إين أثجه ثجاً، فقال: تلجمي  شديدة، فقال: احتيش كرسفاً
وحتييض يف كل شـهر يف علم اهللا سـتة أيام أو سـبعة أيام... وهذه سـنة التي استمر هبا 
الـدم أول ما تـراه، أقىص وقتها سـبع...فجميع حاالت املسـتحاضة تـدور عىل هذه 
السـنن الثالث ال تـكاد أبداً ختلو من واحدة منهن إن كانت هلـا أيام معلومة من قليل 
أو كثـري فهـي عىل أيام «أيامها»... وإن مل يكن هلا أيام قبل ذلك واسـتحاضت أول ما 

رأت فوقتها سبع...»(١) .
وموثـق عبـد اهللا بن بكري عن أيب عبـد اهللاA: «قال: املـرأة إذا رأت الدم يف 
أول حيضهـا فاسـتمر هبا الدم تركـت الصالة عرشة أيام، ثم تصـيل عرشين يوماً فإن 
اسـتمر هبا الدم بعد ذلك تركت الصالة ثالثة أيـام...»(٢) ، ونحوه موثقه اآلخر(٣) يف 
اجلارية أول ما حتيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة، وموثق سامعة: «سألته عن 
جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثالثة أشـهر وهي ال تعرف أيام أقرائها. فقال: 
أقراؤهـا مثـل أقراء نسـائها، فإن كانت نسـاؤها خمتلفات فأكثر جلوسـها عرشة أيام، 

وأقله ثالثة أيام»(٤).
فإن خلو هذه النصوص عن التعرض للتمييز مع ورودها يف مقام البيان موجب 
لقـوة ظهورهـا يف عدم اعتباره يف املبتـدأة. وليس تقييدها بنصـوص التمييز بأوىل من 

العكس وقرص نصوص التمييز عىل غري املبتدأة حتكيامً هلذه النصوص عليها. 
بل الثاين أوىل بلحاظ مرسلة يونس التي قرصت التمييز عىل املضطربة وأمهلته 
يف املبتـدأة، لقوة ظهورهـا يف الفرق بينهام. فال تصل النوبـة للتعارض بني اإلطالقني 
والتـامس املرجـح اخلارجي ألحدمها أو التسـاقط. ولعله لذا حكـي عن أيب الصالح 

االقتصار يف املبتدأة عىل الرجوع لعادة نسائها من دون تعرض للتمييز.
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣، ٦، ٥، ٢.



ويشـكل بأن ذيل مرسـلة يونس شـاهد باختصاص التحيض بالعدد بالفاقدة 
للتمييـز، لقولـهA بعـد التعـرض للسـنن الثـالث وملواردهـا: «فجميـع حاالت 
املسـتحاضة تـدور عىل هذه السـنن الثـالث ال تكاد أبـداً ختلو من واحـدة منهن، إن 
كانـت هلـا أيام معلومة من قليل أو كثري فهي عىل أيام [أيامها] وخلقها... وإن اختلط 
عليهـا أيامهـا وزادت ونقصـت حتـى ال تقف منها عـىل حد، وال من الـدم عىل لون 
عملـت باقبـال الدم وإدبـاره... فإن مل يكن األمر كذلك ولكن الـدم أطبق عليها فلم 
تزل االستحاضة دارة وكان الدم عىل لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثالث 

.(١)« والعرشون، ألن قصتها كقصة محنة حني قالت: إين أثجه ثجاً
لرصاحتـه يف أن موضـوع السـنة الثالثـة كموردهـا فاقـدة التمييـز، فالبد من 
كـون تطبيقهـا يف الصـدر عـىل املبتدأة لفرض كـون املبتـدأة كذلك، لغلبـة ذلك فيها

ـ كام قيل ـ أو لغريها. 
وهـو املناسـب إلمهال التنبيـه يف الصدر عىل كون محنة مبتدئـة واالقتصار عىل 
بيـان كوهنـا غري ذات عادة، ولعموم تعليل الرجوع للتمييز يف الناسـية بأن دم احليض 
أسـود يعرف فريجع إليه مع عدم العادة املخرجة عنه، مع ظهور اإلرجاع للعدد فيها 
يف كونه من قبيل األصل يف مورد فقد الدليل عىل تعيني احليض، حيث يكون مقتىض 
ذلك رجوع ذات التمييز إليه مطلقاً، وأن التحيض بالعدد يف املبتدأة وغريها يف ظرف 
فقده، وأن ذكر الناسية يف السنة الثانية واملبتدأة يف الثالثة ليس خلصوصيتهام، بل لكون 

األوىل ذات متييز، والثانية فاقدة له، فيشاركهام فيهام كل من كانت مثلهام. 
وهو املناسب ملا تضمنته املرسلة من انحصار سنن املستحاضة يف الثالث وعدم 
خروجها عن واحدة منها، إذ لو بني عىل اجلمود عىل خصوصيتهام كانت الناسية الفاقدة 
للتمييز واملضطربة مطلقاً خارجتني عنهام، ومل يكن وجه لتحيض األوىل والثانية مع فقد 
التمييز بالعدد، مع ظهور حال صاحب احلدائق ـ تبعاً لألصحاب ـ يف املفروغية عنه.

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣.
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ومنه يظهر صلوح املرسـلة ألن تكون شـاهداً عىل تقديم إطالق دليل التمييز 
عىل إطالق حتيض املبتدأة بالعدد أو اقراء النسـاء يف املوثقات، حيث تكون قرينة عىل 
تعـارف إرادة خصـوص غـري ذات التمييـز من املبتدأة فيهـا، كام قد يشـعر به قوله يف 
الثاين: «يدفع عليها الدم...» الذي ال يبعد احتاده مع األول واالختالف بينهام بسـبب 

النقل باملعنى. 
كام أن قوله يف موثق سامعة: «وهي ال تعرف أيام أقرائها» ملا مل يرد أيام عادهتا، 
لفـرض كوهنا مبتدئة، بل أيام حيضها يكون موروداً أو حمكوماً إلطالقات التمييز مع 

قطع النظر عام تقدم. 
بل قد يشعر بإمكان معرفتها هلا، املستلزم حجية التمييز يف حقها، لعدم املرجع 
هلا غريه بعد فرض عدم كوهنا ذات عادة، كام نبه له بعض مشـاخينا فيام حكي عنه. بل 
ادعـى بلوغه مرتبة الظهور يف ذلك وصلوحه لتقييد املطلقات األخر لو متت. لكنه ال 

خيلو عن إشكال أو منع. 
وكيـف كان، فال ينبغي التأمل بعد مـا ذكرنا يف تقديم إطالق اإلرجاع للتمييز 
عـىل إطـالق حتيض املبتدأة بأقراء نسـائها أو بالعدد. وهو املناسـب لكون خصوصية 
حتقق التمييز يف الرجوع إليه أقو بسبب ارتكازيته من خصوصية املبتدأة يف التحيض 

بأقراء النساء أو بالعدد. 
وباجلملة: ال ينبغي التوقف يف رجوع املبتدأة للتمييز، والسـيام مع ما سبق من 

األصحاب، حيث يبعد جداً خطؤهم يف ذلك مع شيوع االبتالء به. فالحظ.
بقي يف املقام أمور..

األول: قـال يف مفتـاح الكرامة: «وليعلم أن مجاعة مـن األصحاب مل يتعرضوا 
للتمييز فيام أجد، كالصدوقني واملفيد وأيب املكارم وسالر». 

لكـن الصـدوق مل يتعـرض يف كتبـه الثالثة إال ملا تقـدم منه يف ذيـل الكالم يف 
الرجوع للعادة، وسبق أنه قد يظهر منه حكايته عن رسالة والده، وكالمه املذكور ظاهر 



يف أن موضوعـه ذات العـادة، فعدم تعرضه للتمييز ال يدل عـىل خالفه فيه. فالحظ. 
ونحوه املفيد وسالر يف املقنعة واملراسم، ألهنام مل يذكرا يف مبحث احليض إال أن 
أكثره عرشة أيام فإن زاد الدم عليها كان اسـتحاضة، وأما يف مبحث االستحاضة فقد 
قال يف املقنعة: «واملسـتحاضة ال ترتك الصالة والصوم يف حال اسـتحاضتها وترتكهام 
يف األيـام التي كانت تعتاد احليض قبل تغري حاهلا باالسـتحاضة» ويف املراسـم: «وال 
حرج عىل زوجها يف وطئها بعد فعل ما جيب عليها من االحتشـاء والغسـل إال يف أيام 

املعتادة للحيض».
وأما أبو املكارم يف الغنية فقد قال ـ بعد أن ذكر أقل احليض وأكثره، وأنه أصل 
: «فإذا رأت املبتدأة الدم وانقطـع ألقل من ثالثة أيام  تعمـل عليه من مل تسـبق بعـادةـ 
فليـس بحيض، وإن اسـتمر ثالثـة كان حيضاً، وكـذا إىل متام العرشة. فـإن رأت بعد 
ذلك دماً كان استحاضة إىل متام العرشة الباقي [الثاين]، ألن ذلك هو أقل أيام الطهر، 
فـإن رأت يف اليـوم احلـادي والعرشين دماً واسـتمر هبـا ثالثة أيام فهـو حيض، مليض 
أقـل أيـام الطهـر. وكـذا لـو انقطع الـدم أول مـا رأته بعـد ثالثة أيـام ثم رأتـه اليوم 
احلـادي عـرش من وقت ما رأت الدم األول، فإنه دم االسـتحاضة، ألهنـا رأته يف أيام 
الطهـر، وكذا إىل متام الثالث عرش، فإن رأت يف اليوم الرابع عرش دماً كان من احليضة 
املستقبلة، ألهنا قد استوفت أقل أيام الطهر، وهي عرشة.وعىل هذا تعترب بني احليضتني 

أقل أيام الطهر...». 
ومـن هنا نسـب إليـه يف حمل الـكالم عمل املبتـدأة واملضطربة عـىل أصل أقل 

الطهر وأكثر احليض. 
لكن ال يبعد انرصاف صدر كالمه إىل فرض انقطاع الدم وعوده يف اليوم احلادي 
والعرشين، نظري ما يف ذيله من فرض انقطاعه عىل الثالثة وعوده يف اليوم الرابع عرش 
أو قبله، فهو خارج عن حمل الكالم من فرض االستمرار، وإال كان املناسب له احلكم 

بالتحيض يف اليوم احلادي والعرشين ابتداء ومل حيتج لفرض رؤية الدم فيه.

رجوع غري ذات العادة للتمييز..................................................................... ٣٢٧



............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٤ ٣٢٨

نعـم،  قـد يناسـب ذلك مـا يف إشـارة السـبق، حيث قـال: «فتعترب املـرأة بني 
حيضتيها أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مسـتمراً هبا، وتعمل عىل أن ما تراه منه 

 .« فيها ليس حيضاً
لكنه ال يناسـب قولـه يف تعريف احليض: «وهو ما حيدث بالنسـاء من خروج 
الـدم ابتـداءً إىل حيـث يتميز هلن بصفتـه املخصوصة أو بعـادة مألوفة» مـع قوله بعد 
الـكالم املتقـدم: «ومتى متيز هلا عملت عىل التمييز إىل أن تسـتمر [تسـتقر.ظ] عادهتا 
بـه فتعمل عليها، ومتى تعذر عملت عىل املـروي...» لوضوح أن الرجوع للتمييز ثم 

للروايات ال يناسب العمل بأصل أقل الطهر.
الثاين: ذكر يف املبسـوط أن املسـتحاضة املبتدأة ذات التمييز تتحيض بتامم الدم 
الواجد للصفة يف كل شهر مع اختالف الشهور يف قدره، ثم قال: «فإن رأت يف شهرين 
متواليني مثالً ثالثة أيام ورأت يف الشـهر الثالث مخسـة أيام حكم يف الشهرين األولني 
بأن حيضها ثالثة أيام، ألن عادهتا قد اسـتقرت بالشـهرين، غري أهنا يف الشـهر األول 
والثـاين ال تصـيل وال تصوم إال بعد أن يميض عليها عرشة أيام أقىص مدة احليض عىل 
أي صفة كان، فإذا ثبت يف الشـهر الثالث أن ما زاد يف الشـهر األول والثاين عىل األيام 
التـي رأت فيهـا دم احليض كان اسـتحاضة قضـت الصوم والصالة، وأما يف الشـهر 
الثالث الذي اسـتقرت فيه عادهتا فإهنا تغتسـل إذا مضت عليها األيام التي رأت فيها 

دم احليض يف الشهر األول والثاين وتصوم وتصيل». 
وقد سـبق الكالم فيام ذكره مـن انعقاد العادة بالتمييـز وترجيحها عىل التمييز 

عند التعارض.
وإنام اإلشكال فيام ذكره من عدم اقتصارها يف التحيض عىل الدم الواجد للصفة 
قبـل انعقـاد العادة، بـل تنتظر العرشة، ومن أنـه لو انعقدت العادة انكشـفت حيضية 
خصوص مقدارها يف الشهرين اللذين انعقدت هبام ووجب قضاء ما تركته فيام زاد عليه 
إىل العـرشة. ألن األول خمالف لفرض حجية التمييـز، التي لوالها مل تنعقد العادة به.



وااللتـزام باختصـاص حجيته بحيثيـة انعقاد العادة دون سـائر أحكام ارتفاع 
. وقد تقدم نظريه يف االستدالل عىل انعقاد  احليض. كام تر ال يناسـب نصوصه جداً

العادة بالتمييز بمرسلة يونس. فراجع. 
وأمـا الثاين فيشـكل بـأن ظاهر أدلة حجيـة العادة الرجـوع إليها يف خصوص 
األشـهر الالحقة النعقادها، دون ما قبله من الشـهرين اللذيـن تنعقد هبام أو غريمها. 
فـإذا فـرض عدم هنوض التمييـز يف الشـهرين املذكورين باحلجية عـىل انتهاء احليض 
بالثالثـة ولزوم التحيض للعرشة لقاعدة اإلمكان أو نحوهـا مل تنهض العادة املنعقدة 

هبام باحلجية عىل ذلك، ليجب قضاء الصالة املرتوكة فيام زاد عىل الثالثة.
الثالـث: سـبق أن رجوع مسـتمرة الدم إىل العـادة الوقتية والعددية ال يشـمل 

الدور األول، بل هي فيه تتحيض بأول الدم وإن مل يصادف العادة ثم تستظهر. 
وأما رجوعها للتمييز فمقتىض إطالقهم رجوع من جتاوز دمها العرشة له عدم 
الفرق فيه بني الدور األول وغريه، بل هو رصيح مجلة منهم، كام يظهر بمالحظة كثري 

من الفروع املذكورة يف املبسوط واملعترب والتذكرة واملنتهى وغريها.
وال خيفـى قصور موثق إسـحاق بـن جرير عنه الختصاصه بمن يسـتمر دمها 
شهراً أو أكثر. وكذا مرسلة يونس الطويلة، لظهور كثري من فقراهتا، بل رصيح بعضها 
يف أن السـنن التي تضمنتها قد سـنت للمسـتحاضة ومقتىض قاعدة اإلمكان حيضية 
الـدم يف أول ظهوره، وأن املرأة ال تكون مسـتحاضة إال بعد ميض العرشة األوىل، كام 
ال يمكن حيضها إال بعد ميض العرشة الثانية التي هبا يميض أقل الطهر بني احليضتني، 

كام سبق نظريه يف الرجوع للعادة. 
مضافاً إىل رصاحتها يف أن مورد اإلرجاع للتمييز ـ الذي هو السنة الثانية ـ من 
اختلطت عليها أيامها بسـبب طول الدم، وأهنا اسـتحيضت سـبع سـنني، فتقرص عن 

الدور األول. 
والتعـدي هبـا عن املورد املذكور ملن اسـتمر هبـا الدم دون ذلـك، بل لغري من 
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اختلطت أيامها، وهي املضطربة واملبتدأة، للقرائن املتقدمة وغريها، ال يسـتلزم إلغاء 
خصوصية طول املدة مطلقاً بنحو يشمل الدور األول، لقرب خصوصية الدور األول 
بارتكازية الرجوع فيه لقاعدة اإلمكان، بخالف ما إذا اسـتمر بعد ذلك، ألن مقتىض 
قاعدة اإلمكان التحيض بميض أقل الطهر، وملا كان خارجاً عن املتعارف أمهل الشارع 

كالعرف القاعدة املذكورة، وأرجع للتمييز وغريه مما يناسب الوضع الطبيعي. 
فلـم يبق يف املقام إال إطالق صحيح حفص(١) فيمن يسـتمر هبا الدم الشـاملة 

للدور األول. وبه ينحرص الوجه فيام سبق من األصحاب.
اللهم إال أن يقال: قول الراوي يف صحيح حفص: «فسـألته عن املرأة يسـتمر 
هبا الدم فال تدري [أ] حيض هو أو غريه» وإن كان ظاهراً يف التحري يف معرفة احليض 
بسـبب االستمرار، الذي قد يشـمل الدور األول، إال أن قولهA يف اجلواب: «فإذا 
كان للـدم حـرارة ودفع وسـواد فلتدع الصـالة» ظاهر يف أن متييـز احليض بالصفات 
لرتتيـب أحكامه حني وجوده، وهو ال يشـمل الدور األول الـذي يتحيض فيه برؤية 
الـدم أو بعـد ميض ثالثة أيام لقاعدة اإلمكان ولو مع فقد الصفات، ولو فرض عموم 

حجية التمييز له كان كاشفاً عن حال العمل حينه من دون أن يستند العمل إليه. 
ومـن هنا ال يبعـد صلوح اجلواب للقرينية عىل انرصاف السـؤال لالسـتمرار 
املوجـب للتحـري يف العمل الذي يكون بعـد التحيض بعـرشة يف أول الدم ـ بمقتىض 
قاعـدة اإلمكان ـ وبعد ميض أقل الطهر منه، حيث ال يكون الرجوع لقاعدة اإلمكان 

ارتكازياً وحيتاج للسؤال عن طريق معرفة احليض. 
بـل لعل ذلك هو املنرصف أو املتيقن من السـؤال يف نفسـه مع قطع النظر عن 
اجلواب، إذ بعد أن مل يكن املراد به مطلق االسـتمرار، بل خصوص ما يوجب التحري 
يف حـال الـدم منه فارتكازية الرجوع لقاعدة اإلمـكان يف الدور األول متنع من إحراز 

عمومه له. فالحظ.
(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٢.



ودعو: أن قصور األدلة عن الدور األول لفظاً ال يمنع من فهم عموم حجية 
التمييز له، لعدم الفرق يف كاشفية الصفات عرفاً بعد ظهور األدلة تبعاً للمرتكزات يف 

كوهنا من خواص صفة دم احليض الطبيعية. 
مدفوعـة بأن الصفـات املذكورة ملا مل تكـن الزمة للحيـض وال خمتصة به، بل 
كانـت غالبيـة له مل تكن حجيتهـا عرفية، بل تعبديـة، ولذا احتيج للسـؤال عن كيفية 
معرفتـه، فـال جمال للتعدي عن مـورد أدلتها، وقد تقدم توضيح ذلـك عند الكالم يف 

عموم حجية الصفات لغري مستمرة الدم يف بحث قاعدة اإلمكان.
عـىل أنه لو فـرض حتصيل اإلطالق من األدلة بنحو يشـمل الدور األول كفى 
يف اخلروج عنه موثق سـامعة: «سألته عن اجلارية البكر أول ما حتيض فتقعد يف الشهر 
يومني ويف الشـهر ثالثة أيام خيتلف عليها ال يكون طمثها يف الشـهر عدة أيام سـواء. 
قـال: فلهـا أن جتلس وتدع الصـالة ما دامت تر الـدم، ما مل جيز العـرشة، فإذا اتفق 
الشـهران عدة أيام سـواء فتلك أيامهـا»(١)، لظهوره يف أن جتاوز الـدم عن العرشة إنام 
يمنـع مـن البناء عىل حيضيـة الزائـد، ال التوقف يف حيضيـة العرشة ولـزوم الرجوع 

للتمييز الذي قد يقتيض حيضية ما بعدها دوهنا. 
ومثله يف ذلك قولهA يف مرسلة يونس القصرية: «فإذا حاضت املرأة، وكان 
حيضها مخسـة أيام ثم انقطع الدم اغتسـلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ومل يتم 
هلـا من يوم طهرت (٢) عـرشة أيام فذلك من احليض تدع الصـالة، فإن رأت الدم من 
أول ما رأته [رأت. يف] الثاين الذي رأته متام العرشة ودام عليها عدت من أول ما رأت 

الدم األول والثاين عرشة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله املستحاضة»(٣).
مؤيـداً بام يف صحيحي يونـس بن يعقوب وأيب بصري(٤) فيمـن تر الدم ثالثة 

(١) الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:١.
(٢) تقدم يف ذيل الكالم يف أقل احليض الكالم يف هذه الفقرة وأنه حكي عن بعض: (من يوم طمثت) فراجع.

(٣) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.
(٤) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:٢، ٣.
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أيام أو أربعة أو مخسـة والطهر كذلك أو سـتة أيام ويتكرر ذلك منها من عدم جريان 
حكـم املسـتحاضة عليهـا إال بعـد ميض شـهر، فـإن عدم اإلرجـاع يف ذلـك لوظيفة 
املستحاضةـ  من العمل عىل العادة أو التمييز أو العددـ  إال بعد الشهر مع التحيض بجميع 
الدم يف الشهر األول ـ مع كونه احتياطاً خمالفاً للقواعد ـ يناسب عدم إرجاع مستمرة 
الـدم إليها يف الدور األول مع اقتضاء قاعدة اإلمكان التحيض فيه باألولوية العرفية. 
وجمـرد عـدم العمل هبام يف التحيض بتامم الدم ملا سـبق يف الدم املتقطع ال يمنع 

كوهنام مؤيدين فيام نحن فيه.
ودعو: أن بني إطالق هذه األدلة وإطالقات التمييز عموماً من وجه لشمول 

هذا اإلطالق لفاقدة التمييز وشمول إطالقات التمييز ملا عدا الدور األول. 
مدفوعـة بـأن محـل إطالقـات التمييز عىل مـا عدا الـدور األول الـذي يقرب 
االسـتغناء بقاعدة اإلمكان واالستصحاب عن التمييز فيه أقرب عرفاً من تنزيل هذه 

اإلطالقات عىل فاقدة التمييز. 
والسـيام مع أنه يشارك إطالقات التمييز يف النسبة املذكورة إطالقات املرتبتني 
األخريتني. ومها الرجوع ألقراء األقارب والتحيض بالعدد. وحيث كانت إطالقات 
املراتب الثالث من سنخ واحد واردة لتمييز احليض عن االستحاضة عند اختالطهام 
كان الظاهر تقديم إطالق هذه األدلة عليها مجيعاً، ألن تقديمه عىل بعضها دون بعض 

بال مرجح وتقديمها مجيعاً عليه مستلزم لعدم بقاء موردله. 
عـىل أنه لو فرض التوقف يف تقديم أحد اإلطالقـني عىل اآلخر لزم البقاء عىل 
مقتىض قاعدة اإلمكان واالسـتصحاب، وعدم اخلـروج عنهام بالتجاوز عن العرشة، 

لسقوط ما يلزم باخلروج عنهام من إطالق التمييز وغريه باملعارضة.
هذا وبمراجعة ما تقدم يف الرجوع للعادة يتضح أنه ال جمال للخروج عام اقتضته 
األدلة املتقدمة بظهور إعراض املشـهور عنه. والسـيام مع ظهور ما ذكرنا ممن ذكر أنه 
مع زيادة الدم عىل العرشة يتعني الزائد ألن يكون استحاضة، كام يف املقنعة واالقتصاد 



والغنيـة ـ فيام تقدم منه يف التنبيه األول ـ واملراسـم، لظهور كلامهتم بل رصيح بعضها 
تعني اليوم احلادي عرش وما بعده ألن يكون استحاضة، وهو ال يالئم الرجوع للتمييز 
مع الزيادة عىل العرشة، ألنه قد يقتيض حيضية املتأخر، أو بعض العرشة المتامها، كام 
رصح بذلـك أيضـاً الصـدوق فيام تقدم من كالمـه يف الرجوع للعـادة، وهو وإن كان 
ظاهـراً يف ذات العـادة، إال أن البنـاء عـىل حيضية العرشة فيها يقتـيض ذلك يف غريها 

باألولوية العرفية. 
كام رصح بذلك يف الوسـيلة أيضاً، حيث ذكر أنه مع اسـتمرار الدم ثالثة عرش 
يومـاً تتعني العـرشة للحيضية والثالثة األخرية ألن تكون اسـتحاضة، وأن االشـتباه 
الذي يرجع معه للتمييز وغريه إنام يكون فيام لو زاد عىل ذلك مليض أقل احليض وأقل 
الطهـر، وإن عرفـت أن مقتىض قاعدة اإلمكان ملـا كان هو حيضية متام العرشة تعينت 

العرشة الثانية ألن تكون استحاضة، ويبدأ االشتباه بالثالثة. 
بـل تعني ما زاد عىل العرشة ألن يكون اسـتحاضة منترش يف كلامهتم، حتى من 
بعض من سـبق منهم اجلري عىل املشهور فقد تكرر يف كلامهتم أن االسترباء إنام حيتاج 
إليه إذا كان االنقطاع يف أثناء العرشة فلو كان بعد مضيها فال حاجة له، مليض احليض، إىل 
غري ذلك مما يظهر منه اضطراب كلامهتم. فال جمال للخروج هبا عام اقتضته األدلة. ويأيت 
يف التنبيه الرابع من تنبيهات مبحث الرجوع ألقراء األقارب ما ينفع يف املقام. فالحظ.
الرابع: ذكر غري واحد أن املعيار يف التمييز عىل اختالف حال الدم من الشديد 
إىل الضعيف بام هلام من واقع إضايف من دون أن خيتص احليض أو االسـتحاضة بصفة 
خاصة من لون أو غريه، قال يف املعترب: «إذا رأت األسـود واألمحر فتجاوز فاألسـود 
حيـض واألمحـر طهر ولـو رأت األمحـر واألصفر فاألمحـر حيض واألصفـر طهر». 

ونحوه يف التذكرة وقريب منه يف املنتهى. 
بـل عـن هنايـة األحـكام: «تعتـرب القـوة والضعـف بإحـد صفـات ثالث: 
اللون،فاألسـود قوي بالنسـبة إىل األمحر، واألمحر قوي بالنسبة إىل األشقر، واألشقر 
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قوي بالنسبة إىل األصفر واألكدر. والرائحة، فذو الرائحة الكرهية أقو مما ال رائحة 
لـه. والثخـن، فالثخني أقو من الرقيق». وعنه أيضاً أن املتصف بواحدة أضعف من 

املتصف باثنتني، كام أنه أضعف من ذي الثالث. 
وقريب منه يف جامع املقاصد والروض والروضة واملسـالك واملدارك وحمكي 
املوجـز ورشحـه. وزاد يف جامع املقاصد والروضة واملسـالك والـروض أن األصفر 

أقو من األكدر، ويف األخريين أن ما تقو رائحته أقو مما تضعف رائحته.
 وذلـك جيري يف مراتب األلوان والثخن، كام لو كان أحدمها أشـد سـواداً من 

اآلخر أو أشد ثخناً منه، عىل ما نبه له يف اجلملة غري واحد.
وكأن الوجه يف ذلك التعبري باإلقبال واإلدبار يف مرسـلة يونس الطويلة، ومها 

من األمور اإلضافية التي ال ختتص بصفة خاصة. 
ولعلـه لـذا عممـوا التمييـز للرائحـة والثخانة، مع عـدم حجيـة النص الذي 
تضمنهام، لعدم ذكر األوىل إال يف مرسـلة الدعائم، والثانية إال فيها ويف الرضوي، كام 

سبق يف املسألة اخلامسة. 
لكـن الزمه التعميم للحرارة والدفع، والسـيام مع اشـتامل النصوص املعتربة 

عليهام عىل ما سبق هناك. فراجع.
وكيف كان، فيشـكل االستدالل املذكور بأن املرسلة كام اشتملت عىل اإلقبال 
واإلدبـار يف بعـض فقراهتا من دون إضافـة أضافت يف بعض فقراهتـا إليهام تغري لون 
الـدم من السـواد إىل غريه، قالA: «فلهـذا احتاجت إىل أن تعـرف إقبال الدم من 
إدبـاره وتغري لونه من السـواد إىل غريه»، فكام يمكن بدواً إبقـاء اإلقبال واإلدبار عىل 
إطالقهـام، مـع تنزيل ذكر السـواد عىل أنه أحـد أفراد اإلقبال، كذلـك يمكن العكس 

باملحافظة عىل خصوصية السواد وتنزيل إطالق اإلقبال واإلدبار عىل ما يساوقه. 
بـل لعـل الثـاين أوىل، لقـرب كـون العطف تفسـريياً، بـل هو املتعـني بلحاظ 
قولـهA بعـد ذلك: «وذلك أن دم احليض أسـود يعرف» املسـوق لتعليـل ما قبله، 



وقولـهA: «وكذلك أفتـى أيب... فقال: إذا رأيت الدم البحـراين فدعي الصالة... 
وقوله: البحراين، شبه معنى قول النبي1: إن دم احليض أسود يعرف. وإنام سامه أيب 
بحرانيـاً لكثرته ولونـه»، فإن عدول الباقرA عن اإلقبـال واإلدبار إىل التخصيص 

بالبحراين دليل عىل أنه املراد هبام واملعيار يف التمييز. 
عـىل أن الدليل عىل التمييز ال خيتص باملرسـلة، بل منه صحيح حفص وموثق 
إسـحاق الظاهـران يف خصوصية ما اشـتمال عليه من الصفات واآلبيـان عن التنزيل 
عىل مطلق االختالف بالشدة والضعف، حيث يتعني إلجلهام تنزيل اإلقبال واإلدبار 

عىل ما يساوق الصفات اخلاصة.
وأمـا مـا ذكره شـيخنا األعظـمP مـن أن ظاهر التعبـري يف املرسـلة بأن دم 
احليض أسود يعرف، ويف املوثق بأنه ليس به خفاء، هو اإليكال يف معرفته لوضوحه، 
وحيث كان املدار يف وضوحه عرفاً عىل مطلق القوة والضعف ال خصوص الصفات 
املنصوصـة، كان ظاهر ذلك أن العربة يف التمييـز بمطلق األمارات املختصة باحليض 

 . غالباً الكاشفة عنه عند العرف كشفاً ظنياً
فهـو كام تـر، ألن احلديثني مل يقترص فيهـام عىل اإلرجاع للوضـوح، ليحمل 
عـىل الوضـوح العريف املدعى حصولـه بمطلق القوة والضعف، بـل تضمنا الوضوح 
بالصفات اخلاصة، بنحو يظهر منه انحصار طريقه هبا. بل ظاهرمها انحصاره هبا عرفاً 
أيضـاً، كـام هو غري بعيد، وقد يناسـبه قول املرأة يف صحيح حفـص: «واهللا أن لو كان 

امرأة ما زاد عىل هذا».
وأضعف من ذلك ما يظهر من الرياض تبعاً ملن سبقه من االكتفاء بالظن يف املقام. 
لعـدم الدليل عىل حجيته، بل مقتىض إطالق اإلرجاع لعادة النسـاء أو العدد عدمها.
ومـن هنا يتعـني اجلمود عىل ظاهر نصـوص التمييز باالقتصـار عىل الصفات 
املنصوصة، كام هو ظاهر من جعل املعيار عىل صفة احليض وصفة االسـتحاضة ـ كام 
يف املبسوطـ  أو عىل مشاهبة أحد الدمينيـ  كام يف الرشايعـ  أو أطلق التمييز، النرصاف 
العناوين املذكورة إىل ما ذكروه من الصفات الغالبية لكال الدميني، وقد سبق يف املسألة 

املعيار يف التمييز................................................................................... ٣٣٥
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اخلامسة بيان ماعليه املعول من الصفات، مع الكالم يف صورة التعارض بينها. 
ثـم إنه لـو بني عىل التعميم ملطلق االختالف بالشـدة والضعـف، فلو اختلف 
الـدم بأكثـر من مرتبتني هل تلحق املرتبة املتوسـطة بام فوقهـا يف احليضية، أو بام دوهنا 
يف االسـتحاضة وجهـان. ففـي املعتـرب واملنتهـى والتذكرة أهنـا لو رأت ثالثة أسـود 
وثالثـة أمحر وثالثة أصفر تتحيض باألسـود خاصة، معلالً يف األولني بأن احلمرة مع 

السواد طهر. 
وفيـه: أهنا كام تكون مع السـواد طهراً فهي مع الصفـرة حيض، فمع اجتامعها 

معهام معاً ال وجه لتقديم جانب الطهر. 
ومثلـه مـا يف التذكرة من االسـتدالل باالحتيـاط للعبادة وبالقـوة واألولوية. 
لوضـوح تعـارض االحتياطني، واختـالف القـوة باإلضافة لكل مـن الطرفني، وأن 

أولوية األسود باحليضية ال تقتيض ختصيصها به، كأولوية األصفر بكونه استحاضة.
ومنه يظهر ضعف ما يف الرياض من االستدالل عىل ما عن حمكي هناية األحكام 

وموضع من التذكرة من حيضية األسود واألمحر معاً ألهنام أقو من الصفرة. 
نعـم،  قـد يتجه اسـتدالله له بقاعـدة اإلمكان، لتعـارض مقتـىض التمييز فيه 
باختـالف جهـة اإلضافة، فتكـون القاعدة مرجعـاً بعد فرض كون املـرأة ذات متييز، 
لتامميته يف األشد واألضعف، فليس هلا التحيض بالعدد. ولو غض النظر عن القاعدة 

كان مقتىض االستصحاب إحلاقه باألسبق من األسود واألصفر.
هـذا وأما بناء عىل ما ذكرناه من االقتصار عىل الصفات املخصوصة يف التمييز 
فقد سبق يف املسألة اخلامسة أن املراد من السواد شدة احلمرة، ويقابلها يف االستحاضة 
خفة احلمرة بنحو يناسـب التعبري بالصفرة، ولكل منهام مراتب، واملرجع يف حتديدمها 
العرف، فلو توسط بني القسمني ما يتوقف العرف عن إحلاقه بكل منهام لزم البناء عىل 

حيضيته، لقاعدة اإلمكان، أو الرجوع فيه لالستصحاب. فالحظ.
اخلامس: استظهر يف الدروس مرشوعية االستظهار لذات التمييز بام تستظهر به 



املعتادة، ومقتضاه ترتيب أحكام احليض ظاهراً عند رجوع الدم إىل صفة االستحاضة. 
ومل أعثر عاجالً عىل موافق له يف ذلك. 

ومقتىض ظهور نصوص التمييز يف أمارية صفات االستحاضة عليها عدمه. بل 
هو كالرصيح من قولهA يف مرسـلة يونس: «فإذا جهلت األيام وعددها احتاجت 

إىل النظر حينئذٍ إىل إقبال الدم وإدباره وتغري لونه، ثم تدع الصالة عىل قدر ذلك».
وقولهA فيها يف بيان فتو أبيهA: «فقال: إذا رأيت الدم البحراين فدعي 
الصالة، وإذا رأيت الطهر ولو سـاعة من هنار فاغتسـيل وصيل»(١) ، وبذلك خيرج عن 
إطالق دليل االسـتظهار لو تم، عىل أنه غري تام كام يأيت يف مبحث التحيض بالعدد إن 

شاء اهللا تعاىل.
 (١) والبـد من كوهنا متوالية بناء عـىل اعتبار التوايل يف أقل احليض، كام نبه له 
يف املعترب واملنتهى واملدارك. وأما بناء عىل عدمه فالكالم فيه يظهر مما يأيت عند الكالم 

يف اعتبار عدم نقص ما هو بصفة االستحاضة عن أقل الطهر إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) كام يف املبسـوط واملعترب والرشايع والتذكرة واملنتهى والقواعد والدروس 
واللمعـة والروضة والروض واملدارك وغريهـا، ويف جامع املقاصد أنه ال خالف فيه 
بني األصحاب، وربام استظهر دخوله يف معقد إمجاع املعترب والتذكرة، وإن كان ظاهره 

أو املتيقن منه أصل الرجوع للتمييز. 
وكيف كان، فيقتضيه ما تضمن حتديد احليض بذلك، خالفاً ملا يف احلدائق من 
 Aعدم اعتبار ذلك، إلطالق أدلة التمييز، خصوصاً مرسـلة يونس الطويلة، لقوله
فيهـا: «فهذه سـنة النبي1 يف التي اختلط عليها أيامها حتـى ال تعرفها، وإنام تعرفها 

بالدم ما كان من قليل األيام وكثريه»(٢). 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث: ٤.

عـدم نقصـه عن ثالثة أيام(١)، وعـدم زيادته عىل العـرشة (٢) وإن مل تكن 
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وفيـه: أنه كام يمكن تنزيل إطالق أدلة التحديد عىل غري مسـتمرة الدم حمافظة 
عىل إطالق نصوص التمييز يمكن العكس بتنزيل إطالق نصوص التمييز عىل الواجد 

للحد حمافظة عىل إطالق أدلة التحديد. 
والتعميـم للقليـل والكثري يف مرسـلة يونس ليس يف مقـام نفي احلد للحيض، 
ليكـون نصـاً يف خالف أدلـة التحديد، بل يف مقـام نفي قدر معني لـه، يف مقابل ذات 
العادة، فهي كسـائر مطلقات التمييز التي ذكرنا إمكان تنزيلها عىل ما يناسـب إطالق 

أدلة التحديد. 
بـل هو املتعني بلحاظ عدم ورود أدلة التمييز يف مقام حتديد احليض بالصفات 
ثبوتـاً، لتكـون يف عرض أدلـة حتديده يف طريف القلـة والكثرة، وتنهـض بمعارضتها، 
بـل لتمييـز احليض عن غريه يف مقـام اإلثبات يف مورد اشـتباهه، فتقرص عام ال يمكن 
حيضيته، لتفرع مقام اإلثبات عىل مقام الثبوت، فتكون حمكومة ألدلة التحديد املتكفلة 

 . ببيان ما يمكن حيضيته، ولذا ال يتوهم عمومها ملا كان يف غري سن احليض مثالً
وأمـا تأييـده ذلك بـام يف حديثي يونس بن يعقوب وأيب بصـري فيمن تر الدم 
ثالثة أيام أو أربعة أو مخسـة، ثم الطهر كذلك أو سـتة أيام، ثم الدم كذلك وهكذا(١). 
فهو يف غري حمله، لعدم فقد الدم فيهام حلد احليض، وإنام يصلح لتأييد ما يأيت من عدم 
اعتبار كون دم االستحاضة بقدر أقل الطهر، كام ال خيفى. وربام حيمل كالمه عليه وإن 

كان خمالفاً لظاهره.
هذا ولكن الشـيخP يف املبسـوط مع أنه ذكر الرشط املذكور قال: «وكذلك 
إذا رأت أوالً دم االستحاضة مخسة أيام ثم رأت ما هو بصفة دم احليض باقي الشهر، 
حيكم يف أول يوم تر ما هو بصفة دم احليض إىل متام العرشة أيام بأنه حيض، وما بعد 
ذلك اسـتحاضة، فإن استمر عىل هيئته جعلت بني احليضة واحليضة الثانية عرشة أيام 
طهراً، وما بعد ذلك من احليضة الثانية، ثم عىل هذا التقدير. فإن رأت أقل من ثالثة أيام 

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



دم احليض ورأت فيام بعد دم االستحاضة إىل آخر الشهر كانت هذه ال متييز هلا»، وهو 
رصيـح يف حيضية مقدار أكثر احليـض من الواجد للصفة مع زيادته عىل العرشة، ويف 
كشف اللثام أنه غري بعيد، ويف الرياض لعله األقرب، مستدلني عليه بعموم أدلة التمييز.
وكأنـه بتقريب أنه حيـث كان مقتضاهـا حيضية واجد الصفـة فتعذر حيضية 
، بل  متامـه يف املقـام لعدم زيادة احليض عىل العـرشة ال يقتيض إلغاء العموم فيه رأسـاً

رفع اليد عنه يف الزائد عليها ال غري.
ومن هنا يتجه ما يف كشف اللثام والرياض من إعامل العموم املذكور مع نقص 
واجد الصفة عن الثالثة باكامله من الفاقد له ـ خالفاً ملا سـبق من الشـيخP يف ذيل 
كالمـهـ  لعـدم الفرق بـني دلييل أقل احليـض وأكثره، وعدم كـون الترصف يف عموم 
التمييـز برفع اليد عن ظهـوره يف اختصاص احليض بواجد الصفة بأبعد من الترصف 

فيه برفع اليد عن ظهوره يف حيضية متام الواجد. 
وبعبارة أخر: إذا أمكن رفع اليد عن ظهور دليل التمييز يف التطابق بني واجد 
الصفـة واحليض، ألدلـة التحديد، مع املحافظة عىل عمومه، فكـام يتجه رفع اليد عن 
ظهوره يف كون متام الواجد حيضاً يتجه رفعها عن ظهوره يف كون الواجد متام احليض.
ودعو: أن وجه البناء عىل أن الواجد متام احليض ال ينحرص بظهور ما تضمن 
حيضيـة الواجـد يف ذلـك، ليتجه الترصف فيه برفـع اليد عن ذلك كـام ترفع اليد عن 
ظهـوره يف كونه بتاممه حيضاً، بل هو أيضاً مقتىض ما تضمن كون الفاقد اسـتحاضة، 
فيقـع التعـارض يف الفرض بني عموم حيضيـة الواجد وعموم عـدم حيضية الفاقد، 
ألن مقتـىض األول حيضيـة الواجـد الناقص املسـتلزم حليضية ما يتممه مـن الفاقد، 
ومقتىض الثاين عدم حيضية متام الفاقد املسـتلزم لعـدم حيضية الواجد، وليس األول 

أوىل بالتقديم من الثاين. 
مدفوعـة بأن عمـوم عدم حيضية الفاقد ليس حجـة يف املقدار املكمل للواجد 
عـىل كل حـال، إما لتخصيصه فيهـ  كام هو املدعـىـ  أو خلروج املورد عن أدلة التمييز 
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ودخوله يف أدلة التحيض بالعدد، كام هو مدعى املشـهور القائلني باختصاص التمييز 
بام إذا كان الواجد للصفة واجداً حلدي احليض. 

وبعبـارة أخـر: ال معنـى حلجيـة عمـوم عـدم حيضيـة الفاقـد يف املقـام مع 
اسـتلزامه تعذر التمييز يف الدم ولزوم الرجوع للعدد املستلزم لعدم حجية فقد الصفة 

عىل االستحاضة. 
وكأن هـذا مـراد شـيخنا األعظـمP مما ذكـره يف دفـع الدعـو املذكورة، 
وقـد تعـرض له سـيدنا املصنـفP ودفعـه كام تعـرض لوجـه آخر ذكـره املحقق 
اخلراسـاينP يف دفـع هـذه الدعـو، ودفعه أيضاً، وال يسـع املقام الزيـادة عىل ما 

ذكرنا. فراجع وتأمل. 
وعـىل هذا ال يكون بلوغ الواجد ألقل احليـض وعدم جتاوزه ألكثره رشطاً يف 
الرجـوع للصفـات، كام هو املنسـاق من كالم من سـبق واملرصح به ممـن يأيت، بل هو 
رشط ملطابقـة احليض لواجد الصفة بنحو ال يزيد عليه وال ينقص عنه، ولذا جعله يف 

كشف اللثام معقد االتفاق عىل رشطيته.
وكيف كان، فيشـكل االسـتدالل املذكور بأن األدلـة حيث تضمنت اإلرجاع 
للصفات يف مستمرة الدم التي اختلط حيضها باستحاضتها فهي كالرصحية يف دوران 
متييـز احليض عن االسـتحاضة مدار الصفات وأنـه باختالفها يتحقـق التمييز بينهام، 
والتـرصف فيهـا بأحد الوجهني املذكورين خمرج للصفات عـن مقام التمييز، واألدلة 
آبيـة عنه جداً، فإخراج صوريت زيادة واجد الصفـة عىل أكثر احليض ونقصه عن أقله 
حمافظـة عـىل ظهورها يف التمييز أقرب عرفاً من إخراجها عن مقام التمييز حمافظة عىل 

عمومها للصورتني املذكورتني، بل هو املتعني بأدنى تأمل فيها. 
ومن الغريب ما سبق من الشيخ من البناء مع استمرار واجد الصفة عىل تعاقب 
احليـض والطهـر عرشة عـرشة الذي هـو وظيفة رابعة غـري الوظائف التـي تضمنتها 

النصوص يف مستمرة الدم. 



وكيـف يمكن فهم ذلك من أدلة التمييز مع الترصيح يف املرسـلة بأنه مع احتاد 
لون الدم يكون التحيض بالعدد اخلاص يف كل شـهر مرة، حيث يبعد جداً قرصه عىل 
، إذ أي أثـر للدم القليل يف  مـا إذا مل يكـن يشء من الدم بصفة االسـتحاضة ولو قليالً
التمييـز بالصفـات؟ بل الظاهر أن املعيار فيه عدم اختـالف صفة الدم اختالفاً صاحلاً 

للتمييز، كام هو مقتىض إطالق بقية نصوص التحيض بالعدد.
نعـم،  لـو مل يرد التعبد بـأن واجد الصفة حيـض وفاقدها اسـتحاضة يف مقام 
متييز أحدمها عن اآلخر عند اختالطهام، بل يف جمرد بيان الوظيفة العملية عند الشـك 
يف حال الدم اجته ما ذكرهP ألن امتناع العمل به يف متام الدم يف املقام لتجاوزه حلد 
احليض ال يقتيض رفع اليد عنه رأساً، بل االقتصار يف اخلروج عنه عىل املتيقن، وهو ما 
زاد عىل أكثر احليض بمقدار أقل الطهر، ويتعني أول الدم للحيضية بقاعدة اإلمكان، 

بناء عىل ما سبق يف الدم املتقطع.
كام أنه لو كان بلسـان أمارية كل من صفتي احليض واالسـتحاضة عليهام كان 
املـورد مـن تعـارض احلجتني، ملعارضـة حجية صفة احليـض عىل حيضيـة أول الدم 
حلجيتها عىل حيضية آخره، بناء عىل ما سبق يف الدم املتقطع من عدم ورود األوىل عىل 
الثانية، خالفاً ملا ذكره شـيخنا األسـتاذP يف املقام وبعض مشاخينا دامت بركاته يف 
 . ذلك املقام. وبعد تساقطهام يكون املرجع قاعدة اإلمكان املقتضية ملا ذكرهP أيضاً
كل ذلك مع غض النظر عام أرشنا إليه من أن مقتىض نصوص التحيض بالعدد 
يف مسـتمرة الدم أن املدار فيه عىل عدم صلـوح اختالف صفة الدم لتمييز احليض من 

االستحاضة، املستلزم إلمهال قاعدة اإلمكان وعموم حيضية واجد الصفة لو تم. 
ومنـه يظهر احلال يف فرض نقص واجد الصفة عن أقل احليض، فإنه لو فرض 
متحـض األدلة يف التحيـض بواجد الصفة وعدم التحيض بفاقدها، من دون نظر فيها 
للتمييز بذلك يف مقام االختالط يف مستمرة الدم، تعارض فيه العمومان، حيث يكون 
مقتىض األول حيضية الواجد املستلزمة حليضية ما يتممه، ومقتىض الثاين عدم حيضية 
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الفاقد بتاممه املستلزم لعدم حيضية الواجد أيضاً، فيتساقطان.
ودعـو: أن عـدم حيضيـة الفاقد ليس لكـون الفقد مقتضياً للبنـاء عىل عدم 
احليضيـة واالسـتحاضة، بـل لعدم املقتـيض للحيضية، وهـو صفة احليـض، وحينئذٍ 
يتعـني يف املقام الرجوع لعموم حيضية الواجد، ألنه يرجع إىل حتقق مقتىض البناء عىل 
احليضيـة فيـه ويف الفاقد بتبعه، مـن دون أن يعارضه عموم عـدم حيضية الفاقد، ألن 

الالمقتيض ال ينهض بمزامحة املقتيض. 
مدفوعة بأن ظاهر األدلة كون فقد صفة احليض مقتضياً للبناء عىل عدمه وعىل 
االستحاضة، كام يكون وجودها مقتضياً للبناء عىل احليضية، لسوق صفة كل من احليض 
واالستحاضة باإلضافة إىل ما يناسبهام يف مساق واحد يف ظاهر األدلة، فيتعني التزاحم 
بني املقتضيني والتعارض بني العمومني يف الفرض، وحيث ال مرجح يتعني تساقطهام. 
نعم،  بعد تسـاقطهام يكون مقتىض قاعدة اإلمكان حيضية الواجد مع تكميله 
من الفاقد، لوال ما ذكرناه من ظهور نصوص التحيض بالعدد يف إمهال قاعدة اإلمكان 

يف مستمرة الدم مع تعذر التمييز. 
وقـد يظهر من مجيع مـا تقدم أن املتعني يف فرض زيـادة واجد الصفة عىل أكثر 
احليـض أو نقصه عن أقله عـدم كون املرأة ذات متييز ـ إما لقصـور أدلة الصفات عنه 
، أو لتعارضـه فيه بنحـو تنتج وظيفة ال تناسـب مفاد نصوص مسـتمرة الدم ـ  ابتـداءً
كـامرصح به يف املعتـرب والتذكرة واملنتهـى وحمكي التحرير، وهو املنسـاق من كل من 

أطلق اعتبار واجدية الدم الواجد للصفة حلدي دم احليض، كام سبق.
بقـي الـكالم فيام رصح به مجاعة مـن أنه يعترب يف التمييز زائـداً عىل ذلك أن ال 

ينقص الفاقد لصفة احليض واملتصف بصفة االستحاضة عن أقل الطهر. 
والكالم يف هذا الرشط..

تـارة: يف اعتباره يف جواز التحيض بكل مـن الدميني الواجدين لصفة احليض 
املكتنفني له، أو عدم اعتباره فيه، فيجوز التحيض هبام معاً مع االقتصار يف الطهر عىل 



الفاقد وإن كان دون العرشة.
واُخـر: يف أنه بعـد الفراغ عن اعتباره يف املقام السـابق فهـل يعترب يف حجية 
التمييز حتى باإلضافة إىل أحد الدميني الواجدين لصفة احليض، فال تكون املرأة ذات 
متييـز مـع نقص الفاقد عن العـرشة، أو ال يعترب، بل مع نقصـه تتحيض بأحد الدميني 

. الواجدين لصفة احليض، وتلحق اآلخر بالفاقد يف عدم كونه حيضاً
أمـا اعتبـاره يف املقـام األول فهو املتيقن ممـن تعرض له، كـام يف جامع املقاصد 
واملسالك والروض والروضة واملدارك وكشف اللثام وحمكي هناية األحكام واملوجز 
ورشحه وغريها، وعليه جر يف املبسوط، بل ظاهر املعترب والتذكرة واملنتهى املفروغية 
عنه، ويف كشف اللثام أنه ال خالف فيه. ويقتضيه ما تضمن أن أقل الطهر عرشة أيام.

لكـن ظاهـر املحكي عن الذكـر الرتدد أو امليـل لعدم اعتبـار ذلك، كام أرص 
عليـه يف احلدائـق، مسـتدالً عليـه بإطـالق نصـوص التمييـز، وخصـوص صحيحي 
يونس بن يعقوب وأيب بصري(١) فيمن تر الدم ثالثة أيام أو أربعة أو مخسة والطهر كذلك 
أو ستة أيام، ويتكرر ذلك منها من أهنا تتحيض كلام رأت الدم وتصيل كلام رأت الطهر 
ما بينها وبني شـهر، ويف األول: «فإن انقطع عنها الدم وإال فهي بمنزلة املسـتحاضة»، 

ويف الثاين: «فإذا متت ثالثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت...». 
واسـتظهر من االسـتبصار امليل إليـه، حيث احتمل محـل الصحيحني عىل من 
استمر هبا الدم مع اختالف بني صفتي احليض واالستحاضة عىل التعاقب بقدر األيام 
به بأن قولهA: «ثم  املذكورة بأن يراد من الطهر رؤية الدم بصفة االستحاضة، بل قرّ

تعمل ما تعمله املستحاضة» دليل عىل فرض كوهنا مستمرة الدم. 
كـام تعرض لـكالم من يظهر منـه اجلري عىل مضمـون اخلربين ممـن تقدم منا 
التعـرض لـه يف لواحق الكالم يف الدم املتقطع، مسـتظهراً موافقتهـم له يف اجلملة، ثم 

قال: «وإىل ما ذكرنا أيضاً يميل كالم الذخرية». 
(١) الوسائل باب:٦ من أبواب احليض حديث:٢ ، ٣.
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بـل قد يسـتفاد ما ذكره ممن تعرض للرشطني السـابقني دون هـذا الرشط، كام 
يف الرشايـع والقواعد والـدروس، إذ لو كانوا يف مقام االتكال عىل ما يذكر يف رشوط 

. احليض لكان املناسب إمهاهلم الرشطني أيضاً
وفيـه: أنـه ال جمال للخـروج بإطالقـات التمييز عن إطالق مـا تضمن أن أقل 

الطهر عرشة أيام، لعني ما تقدم يف الرشطني السابقني. 
وأما الصحيحان فموردمها تقطع الدم ال استمراره كام هو ظاهر الطهر والسيام 
مع مقابلته بالدم ال باحليض. وجمرد احلكم عىل املرأة بأهنا تعمل عمل املستحاضة أعم 
من كوهنا مستحاضة، بل قولهA: «وإال فهي بمنزلة املستحاضة» كالرصيح يف عدم 
كوهنا مسـتحاضة عىل احلقيقة. بل املسـتحاضة قد تطلق عىل ذات الدم اخلاص وإن مل 

يكن مستمراً، عىل ما تقدم يف أواخر االستدالل عىل وجوب االستظهار. 
كـام أنه تقدم يف لواحق الكالم يف الدم املتقطع عدم إمكان العمل بالصحيحني 
يف موردمهـا، فكيـف يتعـد هبام عنـه لصورة اسـتمرار الـدم. عىل أهنـام رصحيان يف 
اختصاص الوظيفة املذكورة فيهام بالشـهر والرجوع بعده إىل حكم املسـتحاضة التي 
ذكرنـا أن مقتىض القاعـدة البناء عىل الرشط املذكور فيهـا، وال ينهضان بإثبات جواز 
كون الفاقد دون عرشة أيام فيها مطلقاً ولو بعد الشـهر، كام هو املدعى. ومن هنا كان 

املتعني البناء عىل الرشط املذكور.
هـذا كلـه يف الفاقـد املتخلل بـني الدميني الواجديـن اللذين يمتنـع كوهنام من 
حيضـة واحـدة، أما املتخلل ملا يمكن كونه بتاممه من حيضـة واحدة، لكونه يف ضمن 
العـرشة، إمـا لرؤيته بعد ميض ثالثـة أيام للواجد، أو لرؤيته قبـل ذلك، بناء عىل عدم 
اعتبـار التـوايل يف ثالثـة احليض، فال ينبغي التأمـل يف عدم إخاللـه بالتمييز، بناء عىل 
أن النقـاء املتخلل بني الدميني من حيضة واحـدة بحكم الطهر، فيبنى عىل أن الواجد 

حيض والفاقد استحاضة.
وأما بناء عىل أنه بحكم احليض فظاهر الفاضلني يف املعترب واملنتهى والسـيد يف 



املدارك الرجوع للتمييز أيضاً، ألهنم ذكروا أنه إنام جيب كون الواجد ثالثة أيام متوالية 
بنـاء عىل اعتبـار التوايل يف ثالثـة احليض، إذ مقتضاه أنـه بناء عىل عـدم اعتبار التوايل 
يف ثالثـة احليض يتحيـض بالدم الواجـد للصفة يف الثالثـة املتفرقة املسـتلزم عندهم 

للتحيض فيام بينها حال خروج الفاقد. 
ونحـوه مـا يف الروض من أن املعيار يف التوايل يف املقـام هو املعيار يف التوايل يف 
أقـل احليض، فإن اكتفى فيه بوجوده يف كل يـوم من الثالثة املتوالية حلظة كفى وجود 
الواجـد فيها كذلـك، ألن الزمه أيضاً التحيض يف متام الثالثة أيضاً حتى حال خروج 

الفاقد املتخلل. 
وهـو الـذي قواه شـيخنا األعظـمP يف آخر كالمـه وإن مل يـرش إىل وجهه، 
، إلطـالق أدلة التمييز  بـل أرص يف أولـه عىل ضعفه، كام أنه اسـتقر به يف اجلواهر أوالً
املقتـيض حليضية الدميني الواجدين املسـتلزمة حليضية الفاقـد املتخلل، ألن الطهر ال 

يقل عن عرشة.
وال جمـال لدعـو العكس بتقريـب أن مقتىض عموم كون الفاقد اسـتحاضة 

 . عدم حيضية املتخلل املستلزم لعدم حيضية الطرفني معاً
الندفاعهـا بأن احتامل احليضية مقدم عىل غريه، كام يوضحه البناء عىل حيضية 

النقاء املتخلل الذي يكون الدم الفاقد املتخلل يف املقام أوىل باحليضية منه.
لكنه استشكل فيه بعد ذلك بإمكان الفرق بني النقاء والدم الفاقد باإلمجاع عىل 
حيضية األول، وحيث ال إمجاع يف املقام وكان مقتىض التمييز متصادماً يف الدم الواجد 
والفاقد من دون مرجح تعني قصوره وكون املرأة فاقدة للتمييز. وهو الذي أرص عليه 

.Pسيدنا املصنف
هذا وال خيفى أن دليل حيضية النقاء املتخلل ليس هو اإلمجاع عليه بخصوصه، 
بل ما يعم املقام من عموم أقل الطهر عرشة أيام أو غريه، ولذا لو قطع بحيضية الدميني 

الواجدين فال إشكال عندهم يف حيضية الفاقد. 
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ولـوال ذلك لـزم البناء عىل مقتـىض التمييز بتاممه من حيضيـة الواجدين دون 
الفاقد املتخلل من دون تصادم بينهام ـ كام ذكرناه ـ وهو خالف مبنى الكالم يف املقام.

فالعمـدة يف الفـرق بني النقـاء واملقام أن حيضيـة الدميني معاً مـع ختلل النقاء 
مفـروض الثبـوت بأدلتـه، فيثبـت الزمه، وهـو حيضية النقـاء، أما حيضيـة الدميني 
الواجديـن معـاً يف املقام فال طريق إلثباهتـا إال نصوص التمييز املقتضيـة أيضاً لكون 
الـدم الفاقـد اسـتحاضة، ومـع امتنـاع اجلمـع بـني األمرين يكـون ترجيـح احليضية

بال مرجح. 
وكـون الفاقـد أوىل باحليضية مـن النقاء ـ لو تـم ـ إنام ينفع مـع ثبوت الدميني 
املكتنفني معاً، ولو ثبت فال كالم عندهم يف حيضية املتخلل من حالة النقاء وحالة خروج 
الدم الفاقد، وإنام وقع الكالم يف حالة خروج الدم الفاقد لعدم ثبوت حيضية الدميني.

هـذا وقد يوجـه البناء عىل احليضيـة يف املقام بام أرشنا إليه آنفـاً من دعو: أن 
عدم حيضية الفاقد ليس لكون الفقد مقتضياً له، بل لعدم املقتيض للبناء عىل حيضيته، 
فـال يصلح يف املقام ملزامحة مقتيض البناء عـىل حيضيته، وهو ختلله للواجد الذي ثبت 

مقتيض حيضيته. 
لكن سبق منع الدعو املذكورة وأن ظاهر أدلة الصفات كون فقد صفة احليض 
مقتضيـاً للبناء عـىل عدم حيضيته، كام تكـون واجديتها مقتضية للبنـاء عىل احليضية.
فـاألوىل يف تقريب ذلـك أن يقال: إن خروج دم االسـتحاضة إنام يقتيض عدم 
حيضية املرأة وعدم جريان أحكام احليض من حيثيته، ال مطلقاً، ولذا لو فرض العلم 
بخروج دم احليض معه فال إشـكال يف حيضية املـرأة وجريان أحكام احلائض عليها، 
وحينئذٍ فاقتضاء نصوص التمييز حيضية الدميني الواجدين وعدم حيضية الفاقد وأنه 
اسـتحاضة، راجع إىل كون املـرأة حائضاً حال خروج الدميني الواجدين مسـتحاضة 
حال خروج الفاقد وليسـت حائضاً من حيثيته، وال مانع من البناء عىل ذلك من دون 
أن ينـايف البنـاء عىل حيضية النقـاء املتخلل، ألنه ال يقتيض حيضيـة املرأة حال خروج 



الفاقد من حيثيته، بل من حيثية اكتناف دميي احليض، كام لو علم بخروج دم احليض 
مع الفاقد.

عىل أنه سبق عند الكالم يف حيضية النقاء املتخلل أنه ال جمال للبناء عىل حيضيته 
حقيقة، ملا هو املعلوم من تقوم مفهوم احليض عرفاً بخروج الدم وعدم ترصف الشارع 

، ألنه بحكم احليض.  يف مفهومه، بل غاية ما يدعى أنه حيض تنزيالً
وحينئـذٍ يتجـه حتكيم نصوص التمييـز يف املقام بحملها عـىل أن كال من صفة 
احليض واالستحاضة أمارة عىل ما يناسبها من نوع الدم، فيحكم بحيضية الواجدين، 
وكـون املتخلل الفاقد دم اسـتحاضة جتري عليه أحكامه لـو اختص بأحكام، وهو ال 
ينـايف ترتيب أحكام احليض حال خروجه، كام ترتتب حال النقاء، لفرض اشـرتاكهام 
يف دليل التنزيل منزلة احليض، فيحكم ألجله بأن املرأة بحكم احلائض وإن كان دمها 

دم استحاضة بمقتىض التمييز.
وباجلملـة: لـو كان مرجـع حيضيـة النقاء املتخلـل إىل حيضية الـدم الفاقد يف 
الفـرض وكـون املرأة حائضـاً من جهته كانـت منافية ملفـاد التمييز وموجبـة لتصادم 
مقتضييـه، وكذا لـو كان مفاد التمييز كون املرأة غري حائض حـال خروج الدم الفاقد 

وال بحكم احلائض مطلقاً ولو من غري جهته، حيث تنايف حيضية النقاء املتخلل. 
أمـا حيـث كان مقتىض حيضيـة النقاء املتخلـل حيضية املـرأة أو كوهنا بحكم 
احلائـض مـن غري جهة خـروج الـدم الفاقد، ومقتـىض التمييز عـدم حيضيتها وعدم 
جريـان أحـكام احلائض عليهـا من خصوص حيثية خـروج الفاقد، فال تنـايف بينهام، 
بـل يتعني العمل هبام معاً بالبناء عىل حيضية الدميـني الواجدين وكون املتخلل الفاقد 
اسـتحاضة مع كون املـرأة حال خروجه حائضاً أو بحكم احلائـض من حيثية اكتناف 

دميي احليض، ال من حيثية نفس الدم. فالحظ.
وأما اعتبار الرشط املذكور يف املقام الثاين، بنحو تكون فاقدة للتمييز مع قصور 
الضعيـف عن أقل الطهر، فيظهر من املبسـوط إنكاره وأهنـا تتحيض بأحد الواجدين 
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وتلحق اآلخر بالفاقد، ليتم أقل الطهر، فقد ذكر أن من رأت ثالثة أيام بصفة احليض 
ثم ثالثة بصفة االستحاضة ثم عرشة بصفة احليض كان حيضها الثاين خاصة، وأن من 
رأت مخسة أيام أو أقل أو أكثر بصفة احليض ثم أقل من عرشة أيام بصفة االستحاضة 
ثم انقلب إىل صفة احليض مل تتحيض بالثاين الواجد لصفة احليض إال بعد ميض عرشة 

أيام من األول.
ويف املنتهى أهنا لو رأت أمحر بني أسـودين واجدين لرشائط التمييز، فإن ختلل 

بني األسودين عرشة أيام كانا حيضتني، وإال فاألول حيض والباقي فساد.
لكـن ظاهره كمحكي التحريـر يف الفرع األول املتقدم من املبسـوط الرتدد يف 
كوهنـا ذات متييـز، بل جزم بعدمه يف املعترب والتذكرة. وعليـه جر يف جامع املقاصد 
وكشـف اللثام واملدارك وظاهر املسـالك والروض والروضـة وحمكي هناية األحكام 
واملوجز ورشحه وغريها بنحو يظهر منهم عدم اختصاصه بالفرع املذكور وأن املعيار 

عموم الرشط املتقدم. 
وهـو املتجـه بناء عىل مـا تقدم يف الـرشط األول مـن ظهور أدلـة الصفات يف 
دوران التمييـز بـني احليض واالسـتحاضة مدارها، وأنه مع عـدم التمييز هبا تتحيض 

بأقراء النساء والعدد، حيث يتجه قصورها عن املقام.
نعم،  لو غض النظر عن اجلهة املذكورة وكان مفاد األدلة جمرد التحيض بواجد 
الصفـة وعدم التحيض بفاقدها اجتـه تعارض التطبيقني يف واجدي الصفة يف الفرض 
وكان مقتـىض قاعدة اإلمكان التحيض باألول، كام تقدم من املبسـوط يف الفرع الثاين 
ومن املنتهى يف الفرع الذي ذكره، وهو الذي ذكره يف جامع املقاصد واملدارك وحمكي 

الذكر لو بني عىل التحيض بأحد الدميني.
وأمـا مـا يف املبسـوط من التحيـض يف الفـرع األول بالثـاين، فكأنـه للرتجيح 
باألكثرية، ألنه األقرب لقاعدة اإلمكان، وللتحيض بواجد الصفة. لكنه يشـكل بأن 
القاعدة إنام تقتيض حيضية األكثر بعد شموهلا، وهي غري شاملة له يف املقام بعد ما سبق 



من أهنا تقتيض حيضية األسـبق املسـتلزمة المتناع حيضيـة املتأخر األكثر يف الفرض، 
. ومرجحية األكثرية يف التحيض بواجد الصفة غري ثابتة. فيخرج عن القاعدة موضوعاً

بقي يف املقام أمران..
األول: قال يف املبسـوط: «وإذا رأت املبتدأة ما هو بصفة دم االسـتحاضة ثالثة 
عرش يوماً ثم رأت ما هو بصفة احليض بعد ذلك واستمر كان ثالثة أيام من أول الدم 

حيضاً والعرشة طهراً وما رأته بعد ذلك واستمر كان من احليضة الثانية». 
واستشـكل فيـه يف املعترب بأنه مل يتحقق هلا متييز، ثم قـال: «لكن إن قصد أنه ال 

» ونحوه يف التذكرة.  متييز هلا وأنه يقترص عىل ثالثة ألنه اليقني كان وجهاً
وكأن مرادمهـا عـدم التمييـز هلا يف ضمـن الثالثة عرش التي هي االسـتحاضة 
والتي حكم يف املبسـوط بأن الثالثة األوىل منها حيض، وإال فاملفروض اختالف لون 

الدم بعدها. 
وحينئذٍ يشـكل ما ذكره أيضاً بأنه ال وجـه لليقني بحيضية الثالثة، بل بناء عىل 
شمول إطالق نصوص التمييز للدور األول تكون الثالثة عرش كلها استحاضة، وبناء 
عىل قصورها عنه تكون العرشة األوىل حيضاً والثانية اسـتحاضة وال يرجع لنصوص 

التمييز إال بعد ذلك.
نعـم،  يتم ما ذكره الشـيخP بناء عىل عموم نصـوص التمييز للدور األول 
وأن التحيـض بالواجد ألماريـة صفة احليض عليه، فيقدم عـىل قاعدة اإلمكان، وأن 
عـدم التحيـض بام يكون بصفة االسـتحاضة لعدم املقتيض للحيـض ال ألمارية صفة 
االسـتحاضة عليهـا، فتقـدم قاعـدة اإلمكان عليـه، حيث يتعـني البناء عـىل حيضية 
الواجـد يف الفـرض، وعدم التحيض بتامم العرشة السـابقة عليه من دم االسـتحاضة 
المتنـاع حيضيتهـا معه، مع التحيض بالثالثة األول منـه، لقاعدة اإلمكان بعد فرض 

تقديمها عىل عدم التحيض بام هو بصفة االستحاضة. 
لكـن سـبق ضعـف املبنى املذكـور. مع أنه ال يناسـب ما ذكـرهP أيضاً من 
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أهنـا لـو رأت ثالثة أيام بصفة االسـتحاضة وثالثـة أيام بصفة احليض ثـم رأته بصفة 
االسـتحاضة واسـتمر حتيضـت بالثالثة التـي بصفة احليـض فقط، قـال: «ألنه ليس 
بـأن جيعـل الثالثة األولـة مضافة إىل احليض بـأوىل من التي بعد أيام احليض، فسـقط 
[فسـقطا.خ.ل] وعمـل عىل اليقـني مما هو بصفة دم احليض». إذ لـو تم املبنى املذكور 
اجته إحلاق الثالثة األول باحليض لقاعدة اإلمكان، بل يتجه إحلاق ما يتمم العرشة من 

 . الفاقد الثاين أيضاً
وإن كان تعليلـه عدم اإلحلاق بعدم املرجح ألحـد الدميني الفاقدين ظاهراً يف 
أن عـدم التحيض بأحد الفاقدين لتعارض املقتضيني فيهام، ال ألن فقد الصفة بنفسـه 

. فالحظ. مقتض لعدم حيضيتهام معاً
الثاين: مقتىض بعض الكلامت السابقة وغريها من ترصحياهتم التحيض بالواجد 
لصفة احليض وإن اسـتلزم التحيض يف الشـهر الواحد بأكثر من حيضة، بل ظاهر من 

تعرض للرشط السابق املفروغية عنه. ويقتضيه إطالق أدلة التمييز. 
لكن قال شيخنا األعظمP: «إال أنه يشكل هذا يف الناسية، فإن ظاهر رواية 
يونـس أهنـا تعرف أيامها بصفة الدم. وفيها مواضع أخـر من الداللة عىل عدم حتيض 

املستحاضة أكثر من شهر. فتأمل». 
وظاهـره أن املسـتفاد مـن الرواية كـون التمييز طريقـاً ملعرفة أيـام العادة، فال 
يمكـن حجيتـه عىل خالفهـا بالتحيض بأكثر من مرة يف الشـهر، وليـس طريقاً ملعرفة 
أيـام احليـض ابتداءً ولو كان عىل خالف العادة ليمكن حجيته عىل ذلك. وكأن منشـأ 
ما ذكره من داللة الرواية عىل طريقية التمييز ملعرفة أيام العادة قولهA: «فهذه سـنة 
النبـي1 يف التي اختلط عليهـا أيامها حتى التعرفها، وإنام تعرفهـا بالدم ما كان من 

قليل األيام وكثريه»(١).
وفيـه: أنـه البد من محل األيام فيه عىل أيام احليض ال أيام العادة، ملا هو املعلوم 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤.



من الرواية وغريها من لزوم العمل بالتمييز وإن اختلف مقاديره ومواضعه باختالف 
األشـهر، مع وضـوح امتناع اختالف أيام العـادة فيها، فالبد من كـون التمييز طريقاً 
ملعرفة أيام احليض رأسـاً يف قبال العادة، كام يناسـبه قولهA: «وذلك أن دم احليض 
أسود يعرف» ولوال ذلك المتنع التعدي يف الرواية من الناسية للمضطربة واملبتدأة يف 

حجية التمييز، لفرض عدم العادة هلام ليكون التمييز حجة عليها كالناسية.
نعـم،  الناسـية إن قيل بحجية العادة هلـا فيام تذكره إمجاالً منهـا، كعدم الزيادة 
عـىل عـدد خاص أو عـدم التحيض يف زمـن خاص لزم اخلـروج بام تذكـره منها عن 
إطالقـات التمييز يف سـائر املوارد ومنها املقام، بناء عىل عـدم انعقاد العادة بالتحيض 
بأكثر من حيضة يف الشـهر، عىل ما سـبق الكالم فيه يف فروع العادة، وإن قيل بسقوط 
عادهتا عن احلجية رأسـاً حتى فيام تذكره منهـا اجته عملها بإطالق نصوص التمييز يف 

املقام وغريه. 
وأما داللة مواضع من رواية يونس عىل عدم حتيض املسـتحاضة أكثر من مرة 
يف الشـهر فهو خمتص بالتحيض بالعدد، دون التحيـض بالعادة أو بالتمييز، ولذا كان 
ظاهرهـم املفروغيـة عـن التحيض بالعادة يف الشـهر أكثر من مرة لو فـرض انعقادها 
كذلـك، وإنـام الـكالم يف انعقادهـا بالوجـه املذكور. ومـن هنا ال خمرج عـن إطالق 

نصوص التمييز يف غري الناسية وفيها عىل الكالم املتقدم.
وأما ما قد يظهر من اجلواهر من منافاته ملادل عىل أن احليض يف الشهر مرة(١).

 ففيـه: أن احلديـث حممول عىل القضية الغالبية، أو لبيان أهنا إذا مل حتض يف كل 
شهر فهي مسرتابة، كام تضمنه صحيح احللبي(٢) وال خيرج به عن اإلطالقات املذكورة.
كام أن مقتىض إطالقها عدم لزوم التحيض يف الشهر مرة، كام لو كانت تر ما 

هو بصفة احليض يف كل شهرين أو أكثر مرة واحدة. 
نعـم،  لو طالت املـدة بحيث يصدق عرفاً احتاد وصف دمهـا إما ابتداء أو بعد 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٩ من أبواب احليض حديث:٢، ١.
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اختالفه اجته رجوعها للوظيفة املتأخرة عن التمييز. 
بل ال يبعد االكتفاء يف الرجوع للوظيفة املذكورة باحتاد الوصف يف شـهر إذا مل 
يعلم برجوع االختالف، ألن ارتكاز حتيض املرأة يف كل شهر يوجب انرصاف املعيار 

يف االختالف واالتفاق إىل الشهر. 
وأمـا لـو علـم برجـوع االختـالف بعـد أكثر من شـهر فـال يبعد كوهنـا ذات 
متييز عرفاً، وأن حيضها عىل خالف املتعارف. والبد من التأمل. واهللا سبحانه وتعاىل 

العامل العاصم.
(١) أو لعـدم الفصـل بني الواجديـن بعرشة أيام، عىل ما تقـدم. ويأيت يف آخر 

التنبيه الرابع الوجه يف عموم الرجوع ألقراء األقارب لصورة فقد رشوط التمييز.
(٢) كـام رصح بـه مجاعـة كثرية مـن قدماء األصحـاب ومتأخرهيم ونسـبه يف 
املعتـرب للخمسـة وأتباعهم، بل يف املـدارك أنه املعروف من مذهـب األصحاب، ويف 
 كشف اللثام واملفاتيح وعن جممع الفائدة أنه املشهور، وعن كشف الرموز أن به فتو
األصحـاب، ويف املعتـرب أنه الـذي اتفق عليه األعيان من فضالئنـا، بل ادعي اإلمجاع 
عليـه رصحياً أو ظاهراً يف اخلالف والتذكرة وحمكـي رشح املفاتيح، وعن التنقيح نفي 

اخلالف فيه، كام يظهر من الرسائر.
ويقتضيه مرفوع أمحد بن حممد عن زرعة عن سامعة: «سألته عن جارية حاضت 
أول حيضهـا فدام دمها ثالثة أشـهر، وهي ال تعرف أيـام أقرائها. فقال: أقراؤها مثل 
أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها خمتلفات فأكثر جلوسها عرشة أيام وأقله ثالثة أيام»(١)، 

[فاقد. ذات متييـزـ  إمـا ألنه كله واجـداً [واجد.ظ] للصفات أو كلـه فاقداً
ظ] هلـا، أو ألن الواجد أقـل من ثالثة أيام، أو أكثر من عرشة أيام(١) ـ فإن 

كانت مبتدئة رجعت إىل عادة أقارهبا(٢)

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



وموثق زرارة وحممد بن مسـلم ـ بناء عىل ما سـبق يف حتديد سـن اليأس، من االعتامد 
عـىل طريـق الشـيخ إىل عيل بن احلسـن بن فضال ـ عـن أيب جعفـرA: «قال: جيب 
للمسـتحاضة أن تنظر بعض نسـائها فتقتدي بأقرائها ثم تسـتظهر عىل ذلك بيوم»(١).

وقد يستدل عىل ذلك أيضاً بموثق أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «قال: النفساء 
إذا ابتليت بأيام كثرية مكثت مثل أيامها التي كانت جتلس قبل ذلك واستظهرت بمثل 
ثلثـي أيامها... وإن كانت ال تعرف أيام نفاسـها فابتليت جلسـت بمثـل أيام أمها أو 
أختها أو خالتها واسـتظهرت بثلثي ذلك»(٢). بدعو إحلاق احلائض بالنفساء، ملا دل 

عىل اتفاقهام يف األحكام. 
لكنه يشـكل بأنه لو تم اتفاقهام يف األحكام بنحو يشـمل املقام فظاهر احلديث 
الرجوع لألقارب يف نفاسهن ال يف أيام حيضهن، وهو ـ مع عدم القائل به، كام يأيت يف 

حمله إن شاء اهللا تعاىل ـ أجنبي عن املدعى.
ودعـو: أن عـدم العمل به يف ذلك ملـزم بحمله عىل أيـام احليض. مدفوعة 
بمخالفـة ذلـك لظاهره جداً، فـال جمال حلمله عليه بنحو يكون حجة فيه يف النفسـاء، 

فضالً عن التعدي به للحائض. 
ومثلـه يف الضعف االسـتدالل بأن احليض يعمـل فيه بالعـادة واألمارة، ومع 
اتفاقهـن يغلب أهنا كإحداهن، إذ من النادر أن تشـذ واحدة عن مجيع األهل، أو نحو 

ذلك مما يرجع إىل العمل بالظن، لعدم الدليل عىل عموم حجيته يف املقام.
فالعمدة احلديثان األوالن، وقد سـبق عند الكالم يف رجوع املبتدأة للتمييز أنه 

البد من تنزيل إطالقهام عىل صورة فقد التمييز، فيتم االستدالل هبام للمدعى.
هـذا وقـد تـردد يف املعترب يف احلكـم املذكور، وتبعـه يف ظاهر املـدارك وجممع 
الربهان، لإلشـكال يف األول بإضامره، وانقطاع سـنده، وبأن زرعة وسامعة واقفيان. 

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث: ١.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٢٠.
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ويف الثـاين بـأن يف سـنده عيل بن احلسـن بن فضال وهـو فطحي، وبتضمنـه االكتفاء 
ببعـض النسـاء وهو خالف الفتـو. مضافـاً إىل االقتصار يف مرسـلة يونس الطويلة 
عىل التحيض بالعدد عند فقد التمييز مع الترصيح فيها بانحصار حاالت املستحاضة 

بالسنن الثالث.
لكن يندفع اإلشكال يف األول ـ مضافاً إىل حجية خرب الواقفي الثقة، ووضوح 
عدم رواية سامعة عن غري اإلمام، ولذا عده األصحاب يف عداد رواياهتمـ  بأن ضعف 
سـنده منجـرب بظهور اعتـامد األصحاب عليـه، حتى كان ظاهر اخلـالف اإلمجاع عىل 
قبولـه ورصيح املعترب اتفاق األعيان من فضالئنا عـىل الفتو بمضمونه، ويف املنتهى 

وعن كشف الرموز أن األصحاب تلقوه بالقبول. 
وأما الثاين فال يقدح يف سـنده كون بن فضـال فطحياً بعد االتفاق عىل وثاقته، 
وورود الرواية بقبول روايات بني فضال، وال يف مضمونه االكتفاء فيه ببعض النساء، 
إلمـكان اجلمع بينه وبني املرفـوع بجعل عادة البعض أمارة عىل عـادة البواقي، لعدم 
تيرس االطالع عىل عادة الكل، فمع ظهور االختالف ينكشف خطأ األمارة ـ كام أشار 
إليـه يف املعترب ـ أو بحمـل أمارية الكل عىل االنحالل، فمع ظهور االختالف يسـقط 
الكل بالتعارض، ومع عدمه يعمل بام وصل ألصالة عدم املعارض. ويأيت متام الكالم 

يف ذلك يف التنبيه الثاين إن شاء اهللا تعاىل.
وأما اإلشكال بمنافاهتام للمرسلة فقد يدفع..

تـارة: بـام عـن الشـهيد من احتـامل أن يكـون املراد مـن قوله1 يف املرسـلة: 
«حتيـيض يف كل شـهر يف علـم اهللا سـتة أيام أو سـبعة أيام» حتييض فيـام علمك اهللا من 

عادات النساء، ألنه الغالب عليهن.
 واُخـر: بـام ذكره سـيدنا املصنفP مـن احتامل حكومتهام عىل املرسـلة، 
لظهـور املرسـلة يف كـون الرجـوع إىل العـدد لفقد األمـارة عىل تعيـني احليض، نظري 
األصل، فإذا ثبتت طريقية أقراء األقارب كانت مقدمة عليه، ويكون احلرص يف السنن 



الثالث إضافياً، إما بلحاظ الغالب، لغلبة اختالف األقارب أو لغري ذلك.
لكـن األول بعيـد جداً، بل املرسـلة كالرصحية يف خالفه، كـام يظهر بالتأمل يف 
بعـض فقراهتـا. وما يف اجلواهر من أنـه ال بأس بارتكابه يف مقـام اجلمع بني األدلة ال 

. يصغى إليه، لعدم كون اجلمع بذلك عرفياً
وكذا احلال يف الثاين، ألن املرسلة وإن كانت ظاهرة يف أن اإلرجاع للعدد بمفاد 
األصـل لعـدم الطريق ملعرفة احليـض، إال أهنا ظاهرة يف أنه يكفـي يف حتقق موضوعه 
فقـد التمييز املسـتلزم لعدم وجـود طريق آخر بعـده. فال ينبغي التأمـل يف التنايف بني

احلديثني واملرسلة. 
نعم،  ال حميص عام ذكره غري واحد من تقييد املرسـلة باحلديثني، امللزم بحمل 
احلـرص فيهـا عىل اإلضايف، ولـو لغلبة اختالف األقـارب أو عـدم وجودهن أو عدم 
انعقـاد العادة هلن. فال جمال للرتدد يف ذلك ممن سـبق، فضـالً عن اخلالف فيه، كام قد 
ينسـب للغنية، بناء عىل عموم كالمه املتقدم يف ذيل الكالم يف حجية التمييز ملسـتمرة 

الدم، وإن كان الظاهر عدمه، كام سبق. 
نعم،  هو ظاهر إشارة السبق، النتقاله يف مطلق املستحاضة من التمييز للتحيض 

بالعدد من دون تعرض لعادة نسائها.
(١) كام يف اجلواهر وجعله ظاهر إطالق النص والفتو، خالفاً لظاهر التذكرة 
واملسـالك والـروض من اختصاص الرجـوع هلن بالعدد، للحكـم يف األخريين بأهنا 
تتخري يف وضع األيام حيث شاءت، وإن كان األوىل وضعها يف أول الدم، ويف األول 

بتعيني أقرب الدم يف مطلق من ال متييز هلا. 
وهـو املنرصف من إطالق غريها، لعدم التعرض فيها يف صورة االختالف إال 
للتحيـض بالعدد، إذ لو كان املراد باإلرجاع إليها اإلرجاع يف الوقت والعدد معاً كان 

(١) عدداً، بل ووقتاً
٣٥٥ ........................................................................ رجوع املبتدأة لعادة نسائها
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املناسب التعرض للوقت أيضاً يف صورة االختالف. 
ومنه يظهر كون ذلك هو املتيقن من إطالق اإلرجاع إليهن يف مضمر سـامعة، 
بل هو الظاهر منه، إذ لو كانت اجلهة املسؤول عنها والتي كان اإلرجاع بلحاظها تعم 
الوقـت، للتحـري فيه كالعـدد، مل يكن الواجـب يف صورة االختالف مسـتوفياً للجهة 

املسؤول عنها واملتصد لبياهنا.
بـل لعـل العدد هو املنرصف من موثق زرارة وحممد بن مسـلم بسـبب ارتكاز 
التحيض يف أول الدم لقاعدة اإلمكان وارتكاز أن األصل حتيض املرأة يف كل شهر مرة، 
املوجب الرتفاع التحري من حيثية الوقت وكون املتيقن من االرجاع هو العدد ال غري.
كيف ولو كان املراد االرجاع اليهن يف الوقت والعدد معاً بنحو املجموعية لزم 
عـدم الرجوع إليهن مع اختالفهن يف الوقت فقط، ولو كان املراد اإلرجاع فيهام بنحو 
االنحـالل لـزم الرجوع إليهـن يف الوقت لو اتفقـن فيه واختلفن يف العـدد، وكالمها 

بعيد، كام اعرتف به يف اجلواهر. 
لكن قال: «إال أنه قد يدفع بأنه ال تالزم بني وجوب الرجوع إىل الوقت والعدد 
عند االتفاق قضاء للتشـبيه، وعدم صدق االختالف إال بالعدد خاصة وإن اتفقن يف 

الوقت. فتأمل فإنه دقيق». 
وهـو كـام تـر، ألن اجلهة امللحوظـة يف اإلرجـاع والتشـبيه إن عمت الوقت 
صـدق االتفـاق واالختالف بلحاظه، وال خيتص املعيـار يف االختالف بالعدد إال مع 
قرص اإلرجاع والتشبيه عليه، لوضوح أن جهة كل من التشبيه واإلرجاع واالختالف 
غـري مرصح هبـا، والبد يف تعيينهـا من قرينة عامـة أو خاصة، وما تقتضيـه القرينة يف 
أحدمهـا تقتضيه يف الباقي، وحيث كان الظاهر منهم املنرصف من األدلة أن املعيار يف 

االختالف هو العدد تعني كونه هو جهة التشبيه امللحوظة يف اإلرجاع.
ويناسب ذلك ارتكاز أن العدد هو املستند لطبيعة املرأة ومزاجها التي تشاركها 
فيه أرحامها، بخالف الوقت، فإنه يسـتند ألمـور ختصها من وقت والدهتا ونحوه مما 



ال يـرسي إىل أرحامها إال بمحض املصادفات التـي قد تتم يف غري أرحامها، والتي ال 
يبتنـي اإلرجـاع ألقراء نسـائها عليها. وهبذا افـرتق رجوع املبتدأة ألقراء نسـائها عن 

رجوع ذات العادة لعادهتا.
ولعله ملا ذكرنا نسـب شـيخنا األعظـمP االقتصار يف اإلرجـاع عىل العدد 
لظاهـر النـص والفتو، بل ظاهر سـيدنا املصنفP يف مستمسـكه يف حكم ذات 
العـادة العدديـة فقـط املفروغية عـن اختصاص طريقية أقـراء األقـارب بالعدد دون 

الوقت. وهو املتعني. 
وأمـا الوقت فمقتىض ما ذكرنـا يف وجه االنرصاف كونه يف أول الدم، بناء عىل 
شـمول اإلرجاع ألقراء األقـارب للدور األول، وبناء عىل قصـوره عنه يكون بميض 

شهر منه. وسيأيت الكالم يف حتقيق ذلك إن شاء اهللا تعاىل.
(١) بنـاء عـىل التخيري يف الوقت مع عـدم املرجع فيه. ويأيت إن شـاء اهللا تعاىل 

الكالم يف ذلك يف مبحث التحيض بالعدد.
بقي يف املقام أمور..

األول: املراد بالنسـاء هنا األقارب من األبوين، ال من خصوص أحدمها ـ كام 
رصح بـه مجاعـة ـ ال ملا يف جامع املقاصـد وعن الذكر من أن املعتـرب الطبيعة، وهي 
جاذبـة من الطرفني، لعـدم التعويل عىل مثل ذلك يف األحـكام الرشعية. بل إلطالق 

املضمر واملوثق لصحة النسبة يف كلتا الطائفتني. 
وال هيـم معه اختصـاص خرب أيب بصري بـاألم واألخت واخلالـة، لقرب إلغاء 
خصوصيتهـن فيـه ومحله عىل بيـان بعض األفراد، مجعـاً مع األولني، ألنـه أقرب من 
تنزيل إطالق (نسـائها) فيهام عىل خصوصهن، عىل أنه سبق عدم كونه من أدلة املقام. 

فال خمرج عن اإلطالق املذكور. 

عىل األحوط وجوباً إن اتفقن يف الوقت، وإال ختريت يف تعيني الوقت(١).
٣٥٧ ........................................................................ رجوع املبتدأة لعادة نسائها
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هـذا واملتيقن عموم األقـارب لألم واجلدتني واألخـوات واخلاالت والعامت 
القريبات، وال يبعد شـموله لبناهتن، ويف شـمول اإلطالق ملا زاد عىل ذلك كخاالت 

األمهات وجداهتن إشكال.
ثـم إن املـراد من عمومهـن لألقارب مـن األبويـن بأصنافهن ليـس هو لزوم 
واجديتهـا هلـن، بنحو لو مل يكن هلا بعـض األصناف مل تكتف بالباقي، بل ال إشـكال 
ظاهـراً يف االكتفـاء بمـن حصل منهن، ألن ظاهـر اإلرجاع للنسـاء يف احلديثني كونه 
بنحـو القضيـة احلقيقية التي تتبع فعليتها فعلية موضوعهـا، فاملراد به الرجوع ملن هي 

 . من أقارهبا فعالً
وال يبتنـي ذلـك عـىل ما يأيت مـن االكتفـاء بالبعـض، إذ املراد بـه البعض من 

احلاصل، ال البعض مما يمكن فرضه وإن كان متام احلاصل. 
ولعل هذا هو املراد مما يف مفتاح الكرامة، حيث نسب ألكثر من عثر عىل كالمه 

أن املراد األقارب من األبوين أو من أحدمها. 
نعم،  الظاهر أن املوت ال يوجب اخلروج عن موضوع اإلرجاع ـ كام نبه له يف 
الروضـ  لشمول اإلطالق للميتة، والسيام مع عدم دخل احلياة ارتكازاً يف كاشفية األقراء.

وعـن الذكر اعتبار احتاد البلد، ألن للبلدان أثـراً ظاهراً يف ختالف األمزجة، 
ويف كشف اللثام أنه ال بأس به. 

لكنـه كـام تر ال ينهض باخلروج عن عموم النص، والسـيام مـع أن فتح هذا 
الباب يقتيض اعتبار احتاد سنخ املزاج بمثل احلرارة والربودة والصحة واملرض والسن 

ونوع الغذاء وغري ذلك مما قد يكون له أثر يف ختالف األمزجة من حيثية احليض.
. وأضعف منه ما حكاه يف الروض  ودعـو: انرصاف النص إليه ممنوعة جـداً
عن شـيخه السيد حسـن من اعتبار البلد، فإن فقدن فأقرب البلدان. ألن وجه اعتبار 
البلـد إن كان بنحـو ينهض بتخصيـص العموم فال وجـه لالكتفاء مـع عدمه بأقرب 

البلدان، وإال فال وجه للخروج عن العموم به. 



عـىل أن فتـح هذا الباب يقتيض التدرج يف األقـارب من األقرب فاألقرب ويف 
السـن كذلك، إىل غري ذلك مما يناسـب أخذ احلكم من اعتبارات ظنية ال من نصوص 

رشعية تعبدية.
الثـاين: حيـث كان ظاهـر املضمر اعتبار أقـراء مجيع األقـارب ورصيح املوثق 
االكتفـاء بالبعض فقد سـبق اجلمـع بينهام إما بحمـل املوثق عىل كـون البعض طريقاً 
ملعرفـة الكل مع عـدم متامية مقتيض احلجيـة إال باتفاق الـكل، أو بحمل املضمر عىل 
حجية اجلميع بنحو االنحالل، فيتم مقتيض احلجية يف كل منها وتسقط مع االختالف 
بالتعارض، ويلزمه االكتفاء بالبعض مع عدم ثبوت االختالف ألصالة عدم املعارض.
ولعـل الثاين أقرب، لوضوح أنه كثرياً ما ال تكون قرابة بني مجيع أقارب املرأة، 
بل تكون أقرباؤها من طرف األب بعيدات عن أقربائها من طرف األم، حيث ال جمال 

 . مع ذلك لطريقية أقراء بعضهن عىل أقراء البعض اآلخر ارتكازاً
بـل طريقيـة قـرء البعض عىل قرء الكلـ  كـام هو مبنى الوجه األولـ  تناسـب 
 . طريقية قرء البعض عىل قرء املبتدأة لعدم الفرق بني املبتدأة وغريها يف ذلك ارتكازاً

ومن هنا يتجه االكتفاء بالواحدة مع انحصار األمر فيها ولو لعدم انعقاد العادة 
لغريها، أما عىل األول فيشـكل بعدم صدق نسـائها عىل الواحدة، بل يشـكل صدقها 

عىل االثنتني.
هـذا ويف اجلواهر أنه ال قائل باالكتفاء بالواحـدة مع اجلهل باالختالف. ومن 
. بل قد يظهر من الروض دعـو اإلمجاع عىل عدم  ثـم اعتـرب البعض املعتد به حينئـذٍ
حجية غري األغلب. بل سبق من املعترب أن االكتفاء بالبعض خالف الفتو. بل رصح 
يف احلدائـق بعـدم القائل به. لكن يف بلوغ ذلـك حد احلجية بنحو خيرج به عن مقتىض 

األدلة إشكال، بل منع.
الثالـث: أمهـل األكثر التعرض حلكم االسـتظهار مع اشـتامل املوثق عليه، بل 
يظهـر مـن الفقيه اهلمداينP معروفيـة عدم مرشوعيته، حيث جعل اشـتامل املوثق 
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عليـه مـن مجلة املوهنات املذكورة فيه، ودفعه بأنه ال مانع من االلتزام به، ثم قال: «إال 
أن ينعقد اإلمجاع عىل خالفه». 

لكـن يظهـر مـن الـدروس وجامـع املقاصد االعتـداد باحتـامل رشعيتـه تبعاً 
للموثق، بل عن الذكر الفتو به. 

ولعـل إمهالـه يف كالم مجاعة هنا اتـكاالً عىل ما ذكـروه يف اجلمع بني نصوص 
االستظهار ونصوص االقتصار عىل العادة، لدعو ورود نظريه يف املقام. ومن هنا ال 

جمال لدعو اإلمجاع عىل عدم مرشوعيته، ليسقط املوثق عن احلجية فيه.
نعم،  قد ينافيه ظهور املضمر يف عدم جوازه وأن املرأة ال جتلس إال بقدر أقراء 
نسـائها. وال جمـال للجمـع بينهـام بحمل االسـتظهار يف املوثق عىل خصـوص الدور 
األول، ملـا يـأيت من قصورمها معاً عنه، كام ال جمال ألكثـر الوجوه املتقدمة للجمع بني 

االستظهار ونصوص االقتصار عىل العادة، كام يظهر بالتأمل فيها. 
لكـن الظاهر إمـكان اجلمع بينهام برفـع اليد عن ظهور املضمـر يف بيان مقدار 
جلـوس املبتـدأة، بحمله عىل جمرد بيان طريقية أقراء األقارب حليضية ما يسـاوهيا من 
الدم املسـتمر من دون أن ينايف لزوم اجللوس زيادة عىل ذلك يوماً واحداً لالسـتظهار 

وإن مل حيرز حيضية الدم فيه، كام تضمنه املوثق. 
نعـم،  قد ال يناسـب وجوب االسـتظهار إمهاله يف املضمر مـع وروده يف مقام 
البيـان، حيث قد يكـون ذلك ملزماً برفع اليد عن ظهـور املوثق يف وجوبه ومحله عىل 
االستحباب، والسيام مع إمهال األصحاب التعرض له. وإن مل خيل ذلك عن إشكال، 

فال يرتك االحتياط باالستظهار.
الرابع: مقتىض إطـالق األصحاب عموم الرجوع ألقراء األقارب ألول رؤية 
الدم، فاملرأة وإن كانت تتحيض يف أوله للعرشة للجهل بتجاوز الدم عنها، إال أنه إذا 
جتاوزها انكشف كون حيضها خصوص ما يساوي أقراء أقارهبا وأن الزائد استحاضة 
تقيض ما تركته ألجله من الصالة، ثم تتحيض يف األدوار الالحقة بقدر أقراء األقارب 



ال غـري، فال فرق بـني الدور األول وما بعده واقعاً، بل يمتـاز الدور األول بالتحيض 
للعرشة ظاهراً بتجاوز الدم عنها. وقد نسب يف الدروس ذلك لظاهر األصحاب.

وكأنه لدعو عموم حتيض املبتدأة التي يتجاوز دمها العرشة بأقراء األقارب، 
امللـزم برفع اليد عن مقتىض قاعدة اإلمكان واالسـتصحاب من حيضية متام العرشة، 
ألهنام بلسان األصل املحكوم لألمارة، وهي أقراء األقارب، وإن عمل هبام قبل ظهور 

التجاوز وحتقق موضوع الرجوع لألقارب.
لكنه يشكل بعدم الدليل عىل العموم املذكور، الختصاص املضمر بمن يستمر 
دمها ثالثة أشهر، فال إطالق هلا يف االستمرار شهراً واحداً أو أقل، والسيام مع فرضها 

فيه ال تعرف أيامها، وقاعدة اإلمكان تقتيض كون أيامها العرشة. 
كام أن املوثق خمتص باملستحاضة، ومقتىض قاعدة اإلمكان واالستصحاب كوهنا 
يف أول الدم حائضاً إىل العرشة، وال تكون مستحاضة داخلة يف موضوع النص إال بعد 
ذلك، نظري ما تقدم يف وجه قصور عموم رجوع مستمرة الدم للعادة عن الدور األول. 
وعليـه ال ترجع إىل احلكم الذي تضمنه املوثق إال بميض شـهر من رؤية الدم، 
وهـو الدور الثـاين هلا، ملا تقدم من ارتـكاز أن األصل كون احليض يف كل شـهر مرة، 

ولذا كان هو املعيار عندهم يف بقية األدوار. 
والسيام مع ظهور املضمر واملوثق يف كون التحيض بأقراء النساء وظيفة فعلية 
ترجع إليها حني العمل، الما يعم الوظيفة الواقعية التي ينكشف بعد جتاوزها العرشة 
ثبوهتـا مـن أول األمر، ألن ذلك هو املناسـب ملـا يف املضمر من ختيريهـا مع اختالف 
النسـاء يف مقدار اجللوس بني الثالثة إىل العرشة، وملا يف املوثق من األمر باالسـتظهار 

الظاهر يف نفس اجللوس ال يف كون اجللوس السابق يف حمله.
ودعـو: أن قصورمهـا لفظاً عن الدور األول ال ينـايف فهم عموم حكمهام له 
إلغاء خلصوصيته عرفاً، لعدم الفرق ارتكازاً يف طريقية أقراء األقارب بني مجيع األدوار. 
مدفوعـة بأن الرجوع للطريق املذكور ليس ارتكازياً، ليتعد عن مورد دليله، 
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لضعـف طريقيته جداً، بل هو تعبـدي حمض لرفع التحري، فال جمال إللغاء خصوصية 
مورد دليله. 

بـل لو فـرض عمومه لفظاً للـدور األول مل يبعـد انرصافه عنه سـؤاالً وجواباً 
بسـبب ارتفاع التحري فيه بقاعدة اإلمكان واالسـتصحاب املفروض العمل عليهام يف 
أول األمـر فيـه واختصـاص التحـري ببقية األدوار بنـاء عىل ما هو الظاهـر من قصور 
القاعـدة عـن إحراز احليـض يف أثناء الدم املسـتمر، بل حتى بناء عـىل جرياهنا ملا كان 
مقتضاهـاـ  وهـو احليض بميض أقـل الطهرـ  عىل خالف املتعـارف كان مثرياً للريب 

املوجب للسؤال.
ومن هنا ال جمال لرفع اليد عن مقتىض قاعدة اإلمكان واالستصحاب يف الدور 
األول املعتضد بإطالق موثق ابن بكري عن أيب عبد اهللاA: «قال: املرأة إذا رأت الدم 
يف أول حيضها فاسـتمر هبا الدم تركت الصالة عرشة أيام ثم تصيل عرشين يوماً، فإن 
 ،(١)« اسـتمر هبا الدم بعد ذلك تركت الصالة ثالثة أيام وصلت سـبعة وعرشين يوماً
ونحـوه موثقـه اآلخر(٢)، بناء عىل ظهـور ذيلهام يف التحيض بالثالثـة يف مجيع األدوار 
الالحقـة، حيـث ال يكون محله عىل من ال ترجـع ألقراء أقارهبا منافيـاً لبقاء صدرمها 
املتضمـن التحيـض للعرشة يف أول الدم شـامالً ملن ترجع ألقـراء أقارهبا، وظاهرمها 

عدم وجوب رفع اليد عن التحيض يف أول الدم للعرشة باستمرار الدم. 
نعم،  لو كان املستفاد منهام التحيض بالعرشة والثالثة بالتعاقب يف متام األدوار 
كان مـا تضمنه الصـدر والذيل وظيفة واحدة خمتصة بمن ال ترجـع إىل أقراء أقارهبا، 

وال تنفع فيام نحن فيه. لكنه خمالف لظاهر املوثق األول ورصيح الثاين.
عىل أنه لو فرض عموم املضمر واملوثق للدور األول فقد تقدم يف التنبيه الثالث 
مـن مبحث الرجوع للتمييز مـا ينهض باخلروج عنه يف الدور األول، ألن املقامني من 

باب واحد. فراجع ما تقدم هناك فإن له نفعاً يف املقام.

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



ثم إنه قد يدعى اختصاص ما ذكرناه من التحيض بأقراء النسـاء بميض شـهر 
مـن رؤيـة الدم بـام إذا كان الدم بصفة واحدة أمـا إذا اختلفت صفته مـن دون أن تتم 
رشوط التمييز املتقدمة فيلزم جعل ما يسـاوي أقراء النسـاء من الواجد لصفة احليض 

مهام أمكن تقدم أو تأخر، عمالً باملقدار املمكن من دليل الصفة. 
ويظهـر ضعفـه مما تقدم عند الكالم يف الرشوط املذكـورة من اختصاص دليل 
الصفات بام إذا كان االختالف يف الوصف صاحلاً للتمييز بني احليض واالستحاضة. 
ودعو: أن ارتكازية حجية الصفات عىل ما يناسبها ملزمة بتعميمها للمورد. 
مدفوعـة بام تقدم يف أدلة حجية الصفات ـ عند الكالم يف قاعدة اإلمكان ـ من 
أن اإلرجاع إليها بمالك الغلبة التي ال تكون حجيتها ارتكازية، بل تعبدية يقترص فيها 

عىل مورد أدلتها، نظري ما ذكرناه هنا يف الرجوع ألقراء األقارب. 
كـام ال جمال لدعو قصـور دليل الرجوع ألقراء األقارب عن صورة اختالف 
صفة الدم وإن مل يمكن التمييز هبا. إذ يكفي يف دفعها إطالق دليله، أما املوثق فظاهر، وأما 
املضمر فألنه مل يؤخذ فيه إال فرض اجلهل بأيام األقراء ويكفي فيه تعذر التمييز. فالحظ.
اخلامـس: ذكر الشـيخ يف مجلة مـن كتبه رجوع املبتـدأة يف املرتبـة املتأخرة عن 
أقـراء أقارهبـا إىل أقـراء أقراهنا يف السـن، وتبعه عىل ذلك يف الرسائر والوسـيلة وأكثر 
كتـب العالمـة والشـهيدين وغريهم. ويف املسـالك وعن رشح املفاتيح أنه املشـهور، 
وعـن فوائد الرشايع أنه مذهب األكثر، وعن رشح اجلعفرية أنه ظاهر املتأخرين، ويف 

، بل قد يظهر من الرسائر عدم اخلالف فيه.  اجلواهر أنه املشهور نقالً وحتصيالً
عـىل اختالفهـم يف تعليقه.. تارة: عـىل فقد أقارهبا، كام يف االقتصاد والوسـيلة 

والرسائر وحمكي مجل الشيخ واملهذب والتحرير واملختلف وغريها. 
واُخر: عىل اختالفهن، كام يف اللمعة. 

وثالثة: عليهام معاً، كام يف املبسوط والقواعد واإلرشاد وحمكي هناية األحكام وغاية 
املرام وغريمها. وال يبعد رجوع الكل ألمر واحد، وهو تعذر الرجوع ألقراء األقارب. 
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كـام اختلفـوا يف إطالقـه، كام يف االقتصـاد والقواعـد واإلرشـاد وحمكي هناية 
األحـكام واملوجـز وغريمهـا، وتقييده باحتـاد البلد، كام يف املبسـوط والوسـيلة وأكثر 
الكتب، بل هو داخل يف معقد الشـهرة املدعاة يف املسـالك ويف النسبة لألكثر يف حمكي 

فوائد الرشايع. 
بـل عـن رشح املفاتيح أنـه لواله لزم املحـال. وكأنه المتنـاع اإلحاطة بجميع 
األقران يف السن عادة. لكنه مبني عىل االعتبار بالكل أما لو اكتفي بالبعض فال حمذور. 
ثـم إن ظاهـر النافـع وحمكـي التلخيـص كـون األقـران يف عـرض األقارب، 
، وجعله يف الدروس ظاهر  لعطفهـام هلـا بالواو أو (أو) وكذا ما حكاه يف الرشايع قوالً

األصحاب يف املقام.
هـذا ويظهـر الرتدد يف أصـل الرجوع لألقـران من الرشايـع والتذكرة وجامع 
املقاصد وحمكي جممع الربهان وكشـف الرموز وتلخيص التلخيص واملهذب البارع، 
بـل قد يسـتظهر من بعضهم امليـل لعدمه، كام هو ظاهر املدارك، بـل جزم به يف املعترب 
وحمكـي التنقيـح، وهو الظاهر من كل مـن حكم بالتحيض بالعدد مـع فقد األقارب 
أو اختالفهـن، كـام يف الفقيه والنهاية واخلالف واملفاتيح وحـكاه مجاعة عن املرتىض، 
بـل ادعـي اإلمجاع عىل ذلك يف اخلالف. واشـتهر عدم التعويل عىل أقـراء األقران يف 

العصور املتأخرة.
وكيف كان، فقد استدل للرجوع ألقراء األقران..

 ،تارة: بإطالق (نسـائها) ألن اإلضافة تصدق بأدنى مالبسـة، كام عن الذكر
قال: «وملا البسـنها يف السـن والبلد صدق عليهن النسـاء، وأما املشـاكلة فمع السـن 

.« واحتاد البلد حتصل غالباً
واُخـر: بالغلبـة، كام يشـري إليـه ذيل كالم الذكـر املتقدم. قـال يف املنتهى: 
«ويمكـن أن يقـال: إن الغالـب التحاق املرأة بأقراهنا يف الطبـع، ويدل عليه من حيث 
املفهـوم مـا رواه يونس عن بعض رجاله عن أيب عبد اهللاA قال: أدنى الطهر عرشة 



أيـام، وذلك أن املـرأة أول ما حتيض ربام تكون كثرية الدم فيكـون حيضها عرشة أيام 
فال يزال كلام كربت نقصت حتى يرجع إىل ثالثة أيام، فإذا رجعت إىل ثالثة أيام ارتفع 
حيضهـا وال يكـون أقل من ثالثة أيـام(١)، فقولهA: «كلام كـربت نقصت دال عىل 

.وذلك يؤيد ما ذكره الشيخ». توزيع األيام عىل األعامر غالباً
وثالثة: بام عن رشح املفاتيح من أن يف بعض نسخ موثق زرارة وحممد بن مسلم: 

«فتقتدي بأقراهنا» وعن جممع الفائدة والربهان أن يف بعض األخبار: «أقراهنا».
والـكل كام تر، الندفـاع األول بأن املتبادر من إطالق اإلضافة كوهنا بلحاظ 
االنتساب والقرابة، بل هو املتيقن، لالتفاق عىل إرادته، وال جمال معه للحمل عىل غري 
ذلـك مما يصحح اإلضافة، ألن اإلضافة معنى حريف ال يكون موضوعاً لألحكام وال 
موطنـاً لألغـراض إالّ بمصححه، فالبـد من حلاظ املصحـح بخصوصيته، فمع عدم 
اجلامع العريف بني املصححني يكون اجلمع بينهام بمنزلة اجلمع بني املعنيني يف استعامل 

 . واحد ممتنعاً عرفاً
وليس هو من سنخ العموم كي جيب العمل به يف غري مورد ثبوت التخصيص، 
ويدعـى يف املقام أن اإلمجاع عىل عدم االكتفاء بسـائر ما يصحح اإلضافة ـ كالصداقة 
واالتفاق يف البلد أو العمل أو نحومها ـ ال يمنع من العمل بعموم اإلضافة يف االتفاق 

بالسن، ألن العام املخصص حجة يف الباقي، كام يف الروض والرياض. 
كـام يشـكل الثاين بعـدم وضوح الغلبـة، وعدم ثبـوت حجيتها. ومـا تضمنته 
مرسـلة يونـس من توزيع احليض عىل األعامر ال يناسـب رجوع املبتـدأة ألقراهنا، بل 

حتيضها باألكثر.
ويندفـع الثالـث بأنه ال جمـال للتعويل عىل النسـخة املذكورة بعد عدم إشـارة 
أعيان األصحاب من أهل احلديث وأهل االستدالل إليها، وظهور اضطراب الرواية 
معهـا، ألن نظرها إىل نسـائها ال يناسـب اقتداءهـا بأقراهنا، إال أن يـراد هبا أقراهنا من 

(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.
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نسائها، وهو ـ مع عدم خلوه عن االضطراب أيضاً ـ أجنبي عن املدعى. 
مع أن التعويل عليها يقتيض سـقوط النسـختني معاً، لقصور نصوص العالج 
عـن اختالف النسـخـ  كام حقـق يف حملهـ  وحيث كانت الروايـة مذكورة يف التهذيب 
واالستبصار، فال تسقط إال يف الكتاب الذي اختلفت نسخه مع بقائها يف اآلخر حجة 

يف الوجه املشهور. 
بـل كالم الشـيخ يف االسـتبصار كالرصيح يف كـون الرواية بالوجه املشـهور، 

جلعله هلا موافقة ملضمر سامعة يف املضمون. 
وأما اخلرب املشـار إليه يف جممع الفائدة والربهان فإن أريد به هذه النسـخة حلقه 

حكمها، وإن أريدبه خرب آخر مستقل فليس بحجة إلرساله وعدم ذكر مضمونه.
ثـم إن مقتىض هذا الوجـه ـ كالوجه األول ـ كون األقران يف عرض األقارب، 

كام تقدم من النافع وغريه، ال يف طوهلا، كام هو املشهور املعروف بينهم.
ومـا عن رشح املفاتيح من أن الروايات األوىل معمول عليها عند اجلميع فهي 

 .أوىل بالتقديم مهام أمكن. كام تر
نعـم،  قد يتجـه الرتتيب املذكور عىل الوجـه الثاين، لدعـو: أن الغلبة حجة 

حيث ال حجة. 
وأما ما يف كشـف اللثام من توجيهه باتفاق األعيان عىل األهل دوهنن، وتبادر 
األهل من نسائها، والترصيح هبن يف خرب أيب بصري. فهو كام تر، ألن هذه األمور ال 
تنهض بالرتتيب مع إطالق دليل احلجية، وبدونه يتجه التعليل به، إذ مع عدم اإلطالق 
لدليـل حجيـة عادة األقران يتعني االقتصار فيه عىل املتيقن وهو صورة فقد األقارب.
وكيـف كان، فـال جمـال للتعويـل عىل يشء مـن الوجـوه املتقدمـة يف الرجوع 
لألقـران، بل يلزم االقتصار عىل األقارب، ومـع تعذر الرجوع إليها يتحيض بالعدد، 

عمالً بإطالقاته، ومنها مضمر سامعة.



(١) فال جمال للرجوع إليهن مع االختالف، كام رصح به مجاعة من األصحاب. 
ولعل اقتصار بعضهم عىل فقد األقارب ليس للخالف يف ذلك، بل ألن املراد به تعذر 

الرجوع إليهن الشامل لصورة االختالف، نظري ما تقدم يف الرجوع لألقران. 
وكيف كان، فيقتضيه مضمر سامعة الذي خيرج به عن إطالق الرجوع للبعض 
يف موثق زرارة وحممد بن مسـلم، ملا سـبق يف التنبيه الثاين من اجلمع بينهام بالبناء عىل 

حجية اجلميع بنحو االنحالل والسقوط مع االختالف للتعارض.
ثم إنه رصح يف جامع املقاصد باعتبار األغلب مع االختالف، وهو املحكي عن 
الذكر وحوايش القواعد للشهيد وجممع الربهان، واستجوده يف الروضة واجلواهر، 
كـام قد يظهر من كشـف اللثام. وكأنه لظهور احلال يف موافقة األغلب، كام أشـري إليه 

فيام يأيت من هناية األحكام. 
لكن ال دليل عىل حجية الظهور املذكور، كعدم الدليل عىل مرجحية الغلبة يف 

تعارض احلجج، بل هو خالف إطالق االختالف يف مضمر سامعة. 
ومحلـه عـىل االختالف الرافع للظنـ  كام احتمله يف كشـف اللثـامـ  بال قرينة. 

كحمل إطالقه عىل ذلك يف كالم مجاعة الذي احتمله يف مفتاح الكرامة. 
وغلبة عدم اتفاق الكل وتعرس االطالع عىل عادهتنـ  لو متتـ  إنام تكون قرينة 
عىل عدم اعتبار العلم بعادة اجلميع، فيكتفي بالبعض، كام سبق، وهو ال ينايف السقوط 

مع االختالف مطلقاً، عمالً باإلطالق.
نعـم،  لـو متت غلبة االختـالف فقد تكون قرينة عىل محـل إطالق املضمر عىل 
االختـالف الفاقـد للغلبة، لئال يلـزم ندرة العمل بأقـراء األقارب، بنحـو يلغو دليله 

. فتأمل.  عرفاً
لكنهـا غري تامة، إلمـكان قلتهن أو عـدم انعقاد العادة لبعضهـن، واتفاق من 

وإن اختلفـن يف العـدد(١) أيضـاً فال يبعـد التخيري هلـا يف التحيض فيام بني 
حكم اختالف األقارب........................................................................... ٣٦٧
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انعقدت العادة هلن منهن حينئذٍ غري عزيز. 
وأمـا دعو: أن مقتـىض إطالق املوثق االكتفاء بالبعـض ولو مع االختالف، 
خـرج منه باإلمجـاع غري األغلب، فيبقى حجـة يف األغلب، فهي لو متـت إنام تنفع لو 
انحـرص الدليل باملوثق، أما مع املضمر فحيـث كان مقتىض إطالقه مانعية االختالف 

ولو مع الغلبة لزم البناء عىل ذلك، كام لعله ظاهر.
هذا ويف العروة الوثقى عدم االعتداد بمخالفة النادر إذا كان كاملعدوم، وأقره 
بعض حمشيها. وكأنه النرصاف االختالف عنها، أو اعتبار اجلميع العريف أو التساحمي 
ال احلقيقي. لكن االنرصاف بدوي ال خيرج به عن اإلطالق. واعتبار اجلميع التساحمي 

ال وجه له بعد ما سبق يف مفاد األدلة.
ومن هنا يتعني البناء عىل مانعية االختالف مطلقاً، كام هو مقتىض إطالق مجاعة 
ورصيح آخرين، فعن هناية األحكام: «األقرب أهنا مع االختالف تنتقل إىل األقران ال 
إىل األكثر من األقارب، فلو كن عرشاً فاتفق تسع رجعت إىل األقران. وكذا األقران. 

مع احتامل الرجوع لألكثر، عمالً بالظاهر».
: «األقرب اعتبار األقارب مع تفاوت األسـنان،  نعم،  عن هناية األحكام أيضاً
فلو اختلفن فاألقرب ردها إىل من هو أقرب إليها» ثم قال: «لو كانت بعض األقارب 
تتحيـض بسـت واآلخر بسـبع احتمـل الرجـوع إىل األقـران، حلصـول االختالف، 

والرجوع إىل الست للجمع، واالحتياط». 
لكن إطالق االختالف يف مضمر سامعة مانع من األول، سواء أريد به ترجيح 
األقرب يف النسب أم يف السن. كام أنه ملزم يف الثاين بعدم الرجوع لألقارب، كام رصح 
بـه يف اجلواهر. ألن وجود القدر املشـرتك ال ينايف صـدق االختالف يف قدر احليض، 
، إذ البد من وجود القدر املشـرتك وإن كان هو أقل  وإال مل يصـدق االختالف أصـالً

احليض، وال خصوصية لليوم الواحد يف ذلك. 
وبذلـك خيرج عـن االحتياط لـو كان هو مقتـىض األصل. عـىل أن االحتياط 



معارض بمثله والدوران يف املقام بني حمذورين. بل مقتىض اسـتصحاب احليض عدم 
االقتصار عىل الستة، وهو املرجع لو فقد الدليل دون االحتياط. فالحظ.

(١) كـام يف احلدائـق. ويقتضيـه ظاهـر قولـهA يف مضمر سـامعة املتقدم يف 
الرجـوع لألقـارب: «فإن كانت نسـاؤها خمتلفات فأكثر جلوسـها عـرشة أيام، وأقله 
ثالثة أيام»(١) ، وموثق احلسـن بن عيل اخلزاز الوشـاـ  بناء عىل ما سـبق يف حتديد سـن 
اليـأس مـن االعتامد عىل عيل بـن حممد بن الزبري ـ عن أيب احلسـنA: «سـألته عن 
املسـتحاضة كيف تصنـع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة، وكـم تدع الصالة؟ فقال: 

أقل احليض ثالثة وأكثره عرشة، وجتمع بني الصالتني»(٢). 
ألن االقتصار عىل بيان األقل واألكثر عند السـؤال عن مقدار التحيض ظاهر 
يف التخيري بني املراتب كل شـهر، كام اعرتف بـه غري واحد، ال جمرد بيان قضية واقعية 
مـن شـؤون ما جيب عليها أو يف أصل احليض مـن دون أن يصلح لبيان ما جيب عليها 

وحتديده. وبذلك خيرج عن ظهور بقية النصوص يف تعني بعض املراتب.
ففي مرسـلة يونس الطويلة عن أيب عبد اهللاA: «وأما السنة الثالثة ففي التي 
ليـس هلـا أيام متقدمة ومل تر الدم قـط ورأت أول ما أدركت فاسـتمر هبا... وذلك أن 
امـرأة يقال هلا: محنة بنت جحش أتت رسـول اهللا1 فقالت: إين اسـتحضت حيضة 
شـديدة... فقال: تلجمي وحتييض يف كل شـهر يف علم اهللا سـتة أيام أو سبعة أيام، ثم 
اغتسيل غسالً وصومي ثالثة وعرشين يوماً أو أربعة وعرشين... فأراه قد سن يف هذه 
غري ما سن يف األوىل والثانية... أال تر أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت مخساً 
... وهذه سـنة التي اسـتمر به [هبا.خ ل] الدم  أو أقل من ذلك ما قال هلا حتييض سـبعاً

أول ما تراه، أقىص وقتها سبع، وأقىص طهرها ثالث وعرشون...».

الثالثة والعرشة(١)،

(١) ، (٢) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٢، ٤.
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ثم قالA: «وإن مل يكن هلا أيام قبل ذلك واسـتحاضت أول ما رأت فوقتها 
سـبع وطهرهـا ثالث وعـرشون» إىل أن قـالA: «فإن مل يكن األمـر كذلك ولكن 
الدم أطبق عليها فلم تزل االسـتحاضة دارة وكان الدم عىل لون واحد وحالة واحدة 

فسنتها السبع والثالث والعرشون، ألن قصتها كقصة محنة...»(١).
ويف موثق ابن بكري عنهA: «قال: املرأة إذا رأت الدم يف أول حيضها فاستمر 
هبا الدم تركت الصالة عرشة أيام ثم تصيل عرشين يوماً، فإن استمر هبا الدم بعد ذلك 

.(٢)« تركت الصالة ثالثة أيام وصلت سبعة وعرشين يوماً
وقريـب منه موثقة اآلخـر، إال أن يف ذيله: «ثم ترتك الصالة يف املرة الثانية أقل 
ما ترتك امرأة الصالة وجتلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثالث [ثالثة.خ ل] أيام، 
فإن دام عليها احليض صلت يف وقت الصالة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر 

ما يكون من الطهر وتركها الصالة أقل ما يكون من احليض»(٣). 
فإن هذه النصوص وإن كانت ظاهرة يف تعني ما تضمنته إال أن املضمر واملوثق 
صاحلـان للقرينية عـىل تنزيلها عىل بيان بعض األفراد أو أفضلهـا. وبذلك يتم اجلمع 

بني مجيع النصوص، كام جر عليه يف احلدائق، وحكاه يف املستند عن والده.
وأمـا تنزيـل املضمر واملوثق عىل مفـاد موثقي ابن بكري بحمـل األقل واألكثر 
فيهام عىل حتيضها باألكثر يف شـهر وباألقل يف آخر كام سـيأيت من بعضهم. فيشـكل ـ 
مضافـاً إىل عـدم كون ذلك مفاد املوثقـني، كام يأيت ـ بأنه ال إشـعار يف املضمر واملوثق 

بالتفريق بني األشهر، بل يقو ظهورها يف بيان الوظيفة يف كل شهر.
ومحلهام عىل جمرد بيان حال وظيفتها من حيثية القلة والكثرة من دون رشح هلا. 
كاملقطوع بعدمه، ألن العدول عن بيان املسـؤل عنه مع مسـيس احلاجة إليه إىل بيان ما 
ال ينفـع يف مقام العمل بعيد عن الطريقة العرفية يف البيان، فكيف يقدم عىل ما عرفت 
يف وجـه اجلمـع الراجع لصلوح مجيع النصوص ألن يرتتـب عليها العمل وإن مل يكن 

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



بنحو اإللزام.
ومثلـه دعـو: أن داللـة املضمر واملوثق عـىل التخيري بـني املراتب باإلطالق 
فيكون حمكوماً للمرسـلة وموثقـي ابن بكري الدالة عىل تعيني املقاديـر التي تضمنتها. 
الندفاعها بأن محل إطالق املضمر واملوثق عىل خصوص املقادير املذكورة يف املرسـلة 
واملوثقني موجب السـتهجانه، وليس هو كحمـل تلك املقادير عىل كوهنا من أطراف 
التخيري أو أفضلها. والسيام مع لزوم محل كل منها عىل التخيري يف اجلملة ولو للجمع 

بني املرسلة واملوثقني. فالحظ.
ولعله لذا قال يف الفقيه: «وإن كن نساؤها خمتلفات فأكثر جلوسها عرشة أيام» 

ويف كشف اللثام: «وعن السيد أن املبتدأة تتحيض يف كل شهر بثالثة إىل عرشة». 
كـام يظهـر القول بذلك من الكليني، حيث اقتـرص يف باب أول ما حتيض املرأة 
مـن النصـوص الواردة يف مسـتمرة الدم عىل مضمر سـامعة، وإن ذكر مرسـلة يونس 
الطويلة يف باب مستقل بعد ذلك، ومل يعرف القول بذلك عن غريهم عىل كثرة أقوال 

األصحاب وانتشارها.
ومـن هنا قـد يوهن احلديثـان بظهور إعراض املشـهور عنهام. لكـن ال طريق 
إلحـراز اإلعـراض املوهن بعد عمل مـن ذكرنا من األعيان، وبعـد ظهور اضطراب 
أقـوال األصحاب يف هذه املسـألة جـداً، وابتناء كثري منها عىل إمهـال بعض نصوص 
املقـام وفهم غـري ما هو الظاهر من بعضها، كام يأيت، حيث يقرب ابتناء إعراضهم عن 
مفـاد احلديثـني املتقـدم عىل فهمهـم منهام غري ما سـبق منا، كام قد يظهـر من اخلالف 
واالسـتبصار، أو ختيل اسـتحكام التعارض بينهام وبني بقية نصوص املقام، أو أقربية 
اجلمع بينهام وبينها بتنزيلهام عليها بالوجه السابق، دون العكس بالوجه الذي ذكرناه، 

ومثل هذا اإلعراض ال يكون موهناً للنصوص. 
نعـم،  البد مـن كون مبدأ التخيـري الدور الثـاين، أما الـدور األول فيتعني فيه 
التحيض للعرشة، لالسـتصحاب، وملا تضمن لزوم التحيض هبا يف أول الدم مما تقدم 
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يف التنبيه الثالث من مبحث الرجوع للتمييز، ألن املقامني من باب واحد، وملوثقي ابن 
بكري الظاهرين يف خصوصية الدور األول يف ذلك، كام يأيت. 

والسـيام مع قصور ما تضمن التخيري بني الثالثة إىل العرشة عن الدور األول، 
لـورود مضمـر سـامعة فيمـن يسـتمر هبا الـدم ثالثـة أشـهر وورود موثق اخلـزاز يف 
املسـتحاضة، وهي ال تصدق عىل مسـتمرة الـدم إال بعد ميض أيـام احليض ومقتىض 
االسـتصحاب والنصوص املتقدمـة كوهنا حائضاً إىل العرشة. وكذا احلال يف مرسـلة 

يونس املتضمنة للتحيض بالستة أو السبعة.
ومن ثم كان الالزم التحيض يف الدور األول إىل العرشة عىل مجيع األقوال اآلتية.
ومنـه يظهر أنـه ال جمال ملا يظهر منهـم ورصح به يف الـدروس من أن وجوب 
التحيـض يف أول الـدم إىل العرشة ظاهري، الحتامل انقطاعه عليها، فإذا اسـتمر الدم 
بعدهـا وجـب الرجوع فيام سـبق إىل الوظائف املقررة مـن العادة أو التمييـز أو اقراء 
النسـاء أو التحيـض بالعدد. ألنه موقـوف عىل متامية إطالق أدلـة الوظائف املذكورة 

بنحو يشمل أول الدم، وقد عرفت املنع عنه هنا، كام سبق يف بقية الوظائف. 
عـىل أن ظاهـر مضمر سـامعة وموثق اخلـزاز ومرسـلة يونس بيـان الوظائف 
الفعليـة التـي يعمل عليهـا حني خروج الـدم، ال الواقعية التي ينكشـف لزوم العمل 
عليها من أول األمر، كام سـبق نظريه يف بعض الوظائف املتقدمة. فراجع ما سبق فيها 

فإن له نفعاً يف املقام. فال خمرج عام ذكرنا. 
وحيـث ظهـر مـا ينبغـي العمـل عليـه فاملناسـب النظـر يف بقية األقـوال عىل

تداخلها واضطراهبا.
األول: التخيري بني التحيض يف كل شهر بستة أيام أو سبعة والتحيض يف شهر عرشة 
أيام ويف آخر بثالثة، ولعله املعروف بني األصحاب، وعن رشح املفاتيح أنه املشهور. 
وهـو يبتنـي عـىل العمل بمرسـلة يونـس وموثقي ابن بكـري مـع تنزيلهام عىل 
التحيـض بالعـرشة والثالثـة عـىل التعاقـب بنحـو االسـتمرار. بدعو: أن املرسـلة 



واملوثقـني وإن كانـت ظاهرة يف تعيني مـا تضمنته، إال أنه البد مـن البناء عىل التخيري 
بينهـام إما ألنـه مقتىض الوظيفة يف املتعارضـني، كام يظهر من املبسـوط، أو للجمع به 

عرفاً بني النصوص يف املقام، كام قد يظهر من اخلالف ورصح به يف اجلواهر.
: أنـه مل يثبت كـون الوظيفة يف املتعارضني التخيـري، بل العمل عىل  وفيـه: أوالً
أصالـة التسـاقط، كـام مل يتضح كون اجلمع بـه يف املقام عرفياً، مع ظهـور كل منهام يف 

التعيني وعدم اجلامع االرتكازي بني الطرفني. 
وجمـرد تقارهبـام يف قدر التحيض يف جمموع الشـهرين ـ بناء عـىل ما فهموه من

 املوثقني ـ ال يوجب تقارب مضمونيهام، لتعلق الغرض بمقدار التحيض يف كل شهر 
شـهر. فام يف النهايـة والتذكرة من أن الروايتـني متقاربتان، غري ظاهـر. ومن هنا كان 

الظاهر أن اجلمع املذكور تربعي بال شاهد. 
وهو ال ينايف ما سبق منا من تنزيلها عىل بيان أحد األفراد أو أفضلها، ألن ذلك 
إنـام كان بضميمة مضمر سـامعة وموثق اخلزاز الصاحلني عرفاً ألن يكونا شـاهد مجع 
يف املقـام. ومقتضامها التخيري بني متام املراتـب من الثالثة إىل العرشة، ال خصوص ما 

تضمنه املوثقان واملرسلة.
: أنه ال اشـعار يف موثقي ابن بكـري بكون التحيض بالعرشة والثالثة عىل  وثانياً
التعاقـب بنحو االسـتمرار مع مسـيس احلاجـة إىل التنبيه إىل ذلك وتأكيـده، ملخالفته 
للمتعارف يف مزاج املرأة من تقارب حيضها يف الشـهور، بل ظاهرمها ـ كام ذكره غري 
واحد ـ اختصاص التحيض بالعرشة بأول الدم مع االسـتمرار عىل التحيض بالثالثة 
بعـد ذلـك، كام هو مقتىض إطالق الذيل فيهام، والسـيام الثاين املـرصح فيه بالتحيض 

بالثالثة مع دوام احليض بعد بيان التحيض هبا يف املرة الثانية. 
وال وجـه مـع ذلـك ملا يف اجلواهـر من محل ذكـر العرشة يف الـدور األول عىل 
املثـال. ومثلـه ما ذكره من إمكان اسـتفادة ذلك من مضمر سـامعة وموثـق اخلزاز، ملا 

سبق من قوة ظهورمها يف خالفه. 
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وكـذا ما ذكره هو وغريه من عدم القـول بالفرق بني الدور األول وغريه، فإنه 
ـ لـو تـم يف نفسـه، وغـض النظر عن عـدم التعويل عليه مـا مل يرجـع إىل القول بعدم 
الفرق ـ إنام ينفع لو كان املوثقان سـاكتني عن حكم بقية األدوار، أما حيث كانا دالني 

عىل الفرق بينها كان الزمه إمهاهلام، ال االستدالل هبام عىل خالف ظاهرمها.
: أن الدليل يف املقام ال ينحرص باملرسـلة واملوثقني، بل سـبق االستدالل  وثالثاً
بمضمر سـامعة وموثق اخلزاز، وأن مقتىض اجلمع العريف تنزيل بقية النصوص عليهام 

دون العكس. 
ثـم إن مجلة منهم خريوا يف الشـق األول بني السـتة والسـبعة، كـام يف اخلالف 
والنافـع والـدروس وجامـع املقاصـد واملسـالك والـروض والروضة وحمكـي هناية 

األحكام والبيان واللمعة وفوائد الرشايع واجلعفرية ورشحها. 
وكأنـه ملا تضمنته مرسـلة يونس من اشـتامل سـنة النبـي1 يف قصة محنة عىل 

التخيري املذكور. 
لكن قد يستشـكل فيه بأنه ال يناسـب اقتصار اإلمامA يف بقية الفقرات عىل 

السبعة، والسيام األخرية املتضمنة للتشبيه بقصة محنة. 
وأمـا قولـهA: «أقـىص وقتها سـبع وأقىص طهرهـا ثالث وعـرشون» فهو 
ال يـدل عـىل عدم االختصـاص بالسـبعة ووجود مرتبـة دوهنا، ألنه ال يناسـب كون 
الثالث والعرشين أقىص طهرها، فالبد من كونه مسـوقاً لبيان مقدار احليض والطهر 

ال بيان أكثرمها. 
ومـن هنا احتمل بعضهم كون ذكر السـتة ومهاً من الـراوي. ولعله لذا اقترص 
عىل السـبعة يف املبسوط واالقتصاد والنهاية والوسـيلة والرشايع والقواعد واإلرشاد 
وحمكي اجلمل والعقود واملهذب واإلصباح والتبرصة، ويف كشف اللثام نسبته لألكثر. 
اللهم إال أن يقال: احتامل كون ذكر السـتة ومهـاً من الراوي بعيد جداً بلحاظ 
ذكر ما يناسـبه من الطهر. وكذا شـكه وتردده فيام قاله اإلمامA ال يناسب اقتصاره 



عىل السبع يف بقية الفقرات. 
بـل األقـرب كـون اقتصار اإلمـامA عىل السـبعة ألهنا أحد طـريف التخيري 
أو أفضلهام، والسيام مع ظهور اضطراب الفقرة املتقدمة، ألن التعبري باألقىص لتحديد 

املقدار غري مألوف. 
نعـم،  اإلنصاف عدم خلو احلديث عن اإلشـكال، واالحتياط باالقتصار عىل 

السبعة.
كـام أهنم اختلفوا يف الشـق الثاين بـني من رصح بجواز تقديـم كل من العرشة 
والثالثـةـ  كـام يف الروض والروضـةـ  ومن أطلقـ  كام يف الرشايـع والنافع والقواعد 
واإلرشـاد والـدروس واللمعـة وجامـع املقاصـد وحمكي هنايـة األحـكام والتبرصة 
والبيـان وفوائـد الرشايـع واجلعفريـة ورشحها ـ ومـن رصح بتقديم الثالثـة ـ كام يف 
اخلالف واملبسـوط ـ ومن رصح بتقديم العرشة ـ كام يف االقتصاد والنهاية والوسـيلة 
وعن اجلمل والعقود واملهذب واإلصباح ـ وهو املناسـب للموثقني بناء عىل داللتهام 

عىل استمرار التعاقب، كام ال خيفى. 
بل ال إشكال ظاهراً نصاً وفتو يف وجوب التحيض يف أول الدم بالعرشة إما 
ـ  كـام ذكرناـ  أو ظاهراً الحتامل انقطاع الدم عليهاـ  كام يظهر منهمـ  فالتحيض  واقعـاً
. ومن ثم قد ينـزل كالم من أطلق عىل  معـه يف الشـهر الثـاين بالعرشة أيضاً بعيد جـداً

لزوم البدء بالعرشة. فالحظ.
الثـاين: وجـوب االقتصار عىل السـتة والسـبعة وجعلـه يف التذكرة األشـهر. 
وكأنه ملرسلة يونس مع طرح بقية النصوص، أما موثقا ابن بكري فلام يف املنتهى من أن 
ابن بكري فطحي، ومل يسـند الثاين إىل إمام، أو ملا يف الرياض من ظهورمها ـ كام تقدم ـ 
يف التحيـض بالعرشة يف الشـهر األول فقط ثم بالثالثـة ال غري ومل يعرف القول بذلك 
إال عـن االسـكايف مع انه حكي عنه القـول بالتحيض بالثالثة ال غري. فهام شـاذان ال 

تكافئان املرسلة. وعىل تقدير التكافؤ فاجلمع بالتخيري بال شاهد. 
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. قال: «ويف التمسك هبام  وأما مضمر سامعة وموثق اخلزاز فلام يف الرياض أيضاً
مع أعمية الثاين يف مقابل املرسـل املتقدم املعتضد بالشـهرة واإلمجاع املحكي إشكال. 

وإن تأيد باختالف األخبار يف التحديد».
لكـن فطحيـة ابن بكـري ال تقدح يف روايتـه بعد نصهم عىل وثاقتـه، بل هو من 
أصحـاب اإلمجاع والسـيام مع ظهور اعتامد األصحاب عليهـا، فقد ادعى يف اخلالف 

االتفاق عليها يف املقام. 
كـام ال يقـدح عدم اسـناد الثاين لإلمام بعـد ظهور حاله وحـال األصحاب يف 
كونـه روايـة عنه. وظهور املوثقـني فيام ذكره وإن تم إال أن عدم القـول به ـ لو تم ـ ال 
يوجـب شـذوذمها بعد قرب محلهام عـىل التخيري بالنحو الذي يقتضيه مضمر سـامعة 
وموثق اخلزاز اللذان يمكن تنزيل املرسـلة عليهام أيضاً، وال يستحكم التعارض بينها 

وبينهام، لينظر يف الرتجيح. 
نعم،  لو بني عىل التخيري بني خصوص مفاد املوثقني واملرسلة أشكل بام ذكره 

من عدم الشاهد، نظري ما تقدم منا.
ثم إهنم اختلفوا بني من اقترص عىل السـتة ـ كام حكاه يف الرسائر واملنتهى قوالً 
وحكـي عـن املوجز احلـاوي يف غري الـدور األول، حيث تتحيض فيـه بعرشة ـ ومن 
اقترص عىل السـبعة ـ كام يف الرياض واملسـتند وقد حيمل عليه مـا يف النهاية وحكاه يف 
، وحكي عن التلخيص وجممع الفائدة والربهان ورشح املفاتيح  الرسائر واملنتهى قوالً
والسيد الطباطبائي ـ ومن ردد بني األمرين ـ كام يف التذكرة واملنتهى وحمكي التحرير ـ

عىل تفصيل يأيت.
وكأن وجه األول: أن اضطراب املرسـلة، إما ملا سـبق من التدافع بني صدرها 
وذيلها، أو ملا يأيت من دعو امتناع التخيري بني األقل واألكثر يف املقام ملزم باالقتصار 

عىل األقل، ألنه املتيقن. 
لكـن التدافع بني صدرها وذيلها ليس بنحو يوجب الشـك يف السـبعة، بل يف 



الستة، كام سبق والتخيري بني األقل واألكثر غري ممتنع، كام يأيت. 
ولـو تم فكون السـتة متيقنة ال يقتـيض االقتصار عليها بـل االحتياط يف اليوم 
السـابع بعد عـدم الرجوع فيه السـتصحاب احليض، لعدم إحرازه سـابقاً ال وجداناً 
وال تعبـداً، لظهـور املرسـلة يف كـون التحيـض بالعدد حمـض تعبد بأحـكام احلائض 
مـن إحراز احليض، وال السـتصحاب عدمه، لعدم اليقني بـه إال قبل زمان التحيض 
بالعـدد، وحيث يمتنع التعبد به حال التحيض بالعدد، ملنافاته له، يمتنع بعده، البتناء 
االسـتصحاب عـىل التعبد باسـتمرار املتيقن، ال بوجوده يف الزمـان الالحق وإن كان 

منفصالً عن زمان اليقني، وبنحو الطفرة. 
اللهم إال أن يقال: ظهور أدلة التحيض بالعدد يف حمض التعبد بأحكام احلائض 
مـن دون إحراز احليض لعلـه بلحاظ عدم قيام األمارة عىل تعيني احليض الواقعي به، 
نظـري ما تقدم يف االسـتظهار يف التنبيه الرابع مـن تنبيهات الكالم يف وجوبه، فال ينايف 
إحراز حيضية الثالثة أيام ألهنا أقل احليض بضميمة أصالة كون احليض يف كل شـهر 
مرة التي يظهر من هذه النصوص اجلري عليها، وحيضية ما زاد عليها باالستصحاب، 
ما مل يصل إىل عدد ال جيوز جتاوزه. والزم ذلك التحيض بالسبعة لو فرض الرتدد بينها 
وبني الستة، كام تقدم. إال أن يتم ظهور املرسلة يف الرتديد بينهام، فيتعني العمل عليه.

نعـم،  رصح يف املعتـرب وغـريه مـن أهل القـول األول بـأن الرتديد بني السـتة 
والسبعة راجع للتخيري بينهام. عمالً بظاهر دليله. 

ورصح يف املنتهى بامتناع التخيري يف اليوم السابع بني وجوب الصالة وعدمه، 
إذ ال ختيـري يف الواجـب، فالبـد من تنزيل الدليل عىل الرد إىل اجتهـاد املرأة فيام يغلب 
عىل ظنها أنه أقرب إىل عادهتا أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه، ونحوه عن هناية 

األحكام، وظاهر التذكرة الرتدد بني الوجهني. 
وقـد حـاول يف املعترب وغـريه دفع حمـذور التخيري يف الواجب بثبـوت التخيري 
بـني القـرص والتامم يف بعض املوارد. وبأن التخيري إنام هـو البناء عىل أحد األمرين من 
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احليض وعدمه فيثبت حكمه تبعاً لذلك ال التخيري يف نفس احلكم ابتداء. 
وكالمهـا كـام تر، ألن التخيري بـني القرص والتامم ختيـري يف أطراف الواجب، 
للتباين بني القرص والتامم، ال يف أصله، كام يف املقام. كام أنه ال إشعار يف النص بتوقف 

حكم احليض وعدمه عىل البناء عىل أحد األمرين يف مرتبة سابقة. 
فـاألوىل يف دفع املحذور املذكور أن يقال: إنه قد يتم لو كان التخيري واقعياً، ال 
يف مثـل املقام مما يكون التخيري فيه طريقيـاً لرجاء حتصيل الواقع الذي ال ختيري فيه، إذ 
ال حمـذور يف التخيري يف مراعاة أحد االحتاملني، كـام تقدم نظريه عند الكالم يف مقدار 

االستظهار. 
عىل أن احلمل عىل الرد إىل اجتهاد املرأة بعيد جداً عن ظاهر النص، وعن حال 
املبتـدأة التي مل تسـبق بيشء يوجب هلا الظن باحلـال. وكذا عن حال الدم املفروض يف 

النص كونه بلون واحد. 
نعم،  قد ال يبعد عن حال أقراء نسائها، إال أن املناسب له اختيار ما هو األقرب 
إليهـن وإن كان أقـل من السـتة أو أكثر من السـبعة، فاقتصار النص عـىل العددين ال 

. يناسب النظر إليهن جداً
الثالـث: االقتصار عىل التحيض بعرشة يف شـهر وثالثة يف آخر، إما مع تقديم 
، ويظهر من االسـتبصار ـ أو مع تقديم  العـرشة ـ كـام حكاه يف الرسائر واملنتهـى قوالً
، ويف مفتاح الكرامة أنه املنقول عن القايضـ  ويبتني  الثالثةـ  كام حكاه فيهام أيضاً قوالً
عىل العمل بموثقي ابن بكري بعد تنزيلهام عىل اسـتمرار التعاقب بني الثالثة والعرشة، 

وإمهال مضامني بقية النصوص. 
ولعله ملا يف االسـتبصار من تنزيل مضمر سـامعة عىل التحيض باألكثر يف شهر 
وباألقـل يف آخـرـ  وهو جيـري يف موثق اخلزازـ  وتنزيل مرسـلة يونس عىل ما يصيب 
كل شـهر تقريباً عـىل تقدير العمل بام تضمنه املوثقـان. أو لطرح النصوص املذكورة، 

لضعف سندها، ملا أرشنا إليه آنفاً يف املضمر واملوثق. 



وأما املرسلة فلإلرسال أو ملا ذكره يف املعترب من أن راوهيا عن يونس حممد بن عيسى، 
وقد حكى الصدوق عن ابن الوليد أنه ال يعمل بام ينفرد به حممد بن عيسى عن يونس.
لكن سبق أن املوثقني ال يدالن عىل استمرار التعاقب بني الثالثة والعرشة، وأن 
. وأضعف منه تنزيل املرسلة عليه، حيث ال  تنزيل املضمر واملوثق عىل ذلك بعيد جداً

يناسب ورودها لبيان الوظيفة التي يعمل عليها، بل هو خالف املقطوع به منها. 
كام تقدم حجية املضمر واملوثق ومراسـيل يونس، خصوصاً هذه املرسـلة التي 

رواها عن غري واحد، وعمل هبا األصحاب، بل ادعى يف اخلالف اإلمجاع عليها. 
يونـس  عـن  عيسـى  بـن  حممـد  بـه  ينفـرد  مـا  الوليـد  ابـن  واسـتثناء 
قـد عقـب عليـه النجايش بقولـه: «رأيـت أصحابنـا ينكرون هـذا القـول ويقولون: 
كان القتيبـي:  قـال  عمـرو:  أبـو  قـال  عيسـى...  بـن  حممـد  جعفـر  أيب  مثـل  مـن 
 الفضـل ابن شـاذان رمحه اهللا حيب العبيدي ويثني عليه ويمدحـه ويميل إليه ويقول: 

ليس يف أقرانه مثله. وبحسبك هذا الثناء من الفضل». 
ومالحظـة جممـوع مـا ورد يف ترمجة الرجل تشـهد برفعة مقامـه، كام رصح به 

النجايش وغريه. وال جمال إلطالة الكالم يف ذلك.
الرابع: التحيض يف كل شـهر ثالثة أيام، كام حكي يف التذكرة واملنتهى وحمكي 
، وحـكاه يف املـدارك عن ابـن اجلنيد، ويف املعتـرب أنه الوجـه، وقواه يف  الرسائـر قـوالً

املدارك وحمكي املفاتيح.
لكن حكي عنهام اسـتثناء الـدور األول للمبتدئة فتتحيض فيـه بعرشة. ولعله 
مراد الكل، ملا سـبق من ظهور النصوص والفتاو يف التحيض هبا يف أول الدم، ولو 
الحتـامل عدم جتاوز الدم عنها، وهو الذي حكاه غري واحد عن ابن اجلنيد. فيناسـب 
موثقـي ابن بكري، بناء عىل ما سـبق مـن ظهورمها يف ذلك، ويبتني عـىل مضامني بقية 

النصوص، لضعفها أو لتنزيلها عىل ذلك، عىل ما تقدم منشؤه ودفعه. 
بـل استشـكل يف املعتـرب يف املوثقـني أيضاً بأن ابـن بكري فطحـي، وإنام يقترص 
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عىل الثالثة ألهنا املتيقن. لكن سـبق يف مناقشـة القول الثاين أن اليقني بجواز التحيض 
بمقـدار خاص ال يقتيض االقتصار عليه، بل مقتـىض األصل االحتياط يف الزائد ما مل 

يكن حمكوماً لألدلة، وقد عرفت مفادها.
اخلامس: التخيري بني السبعة والثالثة، كام عن اجلامع، عمالً بالرواية واليقني. 
وكان األوىل له إبدال اليقني بموثقي ابن بكري بعد استثناء الدور األول، كام يظهر مما سبق. 
وأضعف منه ما قد يظهر من املعترب من توجيه السبعة ـ بعد تضعيف املرسلة ـ 
بأهنا الغالب يف حيض النساء. لوضوح عدم حجية الغلبة. وكيف كان، فيظهر ضعف 

هذا القول مما تقدم.
السادس: أهنا تعد عرشة حيضاً وعرشة طهراً حتى تنعقد هلا عادة، كام عد قوالً 
لبعـض أصحابنـا يف الرسائر واملنتهى، ونسـب يف كالم غري واحد للغنيـة. وقد تقدم 

التشكيك يف قوله بذلك يف التنبيه األول من مبحث الرجوع للتمييز. 
ولو تم فظاهر كالمه إمهال مجيع وظائف املستحاضة غري العادة وانحرص دليله 
بقاعـدة اإلمـكان، لكن سـبق قصورها عن الدم املسـتمر، مع أهنـا حمكومة لنصوص 

املقام وغريها من نصوص وظائف املستحاضة.
السـابع: التحيـض بعـرشة يف كل شـهر، كـام حكي قـوالً يف املعتـرب والتذكرة 
واملنتهى، مسـتدالً عليه يف األول بقاعدة اإلمكان. لكن مقتضاها القول السـابق، مع 

ما سبق من قصورها عن الدم املستمر.
كام الجمال لالسـتدالل عليه باالسـتصحاب بعد العلم بوجـوب التحيض يف 
اجلملـة بالنظـر للنصوص املختلفة وكلـامت األصحاب. ملا سـبق يف القول الثاين من 
املنـع من جريانه بلحـاظ التحيض التعبدي، لعدم سـبق اليقني باحليـض معه. إال أن 
يكـون املـراد به أن أكثر ما جيوز التحيض به العـرشة، وإن جاز التحيض بام دوهنا، كام 
قد يناسبه نسبته للصدوق والسيد(قدس رسمها) يف كالم بعضهم، فريجع إىل املختار 

الذي سبق االستدالل عليه.
هـذا وقـد عدّ يف مفتاح الكرامة من أقوال املقام أهنـا تدع الصوم والصالة كلام 



رأت الـدم وتفعلهـام كلـام رأت الطهر. لكنـه خارج عن حمل الـكالم الذي هو فرض 
استمرار الدم، وإنام يتجه مع تقطعه الذي يأيت الكالم فيه بعد ذلك إن شاء اهللا تعاىل.

بقي يشء: وهو أنه قال يف التذكرة: «إذا رددناها إىل األقل فالثالثة حيض بيقني، 
وما زاد عىل العرشة طهر بيقني، وما بينهام هل هو طهر بيقني أو مشكوك فيه يستعمل 
فيه االحتياط؟ للشافعية قوالن... وإن رددناه [رددناها.ظ] إىل الست والسبع فاألقل 
حيض بيقني، والزائد عىل األكثر طهر بيقني، وما زاد عىل األقل إىل الست والسبع هل 
هو حيض بيقني أو مشكوك فيه؟ للشافعي قوالن... وفيام زاد عىل الست والسبع إىل 

العارش قوالن. وكال القولني يف التقادير عندي حمتمل».
بل قال يف املنتهى يف حكم الناسـية: «لو اتفق هلا ذلك يف رمضان قضت صوم 
. وكـذا املبتدأة واملضطربـة، قاله علامؤنا. واألقـرب عندي أهنا تقيض  عـرشة احتياطاً

.« أحد عرش يوماً
وكأن مـا ذكـره أخرياً يبتني عـىل احتامل ابتداء احليض يف أثنـاء النهار، فال تتم 

العرشة إال يف اليوم احلادي عرش.
لكـن ال خيفـى أن التحيض بمقـدار خاص حيـث كان من جهـة النص الذي 
تضمنهـ  كام جر عليه هو «قدس رسه»ـ  فاملتعني إجراء أحكام احليض ال غري يف متام 
املقدار الذي تضمنه وأحكام الطهر ال غري فيام زاد عليه، لظهورها يف حتديد التحيض 
واالقتصـار فيه عىل القدر اخلاص تعبداً، بل هو رصيح أكثرها، فإجياب االحتياط مع 

ذلك إلغاء للعمل بالنصوص يف احلقيقة. 
ومـا يظهـر منـه مـن اإلمجاع عـىل ذلـك يف الصوم مل أعثـر عىل مـرصح به وال 
يناسب كلامهتم يف املقام. فال جمال للخروج به عن ظاهر األدلة. إال أن يريد بيان كيفية 

االحتياط وإن مل يكن الزماً، فال إشكال عليه. لكنه خالف ظاهر كالمه.
نعم،  لو كان أصل التحيض معلوماً من جهة النصوص دون مقداره الختالفها 
فيه اجته وجوب االحتياط فيام زاد عىل املتيقن، ملا سبق يف القول الثاين من عدم جريان 
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. وقـد تقدم يف املسـألة الثانية الـكالم يف وجه  اسـتصحاب احليـض وال عدمـه حينئذٍ
وجـوب االحتيـاط يف مثل ذلـك ويف كيفيته. هذا ويـأيت من املنتهـى يف الفرع الثالث 

عرش من فروع كفارة وطء احلائض ما يناسب ذلك.
(١) أمـا كوهنـا أفضـل فلعلـه للتعبـري يف املرسـلة بالسـنة الذي هـو أظهر يف 
خصوصيتهـا يف الرجحـان من جمرد األمـر بالثالثة يف موثقي ابن بكـري. بل قد حيمل 
األمر فيهام عىل حمض الرتخيص لبيان أدنى املراتب السائغة، حيث ال يبعد كونه أقرب 

 . عرفاً من احلمل عىل االستحباب التخيريي، فال تكون الثالثة مستحبة أصالً
كام أنه لو تم اشـتامل املرسـلة يف بيان السـنة عىل التخيري بني الستة والسبعة فال 

يبعد ظهور اقتصار اإلمامA يف بقية الفقرات عىل السبعة يف أفضليتها من الستة.
وأمـا كوهنـا أحـوط من بقيـة املراتـب فالحتـامل عـدم حجية مضمر سـامعة 
وموثـق اخلـزاز، لضعفهـام أو اإلعراض عنهـام، أو إمجاهلام أو تنزيلهام عىل ما يناسـب
 غريمها عىل ما سبق. فال يبقى إال املرسلة وموثقا ابن بكري. ومما سبق يف املرسلة يتضح 

وجه كون السبعة أحوط من الستة. 
نعم،  مل يتضح وجه كوهنا أحوط من الثالثة، ألنه إن فرض استحكام التعارض 
بني املرسـلة واملوثقني لزم التسـاقط فيفتقر كل منهام للدليل، أو التخيري من دون وجه 

ألولوية السبعة، وكذا لو مجع بينها وبينهام بالتخيري. 
اللهم إال أن يدعى رجحان املرسلة بالشهرة، لرواية يونس هلا عن غري واحد. 

وإن كان ال خيلو عن إشكال. فتأمل.
وممـا سـبق يظهر كون السـبعة أفضل عىل مجيـع األقوال املتضمنـة كوهنا طرفاً 
للتخيري. لكن يف املسالك والروضة أن األفضل هلا اختيار ما يوافق مزاجها، فتأخذ ذات 
املزاج احلار السـبعة والبارد الستة واملتوسـط الثالثة والعرشة. وال خيفى عدم هنوض 

وإن كانت السبعة أحوط وأفضل(١)، 



ذلـك بإثبـات األفضلية رشعاً، ال عـىل القول املذكور وال عىل بقيـة األقوال املتضمنة 
للتخيـري يف اجلملـة، فضـالً عن أن خيرج به عـام ذكرناه من الوجه يف أفضلية السـبعة.
إال أن يريد األولوية بلحاظ األقربية إلصابة الواقع، التي هي مرتبة من مراتب 
. عىل أنه ال يتم يف الثالثة والعرشة، ملا أرشنا إليه آنفاً من خمالفته  االحتياط احلسن عقالً

للمتعارف يف مزاج املرأة من تقارب حيضها يف الشهور.
بقي يف املقام أمور..

األول: رصح يف جامـع املقاصد والروض والروضـة واملدارك وحمكي املوجز 
بـأن األوىل هلـا جعـل العدد الذي ختتـاره يف أول أيام الدم، وإن مل يكن الزماً، ونسـبه 
يف احلدائـق لترصيـح األصحاب، كـام رصح بعدم لزومه وأهنا خمـرية يف وضعه حيث 
شاءت من أيام الدم يف املنتهى واملسالك وحمكي املعترب واإلصباح والتحرير واجلعفرية 

ورشحها، وهو ظاهر القواعد.
بل قد يظهر من املبسـوط، حيث ذكر يف الناسية لعدد عادهتا ووقتها أهنا حتتاط 
يف متام الدم. ثم قال: «وال يمكن أن تطلق هذه عىل مذهبنا، إال عىل ما روي أهنا ترتك 
الصوم والصالة يف كل شـهر سـبعة أيـام وتصوم وتصيل فيام بعـد. وتكون خمرية عىل 

هذه الرواية يف السبعة األيام من أول الشهر وأوسطه وآخره». 
لظهـوره يف أن مقتىض إطـالق الرواية التخيري، فيجـري يف املبتدأة واملضطربة 

وال خيتص بالناسية. 
ولعله إليه يرجع ما يف املنتهى من االستدالل بعدم الرجيح يف حقها، ألن عدم 

الرتجيح إنام ينفع يف التخيري مع اإلطالق.
ويشـكل بأنـه ال ريـب يف ظهـور مجلـة من نصـوص املقـام وغريهـا يف لزوم 
التحيـض بعرشة من أول الدم ولـو ظاهراً الحتامل انقطاع الـدم عليها، كموثقي ابن 
بكـري مـن نصوص املقـام، وقولهA يف موثق سـامعة فيمن تر الـدم أول حيضها 
فيختلف عليها يف األشـهر: «فلها أن جتلس وتدع الصالة ما دامت تر الدم ما مل جيز 
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العرشة»(١) ، وقولهA يف مرسلة يونس القصرية: «عدت من أول ما رأت الدم األول 
والثاين عرشة أيام ثم هي مسـتحاضة...»(٢). كام أنـه مقتىض قاعدة اإلمكان بضميمة 
االستصحاب. بل الظاهر عدم اإلشكال يف ذلك بينهم. وقد سبق منا بقاؤها عىل ذلك 
وعدم عدوهلا عنه بظهور استمرار الدم، وأن وظائف املستحاضة تبدأ من الدور الثاين. 
وأمـا لـو فرض البناء عـىل ما هو ظاهرهـم ورصيح بعضهم مـن العدول عن 
ذلك بظهور استمرار الدم، لعموم دليل وظائف املستحاضة، ومنها التحيض بالعدد، 
للـدور األول، املقـدم عىل عمـوم التحيض بالعرشة يف أول الـدم، وامللزم بحمله عىل 
التحيـض هبا ظاهـراً الحتامل االنقطاع عليهـا، فحيث كان التنايف بـني أدلة التحيض 
بالعـدد وأدلة التحيـض بالعرشة يف أول الدم خمتصاً بمقـدار التحيض، لزم االقتصار 
عليه يف اخلروج عن أدلة التحيض بالعرشة يف أول الدم، وإعامهلا يف الوقت، فليس هلا 

أن جتعل العدد يف غري العرشة األوىل.
كـام يلـزم جعله من أوهلـا ـ ال من أثنائها بنحـو ينتهي هبا ـ ألنـه أظهر عرفاً يف 
اجلمع بني الدليلني. وال أقل من كون حيضية األول مقتىض قاعدة اإلمكان، من دون 

أن تنافيها يف ذلك أدلة التحيض بالعدد.
هـذا يف الـدور األول، وأمـا بقية األدوار فـإن قلنا بقصور نصـوص التحيض 
بالعدد عن الدور األول، وأن مبدأ إعامهلا الدور الثاين فاملنرصف منها بقرينة ارتكاز أن 
احليض يف كل شهر مرة ـ كام تضمنته بعض النصوص(٣) ـ أن مبدأ إعامهلا بميض شهر 
مـن رؤيـة الدم، بل هو رصيـح قولهA يف موثق ابن بكري: «ثـم تصيل عرشين يوماً 
فإن استمر هبا الدم بعد ذلك تركت الصالة ثالثة أيام»(٤) ويف موثقه اآلخر: «فمكثت 

تصيل بقية شهرها، ثم ترتك الصالة يف املرة الثانية أقل ما ترتك امرأة الصالة»(٥). 
(١) الوسائل باب:١٤ من أبواب احليض حديث:١.
(٢) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢.

(٣) راجع الوسائل باب:٩ من أبواب احليض.
(٤) ، (٥) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٦، ٥.



وإن قلنـا بشـموهلا للـدور األول فاألمـر أظهـر، للترصيـح يف مرسـلة يونس 
واملوثقني بأهنا تصيل متام الشهر ثم تتحيض.

وما قد يظهر من املنتهى من محله عىل ما يعم الصالة يف طريف الشهر أو يف أوله. 
بعيد جداً بل ال يناسب العطف بالفاء و«ثم» يف بعض الفقرات.

ومنـه يظهر احلـال يف بقية األدوار، وأن مبدأ التحيض يف كل مرة بميض شـهر 
من مبدأ التحيض يف سابقتها.

ولبعـض مـا ذكرنا قرّب لزوم جعل العدد يف أول الشـهر يف التذكرة وكشـف 
اللثام، بل قد يكون هو املنرصف ممن أطلق، ملا ذكرناه يف وجه انرصاف النصوص.

هـذا ويف العـروة الوثقى: «األحـوط أن ختتار العدد يف أول رؤيـة الدم، إال إذا 
كان مرجـح لغريه» ومل يتضح مراده باملرجح لغـري األول. بل مقتىض ما ذكرنا عدمه، 
كـام أنـه مقتىض إطـالق التخيري لو تـم. إال أن يريد جتدد التمييز، حيث ال إشـكال يف 
الرجـوع إليه، ملا دل عىل تقدمه عىل التحيض بالعدد. لكنه خارج عن حمل الكالم من 

التحيض بالعدد. وكذا جتدد عادة األقارب، بناء عىل الرجوع إليها يف الوقت. 
وأظهر منه االطالع عليها مع سبق انعقادها واجلهل هبا، حيث قد يدعى لزوم 
تدارك التحيض السـابق لو كان عىل خالفها، عمـالً بإطالق دليلها، وإن كان ال خيلو 

عن إشكال. فتأمل.
ثـم إنه بنـاء عىل التخيـري فقد رصح يف جامـع املقاصد والـروض باختصاصه 
بالشـهر األول، فتجري يف بقية الشـهور عىل ما يناسـبه، مع اعرتافه يف األول بإطالق 
كالم األصحاب. وقد علل فيهام ببعد اختالف زمان احليض، وألن ذلك بمنزلة العادة.
لكن يف الروض: «مع احتامل بقاء التخيري للعموم، ألن العادة تتقدم وتتأخر». 
وفيـه: أن احتـامل تقدم العادة وتأخرها ال يعتد به يف مسـتمرة الـدم. فاألوىل اجلواب 
بعـدم الدليل عىل كـون التحيض بالعدد بمنزلـة العادة، وعدم كفاية اسـتبعاد التقدم 

والتأخر ـ لو تم ـ يف اخلروج عن عموم التخيري. 
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نعـم،  الظاهـر عدم متامية عموم التخيـري، ألن النصوص لو كانت قارصة عن 
تعيني أول الدم فهي رصحية يف لزوم التطابق بني الشـهور، للتنصيص فيها عىل مقدار 

الصالة يف كل شهر بعد التحيض، كام سبق.
كام أنه رصح غري واحد ممن ذهب للتخيري بأنه ال اعرتاض للزوج يف ذلك. 

والوجـه فيـه: ظهـور األدلـة يف كـون االختيـار هلـا، وقصـور أدلـة وجـوب 
متكـني الـزوج مـن الوطء عـن إلزامهـا باختيار مـا يوافقـه، الختصاصهـا بغري حال 
احليـض، فيكـون اختيارها رافعـاً ملوضوع الوجـوب املذكور تعبداً، كـام لعله ظاهر. 
فـام ذكـره يف العروة الوثقى من وجوب إطاعة الزوج، يف غري حمله كاسـتدالل سـيدنا 
املصنفP له بعموم وجوب إطاعته. ومنه يظهر أنه ال اعرتاض له عىل اختيارها يف 

مقدار التحيض.
الثاين: بناء عىل التخيري هلا يف مقدار التحيض بالنحو الذي ذكرناه أو غريه فقد 
رصح يف جامع املقاصد والروض واملسـالك بأن التخيري ابتدائي، فإذا اختارت عدداً 
جـرت عليه يف بقية الشـهور. مسـتدالً عليه يف األول بنظري ما تقـدم منه يف وجه كون 
التخيري يف الوقت ابتدائياً، من بعد اختالف مرات احليض عدداً، وأن ذلك قائم مقام 

العادة للمعتادة. 
ويظهـر اإلشـكال فيه مما سـبق. فال خمرج عـن إطالق أدلة التخيـري الظاهر يف 

 .Pاالستمرار عليه. وهو مقتىض إطالق كالم األصحاب، كام اعرتف به
نعـم،  بناء عىل التخيري بني السـتة أو السـبعة والثالثة يف شـهر وعرشة يف آخر 
لـو اختارت الشـق الثـاين لزمها اجلري عليه يف شـهرين، وال جيوز هلا أخـذ الثالثة أو 
العرشة يف شـهر والستة أو السـبعة يف الثاين، خلروجه عن أطراف التخيري املنصوصة،

كام لعله ظاهر.
الثالث: ال يبعد كون الشـهر احلييض ملستمرة الدم هو الشهر اهلاليل، كام رصح 
به يف الروض، وهو ينقص تارة ويتم أخر، ال الثالثني يوماً، ألن مقتىض اجلمود عىل 



عبـارة النصـوص املتضمنة لبيان مقدار التحيض والصـالة وإن كان هو الثاين، إال أن 
األول هو األنسب بوضع احليض، حيث يقرب معه تنزيل النصوص املتضمنة للثالثني 

عىل اجلري عىل مقتىض األصل يف الشهر. وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال. 
ولذا احتمل املحقق مجال الدين اخلوانسـاري يف حاشـيته عـىل الروضة اعتبار 

. الثالثني. فتأمل جيداً
الرابـع: قال يف الـدروس بعد احلكم برجوع املبتـدأة واملضطربة إىل التمييز ثم 
الروايـات: «وهل تسـتظهران إذا رجعتا إىل ذلك بام اسـتظهرت بـه املعتادة؟ الظاهر: 
نعم، » ويف جامع املقاصد: «إذا مل ينقطع الدم عىل العدد الذي حتيضتا به هل تستظهران 

كذات العادة بيوم أو يومني؟ الظاهر: نعم ». 
ومل أعثـر عاجالً عىل مـن وافقهام يف ذلك. كام مل يتضـح الوجه فيه عدا إطالق 
بعض نصوص االستظهار، ففي صحيح البزنطي عن أيب احلسن الرضاA: «سألته 
عن احلائض كم تسـتظهر؟ فقال: تسـتظهر بيوم أو يومني أو ثالثة»(١) ويف خرب زرارة 

عن أيب جعفرA: «قال: املستحاضة تستظهر بيوم أو يومني»(٢). 
ويشـكل األولـ  مضافـاً إىل أن ظاهـر احلائـض فيـه مـن حيـرز حيضهـا دون 
مـن تتحيـض تعبداً، كـام يف املقامـ  بأنه وارد لبيان قدر االسـتظهار مـع املفروغية عن 

مرشوعيته، فال إطالق له يف أصل مرشوعيته، لينفع فيام نحن فيه.
كام يشـكل الثاين ـ مضافاً إىل ضعف سـنده ـ بأن ترشيع االسـتظهار ملا مل يكن 
لبيان مقدار جلوس املسـتحاضة، بل لبيان مقدار احتياطها زائداً عىل اجللوس الالزم 
عليهـا طبعـاً، فالبد من أخذ أصل اجللـوس الالزم عليها يف موضوعـه مفروغاً عنه، 
وكـام يمكن أن يكون امللحـوظ مطلق الوظائف املرشوعة هلا يف متام املراتب يمكن أن 

يكون امللحوظ اجللوس يف العادة املفروغ عن مرشوعيته فيه. 
ومن هنا ال يبعد كونه وارداً لبيان مقدار االستظهار بعد املفروغية عن ترشيعه، 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١٣ من أبواب احليض حديث:٩، ١٤.
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. ولعله لذلك أمهل األصحاب الكالم فيه  كالصحيـح، ال لبيان ترشيعه ومقداره معـاً
لغـري ذات العـادة، بنحـو قد يظهر يف اختصاصه هبا، وإن سـبق ترشيعـه مع اجللوس 

بأقراء النساء للموثق. فالحظ.
عـىل أنـه ال يبعد انـرصاف إطالق االسـتظهار لو تم عام نحـن فيه،ألنه ملا كان 
عبـارة عـن االسـتيثاق واالحتياط يف احتـامل احليـض كان ترشيعه مسـانخاً لترشيع 
التحيض بالعدد الذي سـبق أنه ال يبتني عىل إحرازه، وليس كترشيع حجية العادة أو 

التمييز، فال حيسن ترشيعه معه،بل يكتفى عنه بتكثري أيام التحيض بالعدد.
ومـن ثم كان حتديد التحيـض بالعدد ظاهراً جداً يف عدم التحيض بام زاد عليه 

استظهاراً، وليس هو كترشيع الرجوع للعادة أو التمييز. 
ولو فرض متامية إطالقه وشـموله له لزم اخلروج عنه بمرسـلة يونس وموثقي 

ابن بكري املرصح فيها بأهنا تصوم وتصيل بعد التحيض بالعدد املذكور فيها.
(١) حيث كان تعينه ظاهر مجاعة ورصيح آخرين ممن يظهر منه أو رصح بعموم 
املبتـدأة ملـن اضطرب حيضها، الذي ادعي أنه املشـهور، عىل ما تقدم التعرض له عند 
الـكالم يف معنى املبتـدأة واملضطربة، خالفاً لظاهر املعتـرب واملنتهى ورصيح املختلف 

وغريه من حتيضها مع عدم التمييز بالعدد.
والوجـه يف األول: إطالق قولهA يف موثق زرارة وحممد بن مسـلم: «جيب 
للمسـتحاضة أن تنظر بعض نسـائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر عىل ذلك بيوم»(١)، 

الذي ال ينايف االقتصار عىل املبتدأة يف مضمر سامعة، لعدم وروده بلسان احلرص. 
 بل قد يدعى أن قوله فيه: «وهي ال تعرف أيام أقرائها» مشعر بعلة احلكم، فيتعد

وأما إذا كانت مضطربة غري مسـتقرة العادة فاألحوط وجوباً هلا اجلمع بني 
الوظيفتني أعنى الرجوع إىل عدد األقارب(١) 

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



منـه للمضطربـة. وإن كان الظاهر عـدم صلوحه لذلك بعد وقوعه يف كالم السـائل. 
وأما االسـتدالل بإطالق موثق أيب بصري الوارد يف النفسـاء(١). فيظهر مما سبق 
يف رجوع املبتدأة لعادة نسـائها أنه ال جمال له. كام ال جمال لالسـتدالل ببعض الوجوه 

االعتبارية املتقدمة هناك.
فالعمـدة فيـه إطالق املوثق املتقدم، الذي تقدم هناك دفع بعض املناقشـات يف 

االستدالل به. 
نعـم،  قـد يقـرّب محله عىل املبتـدأة بأن املضطربـة حيث ثبـت خمالفتها قبل أن 

تستحاض لنسائها، فال جمال لرجوعها هلن عند استحاضتها واشتباه احلال عليها.
لكـن استشـكل فيـه يف اجلواهـر بأنه جمـرد اعتبـار ال يصلح مـدركاً لألحكام 
الرشعية. مع أنه ال يتم فيام إذا وافقت نساءها يف املرة األوىل واستمر هبا الدم يف الثانية، 
وأنـه وارد يف املبتـدأة املسـتمرة الدم لو خالف مقتىض متييزها عادة نسـائها يف األدوار 

 . األوىل ثم فقدت التمييز. وما ذكره متني جداً
وليس رجوع مسـتمرة الدم ألقراء نسـائها مع خمالفتها هلن قبل اسـتمراره إال 
كرجوعها لعادهتا مع سبق خمالفتها هلا يف بعض الشهور بنحو ال ينتقض حكم العادة. 
وال يتضح الوجه يف توقف سيدنا املصنفP مع ظهور كالمه يف مستمسكه 

يف اعتامده عىل املوثق واستضعافه للمناقشات التي وجهت إليه.
ثـم إن ما سـبق مـن الفـروع املتعلقـة برجـوع املبتـدأة لعـادة نسـائها ـ ومنها 
االستظهار ـ جار يف املضطربة، ألن بعض أدلتها وإن كان خيص املبتدأة إال أن بعضها 

يعم املضطربة، كام يظهر بالتأمل فيها. فراجع.
وهـو  باملبتـدأة  اختـص  وإن  بالعـدد  التحيـض  نصـوص  بعـض  ألن   (١)

والعـدد الذي ختتاره مما ذكر(١).  وأما الناسـية لعادهتـا وقتاً وعدداً فرتجع 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١٠.
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مضمر سـامعة وموثقا ابن بكري، إال أن الباقي يعم غريها من أقسام املستحاضة، وهو 
موثق اخلزاز ومرسلة يونس، واجلمع بينهام بالتخيري املذكور، كام يظهر مما سبق. 

ويأيت يف الناسية متام الكالم يف ذلك الشرتاكهام يف األدلة، مع التعرض لكلامت 
األصحـاب، لـرتدد املضطربـة يف كلامهتم بني مـن مل تنعقد هلا عادة والناسـية لعادهتا. 

فالحظ. 
هـذا وملـا كان العدد املذكور أعـم من عادة األقارب كان األنسـب التعبري عن 

كيفية االحتياط بالرتتيب بني عادة األقارب والرجوع للعدد، ال باجلمع بينهام. 
نعـم،  لـو مل نقل يف التحيـض بالعدد بالتخيـري بني متام املراتب مـن الثالثة إىل 

العرشة، بل بوجه آخر كان بني األمرين عموماً من وجه واجته التعبري باجلمع.
(١) كـام رصح بـه مجهـور األصحـابM، بل يظهـر من مجلة مـن كلامهتم 
املفروغيـة عنه، وظاهر املنتهى ورصيح املسـتند دعو اإلمجاع عليـه، بل يف الثاين أن 
نقـل اإلمجـاع عليـه متكرر، ونفى وجـدان اخلالف فيه يف اجلواهر سـو مـا يأيت من 
أيب الصـالح والغنية وإن كان مقتىض إطالق الدروس رجوع الناسـية للعدد اخلالف 

يف رجوعها للتمييز، لكنه يف غري حمله بعد وضوح دليل التمييز. 
ومن هنا ال هيم الكالم يف دليله، بل يف كيفية استفادته من األدلة التي ال إشكال 

يف داللتها عليه يف اجلملة، ملا يرتتب عىل ذلك من الثمرات يف مجلة من الفروع.
فاعلم أنه سـبق أن عمومات الرجوع للتمييز خمصصة بغري ذات العادة، ومنها 

الناسية فالبد يف رجوع الناسية للتمييز من دليل خاص.
ودعو: أن دليل التخصيص ملا كان هو عمومات الرجوع للعادة وهي تقرص 

عن الناسية، لتعذر رجوعها لعادهتا لزم بقاؤها حتت عمومات التمييز. 
مدفوعـة بأن تعذر رجوع الناسـية لعادهتـا ال يوجب خروجها عـن عموماته 
رأسـاً وبقاءها حتت عمومـات التمييز، بل هو تعذر طارئ ال ينـايف حجية العادة ذاتاً 

إىل التمييز(١)،



عـىل حيضية مـا فيها واقعاً وإن مل يمكـن تعيينه عمالً بعموم حجيتهـا، ولذا قد يلتزم 
بحجيـة العـادة مع العلم بمقتضاهـا إمجاالً ومع تذكرها بعد مـيض وقتها عىل خالف 
مقتىض التمييز، مع وضوح أن حجيتها إمجاالً أو بعد تذكرها فرع حجيتها عىل مؤداها 
بام له من حدود واقعية من أول األمر بلحاظ عموم حجيتها، ال لدليل خاص يقتيض 

أحد األمرين أو كليهام. 
ومـن هنـا كان رجـوع الناسـية للتمييـز بالنظـر لعمـوم األدلة غـري خال عن 

اإلشكال. 
نعم،  لو كان التمييز حجة عىل تعيني العادة اجته الرجوع إليه حينئذٍ مع نسياهنا. 
لكن من الظاهر أنه حجة عىل تعيني احليض ابتداء يف مقابل العادة يف حق من ال ترجع 

إليها. 
وكـذا احلال يف التحيـض بالعدد، فإن مفاده التعبد بحكـم احليض فيه، ال بأنه 

مقدار العادة، ويأيت يف التحيض بالعدد ما ينفع يف املقام.
فالعمدة يف ذلك مرسلة يونس الطويلة، لظهور مجلة من فقراهتا يف ذلك.

منهـا: ما يدل عىل اختصاص الرجوع للعادة بام إذا كانت معلومة عدداً ووقتاً، 
كقولهA: «إن رسـول اهللا1 سـن يف احليض ثالث سـنن بنيّ فيها كل مشكل ملن 

سمعها وفهمها حتى ال [مل] يدع ألحد مقاالً فيه بالرأي. 
أمـا إحـد السـنن فاحلائـض التي هلا أيـام معلومة قـد أحصتها بـال اختالط 
عليها ثم اسـتحاضت واستمر هبا الدم وهي يف ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، فإن 
امرأة...[اسـتحاضت...] فأتت أم سلمة... فسألت رسـول اهللا1 عن ذلك فقال: 
تـدع الصـالة قدر أقرائها... هذه سـنة النبـي1 يف التي تعرف أيـام أقرائها مل ختتلط 
عليهـا أال تـر أنه مل يسـأهلا كم يوم هي... وإنام سـن هلـا أياماً معلومة مـا كانت من 
 :Aقليل أو كثري بعد أن تعرفها... فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها...» إىل أن قال
«فجميـع حـاالت املسـتحاضة تدور عىل هذه السـنن الثـالث ال تكاد أبـداً ختلو من 
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واحدة منهن، إن كانت هلا أيام معلومة من قليل أو كثري فهي عىل أيامها...»(١). 
فـإن التقييـد بالعلـم باأليـام وعـدم اختالطهـا وإن أمكـن أن يكـون طريقياً 
الختصـاص التمكن مـن العادة به مع كـون املوضوع الواقعي مطلـق العادة، كام هو 
احلال يف كثري من موارد التقييد بالعلم، إال أنه ال يناسب كثرة التأكيد عليه يف الفقرات 
املتقدمة، والسـيام مع ما تضمنه احلديث صدراً وذيالً من انحصار السـنن التي تعمل 
عليهـا املسـتحاضة والتـي يرتفع هبـا كل مشـكل بالثالث حيث يوجـب ذلك ظهور 
التقييـد يف كونه واقعيـاً، وأن العلم مأخوذ يف موضوع حجية العـادة رشعاً، وإال لزم 
كون السنة يف الناسية التي أشري إليها يف املرسلة بالتعرض للذاكرة غري عملية باإلضافة 
. إليها، من دون أن تبني وظيفتها الثانوية التي تعمل عليها، وهو مما تأباه املرسلة جداً

وحينئـذٍ تصلح هذه الفقـرات لتقييد إطالقات اإلرجاع للعادة بغري الناسـية، 
وتبقى الناسية داخلة حتت عمومات الرجوع للتمييز.

ومنهـا: الفقـرات املتضمنة سـنة الرجـوع للتمييز، فإهنا رصحيـة يف جرياهنا يف 
الناسية، عىل ما تقدم التعرض له يف االستدالل باملرسلة عىل رجوع املضطربة للتمييز، 

حيث تصلح لتقييد عمومات الرجوع للعادة بالذاكرة.
هـذا وممـا تقدم يف املباحث السـابقة يظهر الوجه يف تقـدم التمييز عىل الرجوع 
ألقراء النسـاء والعـدد. وال جمال معه ملا عن أيب الصالح مـن رجوع املضطربة ألقراء 
نسـائها ثـم التمييـز ثم العدد، أمـا إذا كان مـراده باملضطربة من مل تسـتقر هلا عادة فلام 
تقدم يف حكم املرأة املذكورة، وأما إذا كان مراده هبا الناسـية فاألمر أظهر، ملا يأيت من 

اإلشكال يف رجوعها ألقراء نسائها حتى مع فقد التمييز. 
ومثله يف الضعف ما عن الغنية من إطالق أن غري ذات العادة تعد عرشة حيضاً 
وعرشة طهراً، ملخالفته ألدلة مجيع وظائف املستحاضة ، وإن تقدم يف التنبيه األول من 

مبحث رجوع املبتدأة واملضطربة للتمييز التشكيك يف النسبة املذكور. فراجع.
(١) الوسائل باب:٥ من أبواب احليض حديث:١.



ثـم إنـه بام ذكرنا يظهر أنه ال جمال للبناء عىل حجية العادة إمجاالً لو علم ببعض 
خصوصياهتـا مـن الوقت أو العـدد، ككوهنا يف النصف األول من الشـهر أو أكثر من 
مخسـة، بنحـو متنع من الرجـوع للتمييز إال فيـام ال ينافيها، ألن الفقـرات املتقدمة من 
املرسلة كالرصحية يف أن املراد بالعلم بوقت العادة وعددها العلم التفصييل الذي يكتفى 
معه هبا يف مقام العمل ويستغنى عن التمييز، ال ما يعم اإلمجايل املقابل للجهل املطلق. 
ودعو: أن املرسـلة وإن كانت قارصة عن صورة العلم االمجايل، إال أنه يلزم 
التعـدي هلـا، إللغاء خصوصيـة العلم التفصييل عرفاً، بسـبب عدم دخله يف كاشـفية 

 . العادة وطريقيتها التي هي املعيار يف حجيتها ارتكازاً
مدفوعـة بعدم وضوح كون املعيار يف حجية العادة حمض كاشـفيتها. كيف ومل 
يتضح بناء العرف عىل كاشـفيتها يف حق مسـتمرة الدم التي خترج عن مقتىض الوضع 
الطبعي للنسـاء، بل إرجاع الشـارع إليها بلحاظ كاشفيتها وصلوحها لرفع اإلشكال 
، كام قد يناسـبه التأكيد عـىل اعتبار العلم  واحلـرية الـذي ال يتأتى مع العلـم هبا إمجاالً
بالعادة. والسيام مع قوة ظهور املرسلة يف تباين موارد السنن الثالث وعدم تداخلها. 
وااللتـزام بعـدم الرجوع لبقية السـنن يف تعـني احليض من بني أطـراف العلم 
اإلمجايل، بل جيب االحتياط يف متامها ال يناسـب قوة ظهور املرسلة يف انحصار وظيفة 

املستحاضة بالسنن الثالث وارتفاع اإلشكال عليها هبا. 
خصوصـاً مع ندرة النسـيان املطلق للعـادة وغلبة العلم ببعـض خصوصياهتا 
، حيث يبعد معه محل النسـيان الذي حكم معه بالرجوع للتمييز عىل خصوص  إمجاالً
النسيان املطلق. بل التأمل يف الفقرات املتقدمة شاهد باختصاص حجية العادة بصورة 

العلم التفصييل بنحو ال جمال لتنزيلها عىل ما يعم اإلمجايل.
وباجلملة: ال مانع من البناء عىل ما هو ظاهر املرسـلة من إلغاء الشـارع حجية 
العادة مع العلم هبا إمجاالً يف القدر املشرتك بعد كون حجيتها تعبدية، كام مل يعتد بالقدر 
املشـرتك يف أصل انعقاد العادة لو اختلف الشـهران بالزيادة والنقيصة، ويف التمييز لو 
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اقتىض حيضية ما زاد عىل العرشة، حيث سبق عدم حجيته يف حرص احليض يف الواجد 
، بل تكون املرأة فاقدة للتمييز و تنتقل للمرتبة الالحقة وإن كانت خمالفة  للصفة إمجاالً

له، إىل غري ذلك مما يناسب املقام. 
عىل أن الزم البناء عىل حجية العادة بنحو متنع من الرجوع للتمييز املخالف هلا 
يف حق الناسـية امتناع رجوعها للتمييز مع اختالف مقتضاه باختالف الشـهور للعلم 
، مع أنه خالف رصيح املرسـلة. ويـأيت يف التحيض بالعدد ما  بمخالفتـه للعادة إمجاالً

ينفع يف املقام.
كام ظهر أيضاً مما تقدم أن الناسـية لعادهتا إن عملت بالتمييز ثم ذكرت عادهتا 
بعـد مـيض عملها وجب عليهـا العمل هبا فيام يـأيت، إلطالق دليلهـا، ومل جيب عليها 
تـدارك ما مـىض من عملها لو خالفهـا، لظهور دليل التمييز يف أن موضوعه النسـيان 
حني العمل، فيكون مقتىض إطالقه إجزاءه ظاهراً ولو بعد ارتفاع النسـيان ما مل يعلم 
باخلطـأ، وظهـور دليل حجية العادة مع العلم هبا يف وجـوب الرجوع إليها يف الوقايع 
املتجـددة حـني العلـم، ال ما يعم تـدارك الوقائع السـابقة عـىل ذلك فهو نظـري ما لو 
جتـددت هلـا العادة، حيث ال جيب عليها تدارك عملها سـابقاً عـىل التمييز لو مل يطابق 

العادة املتجددة. ويأيت إن شاء اهللا تعاىل يف حتيض الناسية بالعدد ما ينفع يف املقام.
نعـم،  لو علـم إمجاالً ببطالن أحد األمريـن من مفاد التمييز الـذي كان عليها 
العمل به حني النسـيان ومفاد العادة بعد تذكرها كام لو مل يفصل بينهام أقل الطهر لزم 

. التوقف عنهام معاً
. مدفوعة بأن تقديمها  ودعـو: لزوم ترجيح العادة، ألهنا مقدمـة عليه رشعاً
عليـه يبتني عىل أخـذ عدمها يف موضوع اإلرجـاع عليه، فال موضـوع حلجيته معها، 

وهو ال يالزم تقديمها عليه مع التعارض بينهام وحتقق موضوع كل منهام يف مورده. 
اللهم إال أن يستفاد عرفاً من أخذ عدمها يف موضوع اإلرجاع إليه أقوائيتها منه 
رشعاً، فرتجح عليه عند التعارض. لكنه ال خيلو عن إشـكال. بل يأيت يف األمر األول 



من تتميم هذه املسـألة تقريب ترجيح العمل عىل األسـبق الذي هـو التمييز يف املقام. 
. فتأمل جيداً

(١) وال ترجـع إىل عـادة أقارهبا، كام رصح به غري واحد، وهو مقتىض اقتصار 
مـن عثرنا عـىل كالمه يف الرجوع إىل النسـاء عىل ختصيصـه باملبتدأة، سـواءً أراد منها 
من يبتدئ هبا الدم ـ كام يف املعترب واملنتهى ـ أم ما يعم من مل تسـبق هلا عادة، كام سـبق 
أنـه املشـهور، كام مل يذكروا يف وظائف الناسـيةـ  التي عرب عنها مجلـة منهم باملضطربة 
 Pوبعضهـم باملتحـرية ـ الرجوع ألقراء األقـارب. ولعله لذا نفى سـيدنا املصنف

ظهور اخلالف فيه.
لكن ال خيفى خمالفة ذلك إلطالق موثق زرارة وحممد بن مسلم املتضمن رجوع 
املسـتحاضة ألقراء نسـائها، حيث مل خيرج منه إال ذات العادة وذات التمييز، والناسية 
وإن كانـت ذات عـادة إال أن دليل خروج ذات العـادة عن اإلطالق املذكور هو دليل 
اإلرجـاع إىل العادة، وقد سـبق لزوم محله عىل الذاكرة لعادهتا للمرسـلة، ويقرص عن 

الناسية، فتبقى حتت اإلطالق املتقدم. نظري ما سبق يف وجه رجوعها للتمييز.
فالبد يف اخلروج عن اإلطالق املذكور من دليل آخر، واملذكور يف كلامهتم وجهان:
األول: مـا يف جامـع املقاصد من أنه سـبق هلا عادة فلم يناسـب الرجوع لعادة 
غريهـا. وهـو نظري ما سـبق يف وجـه املنع من رجـوع من مل تسـتقر هلا عـادة إىل عادة 
نساءها، بل يظهر من كشف اللثام رجوعهام جلامع واحد، حيث قال: «ألن املضطربة 
رأت دمـاً أو دمـاء قبـل ذلك فربـام خالفت نسـائها، وربام كانـت معتادة فنسـيتها أو 

اختلطت عليها». 
وقد سبق ضعفه. بل هو هنا أوىل بالضعف، إذ قد حيتمل مطابقة عادهتا املنسية 
لعادة نسائها، بخالف من مل تستقر هلا عادة حيث يقطع بمخالفتها هلن بسبب اختالف 

دمها عليها. 

فإن فقدته ختريت يف التحيض(١)
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ولـو فرض العلـم بمخالفة عادهتا هلن فـال مانع من حجية عادهتـن هلا بعد ما 
سبق من سقوط عادهتا عن احلجية رأساً بالنسيان. 

نعـم،  لو علم بمطابقة حيضها لعادهتا واقعاً امتنع رجوعها لعادهتن مع العلم 
بمخالفتهـا لعادهتا، إذ يمتنع جعل احلجية ملا يعلـم بخطئه. لكن الظاهر خروجه عن 

مفروض الكالم.
الثاين: ما ذكره سـيدنا املصنفP من أنه ال جمـال للعمل باإلطالق املذكور 
بعـد ظهور اإلمجاع عىل خالفه. لكن مل يتضح اإلمجاع التعبدي يف املقام، لعدم مرصح 

به، غاية األمر عدم ظهور اخلالف. 
ولعلـه يبتنـي عـىل إعـامل أنظارهـم واجتهاداهتم يف مفـاد النـص أو يف الوجه 
االعتبـاري املتقدم وغـريه، ال إلمجاعهم عىل ذلـك تعبداً وأخذهم له يـداً بيد متصالً 

 .Fبعصور املعصومني
والسيام مع عدم وضوح شيوع االبتالء بنسيان العادة، كي يبعد خطؤهم يف حكمه، 
خصوصاً مع ما ذكرناه مراراً من ظهور اضطراهبم يف كثري من أحكام احليض وأدلتها. 
فال جمال مع ذلك للوثوق فضالً عن اليقني بعدم رجوع الناسـية ألقراء نسائها 
مـن جمرد عـدم ظهور اخلالف فيـه، لريفع اليد عن إطـالق النـص. وإن كان الركون 
لإلطـالق مـع ذلك ال خيلـو عن إشـكال. فاملتعـني االحتياط الذي سـبق أنـه يكون 
بالرجوع ألقراء األقارب، بناء عىل ابتناء التحيض بالعدد عىل التخيري بني متام املراتب 

من الثالثة إىل العرشة، كام سيأيت. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) ملـا كان مضمر سـامعة وموثقا ابن بكري خمتصـة باملبتدأة ينحرص الدليل يف 
املضطربة والناسـية بموثق اخلزاز الذي سـبق يف حكم املبتدأة أنه ظاهر يف التخيري بني 
متام املراتب من الثالثة إىل العرشة، ومرسلة يونس الظاهرة يف تعني السبعة أو التخيري 

بني الثالثة إىل العرشة(١).



بينها وبني السـتة، عىل ما سبق الكالم فيه، وموردها يف كالم اإلمامA وإن كان هو 
املبتـدأة، إال أن الظاهـر من ذيلها وبقية فقراهتا أن املوضوع فيها مطلق الفاقدة للتمييز 
التـي ليسـت هلا عادة ترجـع إليها مبتدئة كانـت أو مضطربة أو ناسـية، عىل ما يتضح 

بالتأمل فيام تقدم يف وجه رجوع املبتدأة للتمييز. 
وقـد سـبق يف حتيض املبتدأة بالعـدد أن األقرب يف اجلمع بني املرسـلة واملوثق 
تنزيل املرسـلة عىل بيان أفضل أطراف التخيري، فيتجه ما يف املتن، كام أرشنا إىل نظريه 

يف حكم املضطربة.
وهـو وإن كان يف املبتـدأة أظهر من حيثية اعتضاد املوثق بمضمر سـامعة الذي 
ال يبعـد كونه أظهر منه يف التخيري، إال أنه يف املضطربة والناسـية أظهر من حيثية عدم 
تـأيت اجلمع بتنزيل املوثـق عىل بيان التحيض باألكثر يف شـهر وباألقل يف آخر ـ الذي 
تقـدم مـن بعضهـم يف املبتـدأة ـ إال بتنزيله عـىل خصوص املبتـدأة أو تعميـم موثقي

ابن بكري ملطلق املستحاضة إلغاء خلصوصية املبتدأة يف موردمها، وكالمها ترصف زائد 
عىل مفاد النص.

وكيف كان، فال معدل يف املضطربة والناسية عام يقتضيه اجلمع املتقدم. وجمرد 
عـدم ظهـور عامل عليه هنـا، الختصاص كالم من سـبق ظهور كالمـه يف البناء عىل 
التخيـري املذكـور باملبتدأة، ال يمنع من ذلك بعد عدم رجوع ذلك منهم للخالف هنا، 
بل إىل جمرد عدم تعرضهم حلكم غري املبتدأة، والسيام بعدما سبق من اضطراب كلامت 

األصحابM يف املقام.
ثم إن أقوال األصحاب املذكورة يف املضطربة والناسية تبتني عىل إمهال مفاد موثق 
اخلزاز، كإمهاهلم له وملفاد مضمر سامعة يف املبتدأة، الذي تقدم التعرض لوجهه وضعفه. 
كـام أن مجلة منها تناسـب الرجوع يف املضطربة والناسـية ملوثقـي ابن بكري بعد 
تنزيلهـام عىل االسـتمرار عىل الثالثـة، أو التعاقب بينها وبني العرشة يف كل شـهرين، 

ومع االقتصار عليهام أو التخيري بني مفادمها ومفاد املرسلة. 
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وهـو موقوف عىل فهم عدم اخلصوصية للمبتدئـة فيهام، الذي هو ال خيلو عن 
إشـكال زائد عىل إشـكال موثق اخلزاز، وعىل اإلشـكال يف فهم املوثقني، ويف اجلمع 

بينهام وبني املرسلة مما تقدم التعرض له يف املبتدأة. 
وأشـكل مـن ذلك ما يظهر من بعضهـم من التفريق بـني املضطربة ـ التي هي 
داخلة عندهم يف املبتدأة ـ والناسية ـ املعرب عنها يف كلامهتم باملضطربة ـ لوضوح احتاد 

األدلة فيهام. 
وال جمـال إلطالـة الـكالم يف تفصيـل أقـوال األصحـابM يف الناسـية 

واملضطربة بعد ظهور حال أدلتها مما ذكرناه هنا ويف نظائرها يف املبتدأة. فالحظ.
هـذا ويف املبسـوط: «وإن كانـت ناسـية للعدد والوقـت فعلت ثالثـة أيام من 
أول الشـهر ما تفعله املسـتحاضة، وتغتسـل فيـام بعد لكل صـالة، وصلت وصامت 
شـهر رمضـان، وال يطؤها زوجها، ألن ذلك يقتضيـه االحتياط. وال يمكن أن تطلق 
هـذه عـىل مذهبنا إال عىل ما روي أهنا ترتك الصوم والصالة يف كل شـهر سـبعة أيام، 
ة عىل هذه الرواية يف السبعة األيام يف أول الشهر وتصوم وتصيل فيام بعد. وتكون خمريَّ

وأوسطه وآخره...». 
وربـام يظهـر مـن املعتـرب متابعته له يف ذلـك. وظاهـره لزوم االحتيـاط وعدم 
التعويـل عىل الرواية املذكورة، وهو ال يناسـب مـا يف اخلالف من دعو اإلمجاع عىل 

حتيض الناسية بسبعة واالستدالل عليه بمرسلة يونس.
ومن الغريب ما يف املنتهى من اجلمع بني األمرين، حيث ذكر التحيض بالستة 
أو السـبعة يف حكم مستمرة الدم، واالحتياط املذكور يف مبحث أحكام احلائض. وال 
ينبغي التأمل يف بطالنه بعد النظر يف كلامت األصحاب. ولعله لذا حكي عن الشـهيد 

يف البيان أن ذلك ليس مذهباً لنا.
وأضعـف منـه ما يف الرسائـر عن بعـض أصحابنا مـن أهنا تعد عـرشة حيضاً 

. وتقدم وجه ضعفه يف حكم املبتدأة. وعرشة طهراً



ثـم إن ما يف املبسـوط يف بيـان االحتياط مـن االجتزاء يف الثالثـة األيام األول 
بأعامل املسـتحاضة ـ التي ليس فيها الغسـل لكل صالة ـ كأنه للعلم بعدم وجوب ما 
زاد عليها فيها بعد عدم احتامل انقطاع احليض قبلها، فال جيب الغسل له، بل هي فيها 
إمـا حائض ال صالة عليها أو مسـتحاضة جتتزئ بأعامهلـا، بخالفه بعدها، حيث يزيد 
عـىل ذلك احتامل انقطاع احليض بعد كل صالة امللزم بالغسـل بعده للصالة الالحقة 

وإن مل تقتضه وظيفة املستحاضة.
نعـم،  ال يتـم االحتياط بذلك، بل يلـزم ألجله إعادة الصالة السـابقة لو بقي 
وقتهـا، بـل ال دافـع الحتـامل انقطاع احليـض يف أثنـاء الصـالة، إال أن يدفـع بتعذر 

االحتياط من هذه احليثية لعدم انحصار االحتامالت.
يشكل ما ذكره من تعذر طالقها، إلحراز صحة طالقها لو طلقت مرتني بينهام 
عـرشة أيـام فام زاد مـن دون أن يبلغ قـدر طهرها بمقتىض عادهتا، للعلـم بأن أحدمها 

حال الطهر،كام نبه له غري واحد يف اجلملة. فالحظ.  
ثم إن ما تقدم من الفروع لتحيض املبتدأة بالعدد جار يف الناسـية، كام جيري يف 

املضطربة، عىل ما يظهر بمالحظتها والتأمل يف ادلتها. 
نعـم،  ختتـص الناسـية بالـكالم يف أمريـن تقدم الـكالم نظريمهـا يف رجوعها 

للتمييز، وأمر ثالث تقدم نظريه يف غري الناسية.
األول: حيـث عرفـت هنـا التخيـري يف العـدد بني متـام املراتب مـن الثالثة إىل 
العرشة، وسـبق يف الفرع األول من الفروع املذكورة أنه يلزم وضعه بميض شـهر من 
رؤيـة الـدم، ثم جتري عىل ذلك يف كل دور فربـام يدعى هنا لزوم اخلروج عن ذلك لو 
، فيقترص يف العـدد والوقت عىل ما ال ينايف العـادة، فإن علمت  علمـت العـادة إمجاالً
عادهتـا يف النصف الثاين من الشـهر مثالً وجب جعل العـدد فيه وإن مل يصادف ميض 
شـهر من أول الدم، وإن علمت أهنا تزيد عىل مخسـة أيام مل جيز هلا اختيار عدد ينقص 

عن ذلك. 
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وكأنه لدعو: أن تعذر العمل بالعادة بسـبب نسـياهنا وعـدم العلم التفصييل 
هبا ال يوجب إمهاهلا رأساً، بل تلزم موافقتها مهام أمكن، وذلك بعدم اخلروج عام هي 

. مرتددة فيه إمجاالً
ويشـكل بأن ترك العمل بالعادة مع النسـيان ليس للتعذر، ملا سـبق يف رجوع 
الناسـية للتمييـز مـن أن النسـيان ال يقتـيض اخلـروج عـن موضـوع احلجيـة، فيلزم 
االحتيـاط، كـام يأيت يف الفـرع الثاين توضيحـه، بل ألخـذ العلم هبا قيـداً يف موضوع 
حجيتهـا، فال تكون حجة يف مورد النسـيان، ومع عدم حجيتهـا ال وجه ملراعاهتا فيام 

، بل خالف إطالق دلييل التخيري والتوقيت املتقدمني. يعلم منها إمجاالً
ودعـو: أن ذلـك ال يناسـب قولـهA يف املرسـلة يف بيان حال مـن أمرها 
النبي1 بالتحيض بالعدد: «أال تر أن أيامها لو كانت أقل من سـبع وكانت مخسـاً 
أو أقـل مـن ذلك ما قال هلا: حتييض سـبعاً، فيكون قد أمرها بـرتك الصالة أياماً وهي 
مسـتحاضة غري حائـض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سـبع وكانت أيامها عرشاً 
أو أكثر مل يأمرها بالصالة وهي حائض»(١) لظهوره يف استنكار التحيض بأقل من أيام 

العادة أو أكثر منها.
مدفوعـة بـأن اجلمود عىل إطـالق األيام يف هـذه الفقرة يقتيض مانعيـة العادة 
الواقعيـة مـن اختيـار العدد املخالـف هلا، والزمه انسـداد باب التحيـض بالعدد عىل 
الناسية، الحتامل خمالفته هلا، فالبد من تنزيله عىل خصوص األيام املعلومة، كام تناسبه 
بقية فقرات الرواية، فإن مالحظتها تشهد بأن املراد من أيام احليض يف هذه الفقرة هي 
األيـام التي سـبق اإلرجاع إليها يف تلـك الفقرات، وهي التي اعتـرب يف الرجوع إليها 

. معرفة الوقت والعدد تفصيالً
كام يناسـبه أنه مل يكن موضوع االسـتنكار ترك الصالة بعد أيام العادة وفعلها 
فيها، بل تركها أيام الطهر وفعلها أيام احليض، وهو ال يتم إال بضميمة املفروغية عن 

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣.



حجية أيام العادة عىل تعيني احليض بمالحظة اإلرجاع إليها يف الفقرات السابقة. 
ولوال ذلك مل تكن السـنن الثالث حارصة لسـنن املسـتحاضة وال رافعة لكل 

مشكل فيها، خالفاً ملا تضمنته املرسلة.
ودعـو: أن ارتفاع اإلشـكال يكون باختيـار العدد الذي ال يعلـم بمخالفته 

 . لأليام املعلومة إمجاالً
: بأن ذلك ال يتم بناء عىل اختصاص التحيض بالعدد بالسـبع  مدفوعـة.. أوالً
الذي ذهب إليه مجاعة، وهو املتعني لو أمهل موثق اخلزاز، كام هو ظاهر مجيع من ذكر 

له قول يف املقام.
: أن ظاهر املرسـلة وفاء السـنن التي تضمنتها بحل مشكل املستحاضة،  وثانياً
ومنها التحيض بالسـبع ـ وإن محل عىل االسـتحباب ـ ال مطلق التحيض بالعدد وإن 

كان مستفاداً من غري املرسلة، كموثق اخلزاز الدال عىل التخيري املذكور. 
وأمـا احتـامل محل السـبعة يف كالم النبي1 عـىل بيان أحد أفـراد التخيري من 
دون خصوصيـة هلا، بحيـث يكون املبني منه1 التحيض بام بـني الثالثة إىل العرشة. 

. فهو بعيد جداً
: أن الزم ذلك تداخل السنن الثالث مورداً، حيث يعمل يف املورد املذكور  وثالثاً
. عىل ما يقتضيه اجلمع بني العادة والتحيض بالعدد، وهو بعيد عن ظاهر املرسلة جداً
ومن هنا كان املتعني ما ذكرنا، والسـيام بعد ما سـبق يف رجوع الناسـية للتمييز 
من تقريب كون حجية العادة يف حق مسـتمرة الدم تعبدية، فال يسـتبعد رفع الشـارع 

األقدس اليد عنها يف بعض املوارد، لعدم وفائها بحل اإلشكال. 
 ، نعم،  ال إشكال يف أولوية اختيار العدد الذي ال خيالف العادة املعلومة إمجاالً
ألنه أحوط بعد كون الدوران بني التعيني والتخيري. وهذا بخالف الوقت فإنه خمالف 

ملا استفيد منه حتديده بالنحو املتقدم.
الثـاين: ذكرنا يف حتيض الناسـية بالتمييز أهنا لو ذكـرت عادهتا بعد العمل عىل 
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التمييـز مـدة لزمهـا العمل عىل العـادة فيام يأيت، وال جيـب عليها تـدارك عملها حال 
النسـيان لو انكشـف خمالفته للعادة، لظهور دليل حجية التمييز يف إجزاء العمل عليه 
ظاهـراً، وظهور دليل حجة العادة املعلومة يف لزوم العمل هبا يف الوقائع املتجددة بعد 

العلم، ال ما يعم تدارك العمل يف الوقائع السابقة عليه.
وذلك جيري يف التحيض بالعدد، خالفاً ملا يف التذكرة والقواعد وكشف اللثام 
وعـن هنايـة األحكام من لـزوم التدارك، وذكـره يف املنتهى يف ناسـية الوقت، وظاهر 

جامع املقاصد املفروغية عنه. 
قال يف كشف اللثام: «ألهنا إنام رجعت إىل غريها لنسياهنا، فإذا ذكرهتا اعتربهتا، 

لعموم األدلة».
ويشكل بأنه إن أراد أن عموم وجوب الرجوع للعادة يقتيض حجيتها حتى حال 
 Pالنسـيان، ويكون النسـيان عذراً يف الرجوع للعددـ  كام مل يستبعد سيدنا املصنف
استفادته من النصوصـ  ففيه: أن ذلك إنام يتجه لو كان عدم الرجوع للعادة ملجرد تعذر 
العمل هبا مع النسيان كام سبق منا يف وجه رجوع الناسية للتمييز. أما حيث كان الوجه 
فيه املرسـلة املتضمنة أخذ العلم بالعادة قيداً يف حجيتها فمقتضاه خروج الناسـية عن 
. مع أن الزم حجيتها واقعاً، صلوحها لتنجيز مفادها عىل إمجاله،  موضوع احلجية واقعاً
، وقد سـبق أنه ال جمال حلمل املرسـلة عليه. وهـو يقتـيض حجيتها مع العلم هبا إمجاالً
كام ال جمال معه لإلرجاع ألمر غري العادة يف معرفة احليضـ  كالتمييزـ  أو يف التعبد 
بأحكامـه ظاهراً ـ كالتحيض بالعدد ـ مما قد ينايف مقتضاها، المتناع التعبد باملتنافيني. 
ودعـو: أنـه ال ينايف التعبد بحجية العادة مع عدم العلم بمخالفته هلا، كام هو 
املفـروض. مدفوعـة بأن مرجع التعبـد بمفاد العادة عىل إمجاله عـدم العذر يف خمالفته 

واقعاً، فينايف التعبد بمفاد املرجع اآلخر الذي قد ينافيه. 
نعـم،  يصـح التعبـد بتعيني مفاد العـادة، حلكومته عـىل دليل اإلرجـاع إليها، 
لكونـه يف طوهلـا ورافعاً لالشـتباه فيها. إال أن مـن الظاهر عدم ترشيـع بقية وظائف 



احلائـض لذلـك، بل لتعيـني احليض رأسـاً، كترشيع الرجـوع للعادة، وإن سـبق من 
شـيخنا األعظمP ظهور املرسـلة يف أن رجوع الناسـية للتمييز ملعرفة أيام عادهتا، 
، وسـبق ضعفـه. فراجع الفرع الثاين من ملحق الكالم يف  ال ملعرفة أيام حيضها ابتداءً

رشوط التمييز.
 ،احلجة إىل حجة أخر أن الزم ذلك عدم الرجوع عند نسيان مؤد :ودعو
أو أصل متأخر عنها رتبة، لوضوح شمول إطالق احلجة املنسية حلال النسيان، وعدم 
كون احلجة أو األصل اآلخر شـارحاً ملفاد احلجة املنسـية، بل متضمن للتعبد بالواقع 

يف قباهلا، مع وضوح جواز الرجوع هلام بمالحظة السرية واملرتكزات. 
مدفوعـة بابتناء الرجوع هلام عىل عـدم ارتفاع موضوعهام ظاهراً بوجود احلجة 
املنسية ولو ألصالة عدم معارضتها هلام، فيصلحان لتنجيز مؤدامها، وينحل هبام العلم 
اإلمجايل بثبوت مؤد احلجة املنسية، ألن العلم بمؤد احلجة إمجاالً ال يزيد عىل العلم 

اإلمجايل بالواقع الذي ال إشكال يف انحالله بالتعبد بالتكليف يف بعض أطرافه. 
أمـا يف الواقـع فال يعقل اجتـامع التعبدين املتنافيني، بل ال بـد مع منافاة احلجة 
املنسـية هلام إما من سـقوطهام باملعارضة، أو انحصار احلجية الواقعية هبا، كام لو كانت 

مقدمة رتبة. 
وأظهـر مـن ذلـك اخلطأ يف تشـخيص مـؤد احلجة، فإنـه ال يوجـب ارتفاع 
حجيتها رشعاً يف مؤداها الواقعي، لعدم حجية اخلطأ رشعاً وإن كان املكلف معذوراً 

 . يف العمل عليه عقالً
وال جمـال لذلـك يف املقام، ملا هـو املعلوم من حجية التمييـز والتحيض بالعدد 
رشعاً واقعاً حال نسـيان العادة لداللة الدليل عليهام باخلصوص، وليسـا حجة ظاهراً 
إلحـراز موضـوع حجيتهام بأصل أو نحوه من دون أن يكونـا حجة يف الواقع، فضالً 
عن أن يكونا عذراً عقلياً يف خمالفة العادة احلجة من دون أن يكونا حجة حتى ظاهراً، 
كاخلطأ، فالبد من ارتفاع حجية العادة حال النسـيان لئال يلزم التعبد باملتنافيني. غاية 
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مـا يدعى أهنا حجة اقتضائية. لكن ال دليل عىل لزوم التدارك عىل طبقها بعد صدوره 
عىل طبق احلجة الفعلية التي مل يثبت خطؤها.

وإن أراد أن عمـوم وجـوب الرجوع للعادة وإن اختص بصـورة العلم هبا إال 
أنه يقتيض حجيتها يف تعيني احليض حتى باإلضافة إىل الوقائع السابقة عىل العلم، كام 

جعله سيدنا املصنفP وجهاً آخر يف املقام.
ففيـه: أن حجيـة الطريـق يف متـام مداليله فرع عمـوم حجيته هلـا، وال جمال له 
يف املقـام، لظهور املرسـلة يف اإلرجـاع للعادة املعلومة يف خصـوص الوقائع املتجددة 
بعد العلم هبا، دون السـابقة عليه، بل هي كالوقائع السـابقة عـىل انعقاد العادة يكون 
مقتـىض إطالق أدلة ترشيـع وظائفها إجزاء العمل عليها ظاهـراً حتى بعد تبدل حال 

املرأة ودخوهلا يف موضوع وظيفة أخر، كام تقدم.
ودعـو: إلغـاء خصوصية الوقائـع املتجددة يف حجية العـادة املعلومة، لعدم 
الفرق ارتكازاً يف كاشـفيتها بينها وبني ما سـبقها. مدفوعة بمنع جمرد كون الكاشـفية 
معيـاراً يف حجيـة العـادة، بل لعل حجيتهـا تعبدية، لرفع اإلشـكال هبـا، فتقرص عن 
الوقائع السـابقة التي رفع اإلشـكال فيها بطريق مرشوع. وقد تقدم يف رجوع الناسية 

للتمييز ما يناسب ذلك. فالحظ.
الثالث: الظاهر أن الناسـية ال تتحيض بالتمييز والعدد إال يف الدور الثاين، أما 
يف أول رؤية الدم فتتحيض للعرشة، إلطالق ما تضمن ذلك، وقصور أدلة الوظيفتني 
املذكورتـني عنـه بعد اشـتامهلا عىل عنوان املسـتحاضة وعنوان مسـتمرة الـدم التي ال 

تصدق يف أول رؤية الدم مع احلكم بحيضيته.
وظائـف يف  ذكرنـاه  مـا  بمالحظـة  يتضـح  كـام  املضطربـة،  يف  احلـال  وكـذا 

املستحاضة. فراجع.



تتميم: 
ينبغي إحلاق الكالم يف وظائف املستحاضة بأمور..

األول: البـد يف االنتقال مـن وظيفة ألخر من ارتفاع موضوع األوىل وحتقق 
موضـوع الثانية، كام لو كانت ذاكرة لعادهتا فنسـيتها أو بالعكس، أو مل تنعقد ألقارهبا 
عـادة ثم انعقدت، أو مل تكن ذات متييز ثم صار هلا، وهكذا. والبد مع ذلك من فصل 
أقـل الطهر بني احليضني، وإال كان دليل التحيض بكل من الوظيفتني معارضاً لدليل 

التحيض باألخر، كام سبق فيام لو ذكرت الناسية لعادهتا بعد عملها بالتمييز. 
نعـم،  ال يبعـد ميض العمل عـىل الوظيفة السـابقة، ولزوم االنتظـار يف إعامل 
الوظيفة الالحقة إىل الدور الالحق، النرصاف دليل اإلرجاع لالحق إىل صورة التحري 
الـذي ال يتحقق مع الرجوع للوظيفة السـابقة يف موردها عمـالً بدليلها إال بعد ميض 
أقـل الطهر، للزوم البناء قبله عىل عدم احليـض. وإن كان األمر حمتاجاً للتأمل، حيث 

قد خيتلف احلال وضوحاً وخفاء باختالف الصور التي ال يسع املقام استقصاءها.
الثاين: ال إشـكال يف جريان الوظائف السـابقة يف مستمرة الدم أكثر من شهر، 
ألهنا مورد أكثر أدلتها واملتيقن من مجله منها، مثل ما تضمن عنوان املسـتحاضة الذي 

قد يصدق مع تقطعه. 
نعـم،  سـبق منا أهنا ال جتـري إال يف الدور الثاين، مع لـزوم حتيض ذات العادة 

العددية يف أول الدم بقدرها مع االستظهار وحتيض غريها للعرشة.
ومنـه يظهر عـدم جريان الوظائـف فيمن يتجـاوز دمها العـرشة وينقطع بعد 
قليـل وإن تكرر ذلـك منها، بل تتحيض بـه مع عدم املانع كتحيض مسـتمرة الدم يف 
الدور األول وجتعل الباقي استحاضة، وال ترجع للتحيض به بميض أقل الطهر، ألنه 
، إال أنه سـبق أنه ال عموم يف أدلـة قاعدة اإلمكان  وإن أمكـن أن يكـون حيضاً حينئذٍ

للدم املستمر.
ولـو فرض عمومها له لزم اخلـروج عنه بأدلة الوظائف املذكورة، لظهورها يف 

مورد وظائف املستحاضة ......................................................................... ٤٠٥
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لزوم حتيض املستمرة هبا ال بالقاعدة، فرتجع إليها عىل التفصيل املتقدم.
وأما إذا امتنع التحيض بالدم يف أول رؤيته لعدم ميض أقل الطهر بينه وبني احليض 
السـابق فالبد من البناء عىل كونه اسـتحاضة، وال تتحيض به بميض أقل الطهر أيضاً، 
ملا سبق من قصور القاعدة عن الدم املستمر، بل ترجع ملقتىض وظائف مستمرة الدم. 
وحينئذٍ لو كانت وظيفتها التحيض بأقراء األقارب أو العدد فهل تتحيض هبام 
بميض أقل الطهر، أو بميض شهر من أول احليض أو التحيض السابق، أو بميض شهر 

من رؤية الدم األخري؟ 
قد يسـتدل عىل األول بإطـالق ما تضمن رجوع املسـتحاضة ألقراء األقارب 
والعـدد ـ وهـو موثقـا زرارة وحممـد بـن مسـلم واخلزاز، ومرسـلة يونـس ـ لصدق 
املسـتحاضة عليهـا برؤية الـدم بعد فرض عـدم حتيضها به، فيجـري حكمها بمجرد 

إمكانه، مليض أقل الطهر. 
وأمـا موثقا ابن بكري املتضمنان حتيضها بالعدد بعد شـهر مـن رؤية الدم، فهام 
خمتصان بالتي تتحيض برؤية الدم ويسـتمر هبا إىل الشـهر، والدم األول يف املقام وإن 
حتيضت به إال أنه مل يستمر، والثاين وإن أمكن استمراره إىل الشهر إال أهنا مل تتحيض به.
لكنه يشـكل بعدم وضوح اإلطالق يف األدلة املذكـورة بنحو يقتيض التعجيل 
بالتحيـض، وإال كان مقتضـاه االكتفـاء باإلمـكان يف كل دور، فتبقى عـىل التحيض 
بأقراء النسـاء والعـدد كلام مرّ أقل الطهر، وال حيتاج الدور إىل الشـهر، وهو بعيد عن 

منرصف اإلطالق املذكور.
ومـن هنا يقرب ورود هذه األدلة لبيان مقدار احليض، مع اإليكال يف وقته إىل 

ما هو املرتكز من حتيض املرأة يف كل شهر مرة الراجع للوجه الثاين. 
والسـيام بلحـاظ أنه البد من محلها عـىل صورة فقد التمييز فالبـد من إحرازه 
. ومن ثم  بالنحـو املوجـب للتحري واالحتياج للوظيفة، وهو ال يكـون قبل ذلك عرفاً

كان هو األقرب بعد عدم وضوح وجه الثالث.



هـذا ولو اسـتمرت عىل حالة تقطـع الدم بنحو ال يكون جممـوع الدماء حيضاً 
، لعدم ختلل أقـل الطهر بينها،  واحـداً لتجاوزها العـرشة، وال كل دم حيضاً مسـتقالً
فمقتـىض قاعدة اإلمكان التحيض بأوهلا، ثـم إكامله من اآلخر بام تتم به من حني أول 
الدم العرشة أو العادة العددية مع االستظهار، عمالً بام تضمن احلكمني، ثم تبني عىل 
كون الباقي استحاضة، وال تتحيض إال بمقتىض الوظائف املتقدمة، أو بدم جديد تراه 

بعد ميض أقل الطهر.
لكـن صحيحي يونس بن يعقوب وأيب بصري(١) قد تضمنا أن من ينقطع عليها 
الـدم مـن دون أن يتخلله أقـل الطهر ـ كام لو رأتـه أربعة أيام وانقطع أربعة أو مخسـة 

ومخسة، أو أربعة وستة ـ تتحيض كلام رأت الدم وتصيل كلام رأت الطهر إىل شهر. 
ثـم قـال يف األول: «فـإن انقطـع عنهـا الـدم وإال فهـي بمنزلة املسـتحاضة». 
ويف الثاين: «فإذا متت ثالثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسـلت واسـتثفرت واحتشـت 

بالكرسف يف وقت كل صالة، فإذا رأت صفرة توضأت».
ومقتىض إطالق التنزيل يف األول أهنا بعد الشهر ترجع إىل وظائف املستحاضة 
املتقدمة، كمستمرة الدم. وعليه حيمل الثاين، وإن كان مقتىض إطالقه استمرارها عىل 

 . ، الذي هو يف نفسه بعيد جداً، ال قائل به ظاهراً الطهر وعدم حتيضها أصالً
ومـن هنا ال يبعد البناء عىل ذلك بعد الشـهر، عمـالً بصحيح يونس، كام تقدم 
التعـرض لذلـك يف أوائل الفصل اخلامس يف الدم املتقطـع. وأما ما تضمناه من حكم 
الشـهر األول فقد سـبق يف التنبيه الثاين يف أواخر الفصل املذكور أنه ال جمال للتعويل 

. عليه. فراجع وتأمل جيداً
الثالـث: ال خيفـى أن ترشيـع الوظائـف املذكـورة ال يرجـع إىل حتديد احليض 
واقعـاً هبـا، كتحديده بالسـن واملقدار يف طـريف القلة والكثرة، ملا هـو املعلوم من عدم 
مالزمة احليض هلا، وعدم مناسبته للتعبري بالسنن، لظهوره يف كوهنا جمعوالت رشعية 
ال قضايـا واقعيـة، وال للتخيـري يف مقـدار التحيض بالعـدد المتنـاع التخيري يف احلد 

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

حقيقة وظائف املستحاضة ........................................................................ ٤٠٧
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الواقعـي، بل رصيح مرسـلة يونس أن التحيـض بالعدد من سـنخ األصل الظاهري 
مع اجلهل باحليض، كام هو املناسـب لترشيع االسـتظهار الراجع لالسـتيثاق الحتامل 

. احليض ظاهراً
ومنهـام يظهر أنه ال يرجـع أيضاً إىل حتديد أحكام احليـض واقعاً هبا، ختصيصاً 
لعمومـات أحكام احليض والطهر، بأن يكون مـا يطابقها بحكم احليض واقعاً وإن مل 

 . يكن حيضاً، وما خيرج عنها بحكم الطهر واقعاً وإن كان حيضاً
مضافـاً إىل ظهور مجلـة منها يف أن إجـراء أحكام احليض وأحـكام الطهر تبعاً 
هلـا تطبيقـاً لكربياهتا ال خروجاً عنها، مثل ما تضمن سـؤاالً أو جوابـاً معرفة احليض 
بالطـرق املذكـورة، ومـا تضمن تطبيـق عنواين احليض واالسـتحاضة عـىل ما يطابق 
السـنن ومـا خيالفهـا، وما تضمـن أن أقراءها مثل أقراء نسـائها، وما تضمنته مرسـلة 
يونس يف وجه عدم حتيض ذات العادة بالعدد من استنكار األمر بالصالة أيام احليض 

وبرتكها أيام الطهر.
ومن هنا كان املتعني محلها عىل أهنا وظائف ظاهرية للتعبد باحليض عند الشك 
فيـه، إمـا بلسـان األمارةـ  كام يف العـادة والتمييـزـ  أو بمفاد األصـل التعبدي، كام يف 

التحيض بالعدد واالستظهار. 
ومثلهـام يف ذلك قاعدة اإلمكان التي جتري يف غري مسـتمرة الدم، لظهور مجلة 
من أدلتها يف أن موضوعها االحتامل واإلمكان، الذي هو ال يالزم الفعلية، مع تطبيق 

عنوان احليض.
والزم ذلـك عدم التعويل عليها لو علم بمخالفة احليض الواقعي هلا، المتناع 
التعبـد الظاهري مع العلم بالواقع. وهذا بخالفه عىل األول ملصادمتها للعلم املذكور 
فقـد يمنـع االلتفـات إليهـا مـن حصولـه. وكذا عـىل الثـاين، حيث ال وجـه إلمهاهلا 
بانكشـاف عدم مطابقة احليض هلا بعد ابتناء ترشيعها عىل ختصيص عمومات أحكام 

احليض والطهر، بنحو قد تثبت أحكام احليض حالة الطهر وبالعكس.
نعـم،  البـد يف ذلك مـن العلم الوجـداين، وال تكفي احلجـج الظاهرية لو تم 



عمـوم حجيتها للمقام، حيث قد يسـتفاد ختصيص عمومها والـردع عنها يف املقام مما 
تضمنته مرسـلة يونس من انحصار سـنن املسـتحاضة يف الثالث، وأن النبي1 بني 
فيها كل مشـكل حتى مل يدع ألحد مقاالً فيه بالرأي. عىل أن عموم حجية البينة يقرص 

عن أمثال املقام مما كان اإلخبار فيه عن حدس. 
وقـول أهل اخلربة يشـكل التعويل عليه يف مقابل التعبـد الرشعي، ألن املتيقن 
من بناء العقالء عىل الرجوع إليه صورة انسداد باب العلم والعلمي عىل اجلاهل، وال 
يتضح رجوعهم إليه يف مقابل الطرق الظاهرية الواصلة. فالحظ واهللا سبحانه وتعاىل 

العامل العاصم. ومن نستمد العون والتوفيق.
(١) كام تقدم يف الفرع اخلامس من فروع العادة وتقدم وجهه.

(٢) بل ال يبعد البناء عىل انعقاد العادة عىل الوجه األخري، بناء عىل ما تقدم يف 
الفرع السابع من فروع العادة من انقالب العادة بمرتني متفقتني.

(٣) وال ترجـع للتحيض بالعـدد، لتأخره رتبة عن التحيض بالعادة املفروض 

(مسـألة١١): األقـو عـدم ثبوت عـادة رشعية مركبـة(١)، كام إذا 
رأت يف الشـهر األول ثالثـة ويف الثـاين أربعـة ويف الثالث ثالثـة ويف الرابع 
أربعة، فإهنا ال تكون ذات عادة يف شـهر الفرد ثالثة ويف شـهر الزوج أربعة، 
وكذا إذا رأت يف شـهرين متواليني ثالثة ثم شهرين متواليني أربعة، فإهنا ال 
تكون ذات عادة يف شـهرين ثالثة وشهرين أربعة(٢)، وإن تكررت الكيفية 

املذكورة مراراً عديدة.
(مسـألة١٢): الفاقـدة للتمييـز إذا ذكـرت عدد عادهتا تاماً ونسـيت 
وقتهـا، أو كانـت ذات عـادة عددية ال وقتيـة، حتيضت من الشـهر بمقدار 

العدد املعلوم هلا(٣).

٤٠٩ ............................................................................... ذات العادة العددية
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انعقادها يف العدد وعدم نسياهنا، وال يقدح يف ذلك عدم انعقادها يف الوقت أو نسيانه، 
ألنه يقتيض التوقف فيه فقط أو الرجوع لوظيفة أخر. لكنه لو يتجه ختصيصه بالفاقدة 

للتمييز، ملا سبق من أن األظهر األشهر تأخر التمييز أيضاً عن العادة. 
ولعلـه لذا أطلق مجاعة يف ناسـية الوقت عىل اخلـالف بينهم يف املرجع فيها من 

حيثيته، عىل ما يأيت.
نعـم،  أطلق يف الرشايع رجوع املضطربة ـ ومراده هبا الناسـية ـ إىل التمييز، ثم 
تعرض حلكم أقسامها الثالثةـ  من ناسية الوقت والعدد أو أحدمهاـ  بعد فرض فقدها 
له، كام جر عليه يف الرياض يف ناسية الوقت أو العدد، بل نسبه يف الروض إلطالق 
األصحاب، حيث أطلقوا رجوع املضطربةـ  التي يراد منها الناسية بأقسامهاـ  للتمييز. 
واستشـكل فيه يف جامع املقاصد وغريه بام ذكرناه من تأخر التمييز عن العادة، 
وحاولـوا توجيهـه بـام ال ينـايف ذلـك. وإن مل يبعد عـدم توجه اإلشـكال عىل إطالق 
األصحاب هذا، إذ قد يسـتفاد من إطالقهم املتقدم يف ناسـية الوقت واآليت يف ناسـية 

 . العدد أن حكمهم برجوع املضطربة للتمييز خمتص بناسية الوقت والعدد معاً
يّد فيه أحكام أقسـام الناسـية بام إذا  نعـم،  يتوجـه ذلك عىل مثـل الرشايع مما قُ

فقدت التمييز. 
وأمـا العادة العددية فقط فيسـتفاد تقدمها عـىل التمييز مما يف اجلواهر من أنه ال 
إشـكال عندهم يف عموم حكم العادة هلا، ويف الرياض: «وأما مع جتاوزه عن العرشة 
ترجـع ذات العادة إليهـا مطلقاً وقتية وعددية كانـت، أو األول خاصة، أو بالعكس. 
لكنها يف األخريتني ترجع إىل أحكام املضطربة يف الذي مل يتحقق هلا عادة فيه، فيجعل 
مـا يوافقهـا خاصة حيضاً مع عـدم التميز املخالـف اتفاقاً نصاً وفتـو، ومطلقاً عىل 

األشهر األظهر، كام سيأيت». 
وباجلملة: الالزم بناء عىل عموم حجية العادةـ  كام هو املفروض يف االستدالل 
ـ وتقديمهـا عـىل التمييـز ـ كام تقدم أنـه املعروف الذي عليـه املعول ـ مراعـاة العادة 



العدديـة غـري املنسـيةـ  مـع عـدم انعقـاد الوقتيـة أو نسـياهناـ  حتـى يف ذات التمييز، 
فتقـدم عليـه. إال أن يمنـع عموم مرجحية العـادة عىل التمييز وخيص بالعـادة الوقتية

العددية، كام يأيت.
وكيف كان، فيشـكل أصل االسـتدالل بعدم وضوح إطـالق يقتيض الرجوع 
للعادة العددية فقط إما لعدم انعقادها يف الوقت أو مع نسياهنا، ألن نصوص الرجوع 
للعادة بني ما تضمن جلوس املرأة قدر حيضها، وما تضمن جلوسـها أيام حيضها أو 

أقرائها أو أهنا تعمل عمل املستحاضة بعد ميض أيام حيضها، ونحو ذلك. 
وىل بـني مـا هـو رصيـح يف الـدور األولـ  مثـل مـا ورد فيمـن تعجل هبا  واألُ
الـدم(١)، ويف احلامـل تـر الـدم(٢)ـ  وما هو ظاهر فيـه للتعبري فيه بمثـل «تر الدم» 
الظاهـر يف جتـدد الرؤية أو حممول عليه بسـبب تعرضه لالسـتظهار الـذي تقدم محل 
نصوصه عىل الدور األول، والسـيام مع عدم التعبري فيه باملستحاضة أو نحوها مما هو 
ظاهر يف مستمرة الدم، بل بمثل الطامث واحلائض والظاهر يف املفروغية عن حتيضها 
بقدر العادة، وإنام النظر لالسـتظهار زائداً عليها. فلتلحظ النصوص املذكورة يف باب 

االستظهار من الوسائل.
وأما الثانية فهي ظاهرة يف تعيني األيام واالكتفاء بالرجوع إليها يف أداء الوظيفة، 
وهـو إنام يكون بمعرفة العدد والوقت معاً، وال يشـمل صـورة اجلهل بأحدمها فضالً 

عن عدم انعقاد العادة فيه.
ولـو فـرض ثبوت اإلطـالق لبعضها أمكن رفـع اليد عنه بام يف صدر مرسـلة 
يونـس الذي هـو كالرصيح يف اختصاص رجوع مسـتمرة الدم للعادة بـام إذا عرفتها 
وقتاً وعدداً، للتأكيد عىل ذلك يف مجلة من فقراهتا التي تقدم التعرض هلا يف االستدالل 

لرجوع الناسية للتمييز. 

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

(٢) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٣.
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نعـم،  قد ينافيه مـا يف بعض فقراهتا الواردة يف الرجـوع للتمييز الظاهرة يف أن 
موضوعه اجلهل بالوقت والعدد معاً، كقولهA: «وأما سنة التي كانت هلا أيام متقدمة 
ثـم اختلط عليها... حتى أغفلت عددها وموضعها من الشـهر»، وقولهA: «فهذا 
 :Aيبـني أن هذه امرأة قـد اختلط عليها أيامها مل تعرف عددهـا وال وقتها»، وقوله
«فإذا جهلت األيام وعددها احتاجت إىل النظر حينئذٍ إىل إقبال الدم وإدباره»(١). فإن 

مقتىض مفهومها عدم الرجوع للتمييز مع العلم بأحد األمرين.
لكن الظاهر لزوم رفع اليد عن املفهوم املذكور باالكتفاء باجلهل بأحد األمرين 
يف الرجوع للتمييز، ألن ظهور الصدر يف اعتبار العلم بكال األمرين يف الرجوع للعادة 

أقو من ظهور هذه الفقرات يف اعتبار اجلهل بكليهام يف الرجوع للتمييز. 
ولو فرض التكافؤ بني الظهورين يف نفسيهام تعني حتكيم ظهور الصدر، لقرب 
اتكال املتكلم عليه يف بيان موضوع التمييز. وأنه عبارة عن تعذر الرجوع للعادة التي 

 . تضمنها الصدر، وهي املعلومة وقتاً وعدداً
وال جمـال للعكس باتكاله يف بيان الرجـوع للعادة عىل ما يذكر بعد يف الرجوع 
للتمييز بعد ظهور حاله يف عدم بيان السنة الثانية إال بعد استكامل بيان السنة األوىل. 

والسيام مع قوة ظهور الصدر يف االكتفاء بالرجوع للعادة يف مقام العمل الذي 
ال يتم إال مع العلم بوقتها وعددها معاً، وقوة ظهور املرسـلة يف تباين السـنن الثالث 

مورداً وعدم تداخلها، كام ذكرناه غري مرة.
وأمـا دعو: إبقاء كل من سـنة العادة وسـنة التمييز عـىل ظهورمها يف املفهوم 
بحملهام عىل بيان من تسـتقل بالرجوع للعادة ومن تسـتقل بالرجوع للتمييز، وتبقى 
ذات العـادة الذاكـرة لوقتها فقـط أو لعددها فقط خارجة عن السـنتني املذكورتني يف 

املرسلة ويتعني الرجوع فيهام إلطالقات أدلة العادة األخر لو تم شموهلا هلا. 
فهـي مدفوعـة بأن ذلك ال يناسـب ما تضمنته املرسـلة من اسـتيعاب السـنن 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤.



الثالث ألقسام املستحاضة. 
بـل هو ملـزم برفـع اليد عـن خصوصيـة الناسـية يف سـنة التمييـز وتعميمها 
للمضطربـة واملبتـدأة بحملها عىل كل من مل تكن هلا عـادة ترجع إليها، ومقتىض ذلك 
رفـع اليـد عن ظهور تلك الفقرات يف املفهوم، ليعـارض ظهور الصدر يف اختصاص 

. الرجوع للعادة بالذاكرة للعدد والوقت معاً
مـع أنه لو تم فليس الرجوع يف ناسـية أحد األمريـن إلطالقات العادة لو متت 
بـأوىل من الرجوع فيهـا إلطالق التمييز الذي قد يعارض العـادة العددية لالختالف 
بينهام يف املقدار، الختصاص أدلة ترجيح العادة عىل التمييز بموثق إسـحاق بن جرير 
املتقدم واآليت ومرسـلة يونس، ومها خمتصان بالوقتية العددية التي يكتفى هبا يف مقام 
العمل، وال بُعد يف تقديم التمييز عىل غريها من أقسام العادة، لكفايته يف مقام العمل 

دوهنا، والزم ذلك التساقط ال الرجوع للعادة، كام هو املدعى.
وأما ما يف الروض من عدم التعارض بينهام، إلمكان البناء عىل حيضية األكثر 
منهـام بعد فرض عدم جتاوزمها العرشة. فيندفع بأن ذلك ال يرفع التعارض بينهام بعد 
ابتناء كل منهام عىل حرص احليض يف مقتضاه، كام تقدم يف ترجيح العادة عىل التمييز. 
هذا عىل تقدير التنزل وفرض اسـتحكام التعـارض بني هذه الفقرات وظهور 
الصدر، وإال فقد عرفت لزوم حتكيم الصدر، فيكون مقيداً إلطالق حجية العادة لو تم.

هـذا كله يف الناسـية للوقت، وأما مـن مل تنعقد هلا عادة فيـه فاألمر فيها أظهر، 
ألن الفقـرات املتقدمـة ال تقتـيض اختصاص الرجـوع للتمييز بمن مل تنعقـد هلا عادة 
أصـالً لتدل عىل قصوره عن ذات العـادة العددية فقط، وينايف الصدر الظاهر يف عدم 
رجوعهـا للعـادة، بل بمن نسـيتهام معـاً الذي هو فـرع انعقادمها، فال خمـرج فيها عن 
ظهور الصدر يف عدم حجية العادة هلا، وإنام ترجع للتمييز لعموماته، وملا يسـتفاد من 
املرسـلة من انحصار صور املستحاضة بالسنن الثالث، امللزم بحمل سنة التمييز فيها 
عـىل مطلـق من مل تنعقد هلا عـادة حجة، ومنهـا ذات العادة العددية فقـط بمقتىض ما 
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استفيد من صدرها.
مضافـاً إىل مـا يف موثـق إسـحاق بن جرير عـن أيب عبـد اهللاA: «...قالت: 
فإن الدم يسـتمر هبا الشهر والشهرين والثالثة كيف تصنع بالصالة؟ قال: جتلس أيام 
حيضها ثم تغتسل لكل صالتني. قالت له: إن أيام حيضها ختتلف عليها، وكان يتقدم 
احليض اليوم واليومني والثالثة ويتأخر مثل ذلك فام علمها به؟ قال: دم احليض ليس 
به خفاء هو دم حار جتد له حرقة، ودم االسـتحاضة دم فاسـد بارد...»(١) فإن قوهلا يف 
بيـان وجـه اختالف أيام احليض: «وكان يتقدم احليض اليـوم...» إن مل يكن ظاهراً يف 
اختصـاص اختـالف أيام احليض بالوقت مع اتفاقها يف العدد فال أقل من قوة ظهوره 
يف الشمول لذلك، فاالكتفاء يف اجلواب بالتمييز من دون تنبيه إىل لزوم أخذ العدد مع 

انعقاد العادة به ظاهر جداً يف إمهال العادة العددية فقط وتقديم التمييز عليها.
ومما ذكرناه يظهر لزوم التحيض بأقراء األقارب مع فقد التمييز، عمالً بإطالق 
بعـض أدلتـهـ  كموثق زرارة وحممد بن مسـلمـ  الذي ال خمرج عنـه إال دليل اإلرجاع 
للتمييـز املفروض فقده، ودليـل اإلرجاع للعادة، الذي عرفت قصوره عن املقام بدواً 

أو ملرسلة يونس الظاهرة يف اختصاص حجية العادة بالذاكرة لوقتها وعددها. 
نعم،  لو قيل بعدم رجوع الناسـية ألقراء النساء اجته عدم رجوع ناسية الوقت 
هلن واختص الرجوع هلن بمن مل تنعقد هلا عادة فيه. إال أن يستبعد حجية عادة نسائها 

يف العدد دون عادهتا فيه. فتأمل.
كـام يظهر أيضاً لزوم حتيضها بالعدد مـع فقد التمييز مطلقاً ومع تعذر الرجوع 
ألقراء األقارب أيضاً، عمالً بإطالق بعض أدلتهـ  كموثق اخلزازـ  لنظري الوجه املتقدم. 
وليس يف ذيل مرسلة يونس املتضمن لسنة التحيض بالعدد ما ينايف عدم حجية 
العـادة العدديـة فقـط ـ كام كان هـو احلال يف سـنة التمييز عىل ما سـبق ـ الختصاص 
موردها باملبتدأة، والتعدي لغريها إنام هو بضميمة ظهور املرسـلة يف اسـتيفاء السـنن 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٣.



ألقسـام املسـتحاضة امللزم بالتعـدي منها لكل من ليس هلا عـادة ترجع إليها بمقتىض 
السـنة األوىل أو متييز ترجع إليه بمقتىض السـنة الثانية، وهـو يقتيض التحيض بالعدد 

بعدما ذكرنا من اختصاص السنة األوىل بالذاكرة لعادهتا وقتاً وعدداً، كام ال خيفى.
 Aعىل لزوم التحيض بعدد عادهتا بقوله Pنعم،  استدل سـيدنا املصنف
يف املرسـلة يف بيـان مورد سـنة التحيض بالعدد: «أال تـر أن أيامها لو كانت أقل من 
سـبع وكانت مخسـاً أو أقل مـن ذلك ما قال هلا حتييض سـبعاً، فيكون قـد أمرها برتك 
الصـالة أيامـاً وهي مسـتحاضة غري حائض، وكذلـك لو كان حيضها أكثر من سـبع 

وكانت أيامها عرشاً أو أكثر مل يأمرها بالصالة وهي حائض»(١). 
فـإن مقتىض إطالقـه عدم الفرق يف عـدم التحيض بالعدد عـىل خالف العادة 

العددية بني انعقادها يف الوقت وذكرها وعدمهام. 
بل قد ادعىP أن مقتىض عموم التعليل باستنكار األمر بالصالة حال العادة 
وبرتكهـا خارجها عـدم التحيض بالتمييز أيضاً عىل خالف العـادة العددية. وإن كان 
قد يشـكل بأنه ال جمال للتعدي عن مـورد التعليل وهو التحيض بالعدد الذي هو من 
سـنخ األصل املحكوم لألمارة للتحيض بالتمييز الذي هو من سـنخ األمارة الصاحلة 
ملعارضـة األمارة. إال أن يتم عموم ترجيح العادة عـىل التمييز الذي عرفت املنع منه، 
وأن املتيقن منه العادة الوقتية العددية املعلومة. ومن هنا قد يتجه ما يف املتن من فرض 

الكالم يف الفاقدة للتمييز. فالحظ.
وكيـف كان، فيندفع هذا االسـتدالل بـأن هذه الفقرة غـري واردة لبيان حجية 
العـادة، وال للتعليـل هبا، بل لتعليل عدم كون املرأة ذات عادة بامتناع اإلرجاع للعدد 

مع قيام احلجة عىل تعيني احليض والطهر. للمفروغية عن حجية العادة يف ذلك.
ولذا مل يكن موضوع االستنكار األمر بالصالة يف العادة وبرتكها خارجها، بل 
األمر هبا حال احليض وبرتكها حال الطهر، الذي ال يتم إال بضميمة املفروغية عن حجية 

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب احليض حديث:٣.
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العادة عليهام، ومن الظاهر أن منشـأ املفروغية املذكورة هو اإلرجاع للعادة يف السـنة 
األوىل، وحيث قيد موضوع اإلرجاع فيها بالذاكرة لوقتها وعددها فال جمال الستفادة 
عمـوم احلجية للناسـية ألحدمهـا، فضالً عمن مل تنعقـد هلا عادة فيه من هـذه الفقرة.

عىل أن االستدالل هبذه الفقرة إن ابتنى عىل كشفها عن عموم العادة يف موضوع 
السـنة األوىل، فهـو ال جيتمع مع التأكيد يف بيان تلك السـنة عـىل اعتبار العلم بالوقت 

والعدد، وال يناسب ظهورها يف االكتفاء هبا يف مقام العمل. 
وإن ابتنى عىل استفادة عموم حجية العادة العددية منها مع قصور السنة األوىل 
عنه، لورودها يف خصوص صورة االكتفاء بالعادة، ال لبيان مورد حجيتها مطلقاً لزم 
 . عدم اسـتيعاب سنن النبي1 الثالث ألقسام املستحاضة، واملرسلة تأبى ذلك جداً
فال بد من محل األيام يف هذه الفقرة عىل مورد السـنة األوىل، وهو األيام املعلومة وقتاً 

. وقد تقدم ما يناسب ذلك عند الكالم يف حتيض الناسية بالعدد. فراجع. وعدداً
ومنـه يظهـر أنه لـو بني عىل حجيـة العادة العددية مع نسـيان الوقـت أو عدم 
انعقاد العادة فيه فال جمال السـتفادهتا من املرسـلة، فضالً عن استفادهتا من خصوص 
السـنة األوىل، بدعو انحصار صور املستحاضة يف السنن الثالث، فمع عدم دخوهلا 

 .Pيف األخريتني يتعني دخوهلا يف األوىل، كام يظهر من سيدنا املصنف
ألن بيان السـنة األوىل رصيح يف اختصاصها باملعلومة وقتاً وعدداً فمع فرض 
انحصار صور املسـتحاضة بالثالث البد من دخول غريها من أقسـام العادة يف مورد 
السنتني األخريتني املستلزم لعدم حجيتها، وليس يف بقية الفقرات ما ينهض برفع اليد 
عن ذلك ويدل عىل عموم حجية العادة. بل البد من اسـتفادته من أمر آخر، كإطالق 
حجيـة العادة لو تم ومل تنهض املرسـلة لتقييده، أو دعو القطـع بابتناء حجية العادة 
الوقتيـة العددية عىل حجيتها يف كل من األمريـن بنحو االنحالل، أو نحو ذلك. وإن 

كان احلق عدم ثبوت يشء من ذلك، بل ثبوت خالفه، كام يظهر مما ذكرنا. 
ومـن هنا كان املتعني عدم حجية العادة العددية يف املقام،والرجوع للتمييز،ثم 



التحيض بأقراء النساء احتياطاً، ثم بالعدد عىل الوجه املتقدم.
وقد جر عىل ذلك يف اخلالف. قال: «الناسية أليام حيضها أو لوقتها وال متييز 
هلا ترتك الصوم والصالة يف كل شـهر سـبعة أيام وتغتسـل وتصيل [وتصوم] فيام بعد 
وال قضـاء عليهـا يف صوم وال صالة... دليلنا إمجاع الفرقة. وأيضاً فإن خرب يونس... 
يتضمـن تفصيل ذلك وينبغي أن يكون حممـوالً عليه...وأما قضاء الصوم فإنه حيتاج 

إىل رشع، ألنه فرض ثان...».
ومـا يف اجلواهر من اسـتغراب ذلك يف غري حمله بعـد ما عرفت. ومثله ما ذكره 
سيدنا املصنفP من استغراب دعو اإلمجاع عىل التحيض بالسبعة مع أنه مل حيك 

القول به عن غريه. 
ألن األقوال األخر قد نسـبت ملن تأخر عنه، فال يبعد ابتناء دعواه اإلمجاع عىل 
ظهور حال األصحاب أو ترصحيهم بالعمل بالرواية، بل ادعى اإلمجاع عليها يف مورد 
آخـر، مع اسـتفادته منها ما ذكر، كام يناسـبه إطالق احلكم برجـوع املضطربة للتمييز 
والتحيـض بالعـدد يف االقتصـاد والنافع واللمعـة وحمكي اجلمل والعقـود واملهذب 
واإلصبـاح مـن دون اسـتدراك حلكـم انعقـاد العـادة أو ذكرهـا من إحـد اجلهتني 

فقط،سواء أريد من املضطربة من مل تنعقد هلا عادة أم من نسيتها. 
وما يأيت من املبسوط من االحتياط لعله يبتني عىل إمهال الرواية، كام أمهلها يف 

الناسية للوقت والعدد معاً، كام سبق. 
وأمـا حكمه بعدم وجوب قضاء الصوم والصالة فالظاهر أنه ال يريد به قضاء 
 استغراب دعو Pما تركته يف السـبعة التي حتيضت هبا، ليتجه من سيدنا املصنف
اإلمجاع عىل عدم قضاء الصوم، بل قضاء ما فعلته بعد السـبعة الحتامل كوهنا حائضاً 

، كام يظهر من سوقه ألقوال العامة.فراجع. حينئذٍ
هـذا كلـه يف غـري الـدور األول، وأما فيـه فيتعني العمـل بالعـادة العددية مع 
االسـتظهار، عمـالً بـام دل عـىل ذلـك فيمـن يتجـاوز حيضهـا قـدر عادهتـا، مـع ما 
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تقـدم مـن قصور أدلـة وظائف املسـتحاضة عن الـدور األول وابتداء الرجـوع إليها
يف الدور الثاين. 

كـام أن األوىل هلا مـع التحيض بالعـدد اختيار ما يوافق عادهتـا، ألنه األحوط 
مـن حيثيـة الشـبهة احلكميـة واألقـرب يف اجلملـة مـن حيثيـة الشـبهة املوضوعيـة،

كام تقدم نظريه.
(١) كام يف كشـف اللثام واملسـتند واجلواهر وعن الذخرية. وقد اسـتدل عليه 
يف كشـف اللثام بام تقدم منه يف التحيض بالعدد. لكن الذي ذكره يف التحيض بالعدد 
هو النصوص املتضمنة التحيض يف أول الدم ومتامية كل دور بشهر، وقاعدة اإلمكان 
املقتضيـة للتحيـض بـأول الدم مـن دون موجب للعـدول عنه، بضميمـة أن الظاهر 

موافقة كل شهر ملتلوه.
لكن ال جمال لالستدالل بنصوص التحيض بالعدد بعد فرض التحيض بالعادة. 
والتحيض بأول الدم وإن كان مسـلامً لقاعدة اإلمكان أو غريها، إال أن ظهور 
موافقة كل شهر ملتلوه ـ لو تم ـ ال جمال له يف مضطربة الوقت، خلروجها عن مقتضاه. 
كـام ال ينفع يف ناسـية الوقت التي حيتمل كون رؤيـة الدم فيها قبل وقت العادة 
أو بعدها إال إذا كانت حيضية أول الدم حمرزة بأمارة، حيث يكون مقتىض اجلمع بينها 
وبني الظهور املذكور ظهور حيضية الدم بمرور كل شـهر شـهر، أما حيث كان حمرزاً 
بقاعـدة اإلمكان أو نحوهـا من األدلة التعبدية ـ لوجـوب التحيض يف أول الدم ولو 
مـع سـبقه عىل العادة الوقتية، كام تقدمـ  فـال طريق إلحراز ذلك بعد أن مل تكن قاعدة 

اإلمكان حجة يف الزم مؤداها، وال نظر يف غريها من األدلة التعبدية لبقية األدوار. 
عـىل أن حجيـة ظهور موافقة كل شـهر ملتلوه حتتاج إىل دليـل. وهو ال ينايف ما 
تقدم من ارتكاز أن احليض يف كل شـهر مرة، ألن ذلك ال يسـتلزم حجيته اسـتقالالً 

وإن أمكن أن يكون قرينة متممة لداللة اإلطالق، كام تقدم ويأيت.

واألقو أن تضعه يف أول الشهر(١).



ومثلـه ما يف اجلواهر من أنه املنسـاق من التدبر يف األخبار بعد فرض شـموهلا 
للمـورد. إذ مل يتضـح وجـه انسـياقه منها بعد متحضهـا يف بيان حجية العـادة التي قد 
تنهض بتعيني الوقت والعدد معاً، وقد تقرص عن تعيني أحدمها، إلمكان كون املرجع 

أمراً آخر فيام هي قارصة فيه كالتمييز أو غريه. 
وال جمال لقياسـه عىل ما تقدم منا يف وجه اسـتفادة التحيض يف أول الشهر من 

رؤية الدم من إطالق اإلرجاع ألقراء األقارب. 
للفـرق بينهـام بأن اإلرجـاع ألقراء األقـارب حيث كان موضوعـه فقد العادة 
والتمييـز الصاحلني لتعيني الوقت، كان ظاهره االتـكال يف تعيني عىل قاعدة اإلمكان 
االرتكازية بضميمة ارتكاز أن احليض يف كل شهر مرة، وإال مل يكن اإلطالق املذكور 

 . صاحلاً ألن يرتتب عليه العمل، بل يكون الغياً عرفاً
أمـا يف املقـام فحيث كانت العـادة العددية قد جتتمـع مع الوقتية ومـع التمييز 
الصاحلني لتعيني الوقت، فال قرينة عىل االتكال يف تعيني الوقت عىل االرتكاز املذكور 
يف صورة فقدمها، لكفاية ترتب العمل عليه يف الصورتني املذكورتني يف عدم لغويته.

، حيث  كام يمكن ترتبه يف صورة فقدمها لو كانت العادة الوقتية معلومة إمجاالً
قد يسـتفاد من اإلطالق املدعى العمل هبا يف اجلملة.والسـيام إذا كان اسـتفادة حجية 
العـادة العدديـة مما دل عىل حجيـة العددية الوقتية معاً، لفهـم أن حجيتها عىل كل من 
األمرين انحاللية. ألن الدليل املذكور وارد لبيان العمل يف حال العادة املذكورة، وال 

نظر له لكيفية العمل يف حال انفراد العادة بأحد األمرين، وإن استفيد منه حجيتها.
وأمـا ما ذكـره سـيدنا املصنفP مـن أنه حيـث ال إطالق يقتـيض التخيري 
املذكـور فيدور األمر مع الشـك بني تعيني األول والتخيـري، واألصل يقتيض األول، 
ألنـه القدر املتيقـن يف اخلروج عن قاعدة االحتياط من جهـة العلم اإلمجايل باحليض. 

فهو موقوف عىل عدم وجوب االحتياط الذي هو مقتىض العلم اإلمجايل املذكور.
وقد اسـتدلP عليه بأن وجوبه خروج عن السـنن الثالث املنحرص هبا أمر 
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االستحاضة. وبوفاء النصوص برجوع ذات العادة العددية إليها.
ويشـكل بام سبق آنفاً من قصور السـنة األوىل عن حمل الكالم فانحصار صور 
املسـتحاضة يف السـنن الثالث يسـتلزم دخوله يف السـنتني األخريتني، املستلزم لعدم 

حجية العادة العددية فقط.
عىل أن اسـتفادة حجيـة العادة العددية من املرسـلة أو غريها من النصوص ال 
ينـايف وجوب االحتياط، للفراغ عن حكم احليـض الواقعي الذي كان مقتىض العادة 
أنـه بالقـدر اخلـاص بعد فرض عـدم هنوض العـادة وال غريهـا بتعيينه، فهـو وظيفة 
ظاهريـة يف طوهلـا، نظري ما لـو علمت فاقدة العادة بقدر التمييـز وترددت يف موضعه 
من الدم. وليس وجوب االحتياط وظيفة يف قبال حجية العادة ليكون منافياً وينهض 

دليل حجيتها بمنعه. 
ويظهـر أثـر حجيتها معه يف مثـل مقدار الصـوم الذي جيب قضـاؤه احتياطاً، 
والصالة التي تقضيها يف متام الشهر، ويف كيفية طالقها بوجه حترز صحته، ويف مقدار 

الكفارة لو تكرر وطء الزوج هلا. 
نعم،  لو كان ما دل عىل حجية العادة العددية خمتصاً بمورد فقد ما يعني الوقت 
كان ظاهراً يف عدم وجوب االحتياط للغويته معه عرفاً وأمكن استفادة وجوب جعل 
العدد يف أول الشـهر لنظري ما تقدم يف التحيض بأقراء النسـاء، لكنه ليس كذلك، كام 

ذكرنا، ومن هنا كان االحتياط هو مقتىض القاعدة يف املقام.
لكنـه خمتص بام إذا علم بحيضية بعض الدم املسـتمر أو كانت املرأة ذات عادة 
وقتيـة قد نسـيتها، بنـاء عىل عدم سـقوط حجية العادة بالنسـيان عن احلجيـة فيام هو 
املعلوم منها باإلمجال، ومنه التحيض يف كل شهر، أو يف خصوص قسم منه، وإال كان 
املرجع استصحاب عدم احليض يف غري الدور األول، بناء عىل قصور قاعدة اإلمكان 

عن إحراز احليضية يف أثناء الدم املستمر، كام تقدم. 
اللهم إال أن يستفاد من جمموع نصوص مستمرة الدم املفروغية عن لزوم حتيض 



مسـتمرة الدم مطلقاً يف كل شهر مرة، وإن اختلفت يف كيفيته باختالف الوظائف، كام 
هو غري بعيد، فيكون هلا يف كل شهر علم إمجايل منجز يقتيض وجوب االحتياط.

 ، نعم،  ال ملزم به يف أول الدم خصوصاً فيمن مل تنعقد هلا عادة يف الوقت أصالً
لنهـوض قاعدة اإلمـكان وغريهـا بحيضيته بمقدار العـادة مع االسـتظهار، وبكون 
مـا بعـده طهراً، فإذا تم الشـهر األول وجب االحتياط، كام أنه لـو كان هلا متييز مطابق 
للعـادة قـدراً تعني الرجـوع له يف معرفـة الوقت ـ كام ذكـره غري واحد، منهم سـيدنا 
املصنـفP ـ عمـالً بدليلـه بعـد فـرض عـدم منافاتـه للعـادة، وال تصـل النوبـة 

لالحتياط. 
لكن مورد ما تقدم من سيدنا املصنفP يف تعيني األول صورة فقد التمييز، 

كام هو مفروض املتن. والالزم فيها االحتياط، كام تقدم.
وأما دعو: أن االحتياط املذكور مسـتلزم للعرس واحلرج، فالبد من االكتفاء 
باالمتثـال االحتـاميل، فيكـون املورد مـن صغريات لـزوم االقتصار عـىل املتيقن عند 

الدوران بني التعيني والتخيري. 
فـإن كان املـراد هبـا لزوم احلـرج النوعي بالنحو الـذي يعلم معه بعـدم إيكال 
الشـارع احلائـض لالحتياط وترشيع طريـق لتعيني احليض. فهو غـري واضح بالنحو 
الصالح للحجية، بل ال يظن منهم املنع كلية من لزوم االحتياط يف موارد تردد احليض. 
وإن كان املراد هبا لزوم احلرج الشخيص، فيدخل يف عموم قاعدة رفع احلرج. 
فال جمال لدعواه كلية، بل هو خيتلف باختالف النساء، وأحكام احليض والطهر، ومدة 
استمرار الدم، ومقدار املواضع التي حيتمل فيها انقطاع احليض وتبدله باالستحاضة، 
واملدة التي ينحرص فيها احتامل احليض حقيقة أو تعبداً، بناء عىل لزوم جعل احليض يف 
الوقـت الذي يعلم إمجاالً بكـون العادة الوقتية فيه، أو يف الوقت الذي يقتضيه التمييز 
إذا كان أكثـر من مقدار العـادة، أو يف أحد الوقتني اللذين يقتيض التمييز حيضية الدم 

فيهام إذا كان بينهام أقل الطهر.
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عىل أنه قد حيتمل التعيني يف غري األول، كام هو احلال بناء عىل عدم ثبوت حجية 
، حيث ال طريق للقطع بعدم حجيتها، وكذا لو اختلفت  العادة الوقتية املعلومة إمجاالً
صفـات الـدم ومل جتتمع رشائط التمييز املتقدمة، حيث حيتمل حجية التمييز يف اجلملة 

إلثبات كون احليض بعض واجد الصفة أو كون الواجد للصفة بعض احليض.
ومـن هنـا ال معدل عام تقتضيـه القاعدة مـن االحتياط باملقدار الـذي ال يلزم 
منه احلرج الشـخيص. وإن كان ما يظهر من مرسـلة يونس من اهتامم الشارع األقدس 
بحل مشـكل املستحاضة ال يناسـب إيكاهلا يف املقام إىل ذلك مع عدم تيرس تشخيص 
صغرياته يف كثري من املوارد. بل يناسـب ما ذكرنا من إمهال العادة والرجوع للتمييز، 
. إال أن مبنـى الكالم عىل  ثـم للتحيـض بالعدد، الوافيني بضبـط العدد والوقـت معاً

غض النظر عن ذلك.
ومنـه يظهـر ضعف القول بالتخيري هلـا يف وضع قدر العادة حيث شـاءت من 
الشهر مطلقاً، كام هو مقتىض إطالق القواعد والدروس واملسالك والروض والروضة 
وحمكـي هنايـة األحـكام واملختلـف والبيـان واملوجـز واجلعفرية ورشحيهـام وفوائد 
الرشايع وجممع الربهان، ويف املدارك أنه مذهب األكثر، ويف احلدائق أنه املشـهور، أو 
يف ضمن الدم الواجد للصفة، كام يظهر من الوسـيلة، أو مع فقد األمارة املفيدة للظن 
بموضع خاص، كام عن الذكر والبيان. ملا قيل من اسـتواء األيام بالنسـبة إليها بعد 

فرض عدم العادة الوقتية هلا أو نسياهنا.
إذ فيه: أن ذلك إنام ينفع لو كان هناك إطالق يقتيض التخيري، أما بدونه فحيث 
كانت األحكام تابعة للحيض الذي هو متعني ثبوتاً مردد بني األيام إثباتاً كان مقتىض 
القاعدة االحتياط بالوجه املتقدم. والسيام يف أول الدم، لوفاء قاعدة اإلمكان وغريها 

بحيضيته، كام سبق.
ومن ذلك كان ما يف الروضة من اختصاص التخيري بالشهر األول، ثم يلزم مطابقة 
بقية الشـهور له، أشـكل، ملخالفته لقاعدة اإلمكان وغريها، ولعدم الدليل عىل لزوم 



التطابق بني الشهور، كام سبق عند الكالم فيام ذكره يف كشف اللثام وجهاً لتعني األول. 
ولعله لذا خص يف جامع املقاصد اخلالف يف التعيني والتخيري ببقية الشهور، وأما 
يف الشهر األول فيتعني جعل العدد يف أول الدم، إال أن جتهل أوله جلنون ونحوه، فتتخري.

، لعدم كفاية اجلهـل يف التخيري. بل الالزم إما  وإن كان مـا ذكره أخرياً مشـكالً
الرجوع لالسـتصحاب بالبناء عىل تأخر الـدم، أو االحتياط إلحراز التحيض يف أول 

الدم إىل أن تتيقن ميض الشهر األول.
(١) ملـا كان تعيـني األول عندهP ليس لقيام الدليل عليه، ليكون وارداً عىل 
وجوب إطاعة الزوج والسـيد القارصة عن التمكني من الوطء حال احليض، بل ألن 
املتيقـن براءة الذمة به بسـبب الدوران بـني التعيني والتخيري، فإن قيـل بأنه مع ثبوت 
التخيـري هلـا ليس هلـام منعها من تعيـني األول مل خيرج األول بسـبب منعهـام عن كونه 

 . املتيقن، فيجب اختياره عقالً
وإن قيـل بأنـه مع التخيري هلـا يكون هلام منعها من ذلك فال جمـال لليقني برباءة 
الذمة به،الحتامل وجوب إطاعتهام بسبب احتامل التخيري. لكن من الظاهر أن وجوب 

إطاعتهام ملا مل يكن معلوماً مل جيب إحراز الفراغ عنه عقالً بعدم اختيار األول. 
أمـا سـائر أحكام احليض والطهر فهـي ملا كانت معلومة وجـب إحراز الفراغ 
عنها باختيار األول الذي يقطع معه بالتعبد بحيضيته دون ما بعده، فيقطع معه بالفراغ 

عن تلك األحكام.
هذا كله بناء عىل لزوم اختيار األول، أما بناء عىل التخيري فقد رصح يف القواعد 
والروضـة وحمكـي البيـان واملوجز بأن هلـا اختيار ماال يـرىض به الـزوج، ويف جامع 
املقاصد: «ألن ثبوت احليض هلا بأصل الرشع ال باختيارها، والتخيري مل يثبت أصالة، 
بل ألن جهلها باحلال اقتىض اسـتواء مجيع أيام الشـهر بالنسـبة إليهـا، فامتنع تكليفها 

وليس للسيد أو الزوج منعها عنه(١). وإن كان األحوط استحباباً هلا اجلمع 
٤٢٣ ............................................................................... ذات العادة العددية
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بـيشء خمصـوص، فكام مل يكن ذلـك منوطـاً باختيارها أصالة مل يكـن للزوج يف ذلك 
اعرتاض. وحيتمل أن يكون كالواجبات املوسعة».

ويشكل التعليل الذي ذكره بأن ختيريها بسبب استواء أيام الشهر بدواً ال ينايف 
وجـوب اختيارها خصوص بعـض األيام من حيثية وجوب إطاعـة الزوج الذي هو 
من سـنخ احلكـم الثانوي الصالح للرتجيـح، كام لو حلفت عىل تعيـني بعض األيام، 
وكـام هـو احلال لو كان التخيري ثابتاً هلا رشعاً، الذي يظهر منهP التسـليم بأنه عليه 

جيب عليها إطاعة الزوج. 
بل الظاهر رجوع األول للثاين، ألن جمرد استواء أيام الشهر بالنسبة إليها جلهلها 
باحليـض ال يكفي يف ختيريها ما مل يستكشـف معه حكم الشـارع هلـا بالتخيري، لتكون 
باختيارها حمرزة للحيض تعبداً ويرتفع مقتىض العلم اإلمجايل وهو االحتياط يف حقها.
نعـم،  سـبق منـا يف ذيل الفـرع األول من فـروع التحيض بالعدد أنـه بناء عىل 
التخيـري هلا ال جيب عليها إطاعة الزوج، بل تكـون باختيارها حمرزة للحيض الذي ال 

جيب معه التمكني. 
ولعله إليه يرجع ما يف كشف اللثام من االستدالل لعدم وجوب إطاعة الزوج 
باألصل. ومنه يظهر ضعف ما ذكره مجال الدين اخلوانساري يف حاشيته عىل الروضة 
مـن قوة احتامل كون املقام نظري الواجبات املوسـعة يف وجوب إطاعة الزوج. عىل أن 

وجوب إطاعته يف الواجبات املوسعة حمل كالم، وال جمال للبحث فيه هنا.
هذا كله يف الزوجة وأما األمة فقد يدعى وجوب إطاعتها لسيدها يف االختيار، 
ال مـن حيثيـة وجوب التمكني الذي يقرص عن حال احليض،بل من حيثية ملكيته هلا، 
فـال يرتفـع موضوعه باختيارها الذي حيرز معه احليض. نعـم،  لو اختارت ما يكرهه 

ترتب عليه األثر وإن كانت عاصية يف اختيارها. 
اللهم إال أن يدعى قصور وجوب اإلطاعة من حيثية امللكية عن مثل االختيار 
الـذي هـو أمر نفيس وال يكون ترصفـاً عرفاً يف امللك. ولذا ال إشـكال ظاهراً يف عدم 



وجوب استئذان املوىل فيه.
ودعو: أن مقتىض ما تضمن قصور سلطنة العبد يف االعتباريات من بيع أو نكاح 
أو طالق أو غريها يقتيض عدم نفوذ االختيار بغري إذن موالها، فضالً عن صورة منعه. 
مدفوعة بأن ترتب التعبد باحليض عىل اختيارها له يف الوقت اخلاص ليس من 
باب نفوذ الترصف االعتباري، لعدم كون التعبد باحليض جمعوالً اعتبارياً تابعاً جلعل 
املرأة له، كالبيع، بل هو حكم رشعي جمعول للشارع تبعاً لتحقق موضوعه وهو االختيار، 
نظـري اختيـار أحد اخلربيـن املتعارضني املوجـب حلجيته عىل بعض املبـاين. فالحظ.

(١) سبق منا أنه الالزم بناء عىل حجية العادة العددية. وعليه جر يف املبسوط 
واإلرشاد واحلدائق وظاهر املعترب، كام قد يظهر من املنتهى حيث اقترص يف بيان احلكم 
عىل نسـبة ذلك للشيخ، ويظهر من اإليضاح التوقف لالقتصار فيه عىل بيان القولني، 

كام قد يظهر من الرشايع لالقتصار فيه عىل نسبة االحتياط للقيل.
(٢) وإن مل تقتضه وظيفة املستحاضة. والزمه إعادة الغسل والصالة لو احتمل 
االنقطـاع بعـد فعلهـام قبل خروج الوقـت. ويف إجزاء الغسـل الواحد لالسـتحاضة 

واحليض معاً كالم قد يأيت يف أحكام املستحاضة.
(٣) بل مقتىض االحتياط زيادة يوم، الحتامل حصول احليض يف أثناء اليوم.

(٤) يظهر ممن سـبق منه حجيـة العادة العددية فقـط املفروغية عن ذلك، وأن 

بني أعامل احلائض واملستحاضة(١)، وتغتسل يف كل وقت حتتمل النقاء(٢) 
إىل أن تطهر، وتقيض صوم عادهتا(٣).

(مسـألة١٣): إذا حـرصت وقت عادهتا يف عدد من أيام الشـهر يزيد 
عـىل أيـام عادهتا ـ كأن تذكرت أن عادهتا مخسـة أيام مثـالً كانت يف العرشة 
األوىلـ  فاألحـوط إن مل يكـن أقـو أن تضـع العدد فيـه(٤)،  وأحوط منه 

٤٢٥ ....................................................................... العلم اإلمجايل بوقت عادهتا 
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اخلـالف إنام هـو يف وجوب وضـع احليـض يف أول األيام التـي ترتدد العـادة الوقتية 
املعلومـة إمجـاالً بينها أو التخيري يف وضعها يف أهيا شـاءت أو االحتياط يف مجيعها، من 

دون احتامل جواز وضع احليض يف غريها أو وجوب االحتياط فيه.
وعليه بنوا حتقق متيقن احليضية لو كان العدد أكثر من نصف الزمان املردد فيه 
الوقت، كام لو علمت أن عادهتا سبعة يف العرشة األوىل من الشهر، حيث حترز حيضية 
األربعة املتوسطة بمقتىض حجية العادة اإلمجالية، وفرعوا الفروع الكثرية املتفرعة عىل 

فريض وجود املتيقن وعدمه، وخصوصاً يف املبسوط.
ويبتني أصل املسـألة عىل حجية العادة الوقتية اإلمجالية التي سـبق الكالم فيها 

يف حتيض الناسية بالتمييز والعدد، وقربنا هناك عدم حجيتها.
نعـم،  قد يدعى حجيتهـا يف املتيقن منها لو كان العـدد أكثر من نصف الزمان 

املردد فيه الوقت، ملا يأيت يف املسألة الرابعة عرشة، ويأيت الكالم فيه. 
ومل يتضح الوجه فيام يظهر من سيدنا املصنفP من نحو من الرتدد فيه مع عدم 
مناسبته ملبانيه التي تظهر بالنظر يف كلامته يف مستمسكه، ومنها ما ذكره يف وجه تدارك 
الناسية لو ذكرت عادهتا بعد عملها عىل خالفها من حجية العادة ذاتاً وإن كان النسيان 
. عذراً يف العمل عىل خالفها، لوضوح أن ذلك يقتيض لزوم العمل فيام يعلم منها إمجاالً
(١) املناسـب ملا سبق منه كون ذلك هو األقو، وسبق أن ظاهرهم املفروغية 
عـن أن حمـل اخلالف يف تعيـني الوقت أو االحتياط هـو األيام التي تـرتدد فيها العادة 

قلت أو كثرت.
(٢) ظاهـره املفروغيـة عـن حجية العـادة الوقتية، كـام هو ظاهر مجلـة منهم، 

أن يكون العدد يف أوله(١).
(مسـألة١٤): إذا ذكـرت وقـت عادهتـا ونسـيت عددهـا، أوكانت 
ذات عـادة وقتيـة العدديـة، اليبعـد الرجـوع يف العـدد إىل الروايات(٢)،



حيـث مل يتعرضـوا إال للخالف يف تعيني العدد بام يناسـبها. وقد اسـتدل عليه سـيدنا 
املصنفP بإطالق ما تضمن الرجوع إىل أيام األقراء.

ومنـه قولهA يف مرسـلة يونس: «ولـو كانت تعرف أيامها مـا احتاجت إىل 
معرفـة لون الدم، ألن السـنة يف احليـض أن تكون الصفرة والكدرة فـام فوقها يف أيام 

احليض إذا عرفت حيضاً كله إن كان الدم أسود أو غري ذلك»(١).
لكـن ما تضمـن الرجوع إىل أيام األقـراء وإن كان مجلة كثـرية من النصوص، 
إال أهنـا ظاهـرة يف تعيـني األيـام ومعرفتهـا معرفة تامـة، لظهـور اإلضافـة يف العهد 

واالستغراق، وهو ال يكون إال بمعرفة عددها وموضعها من الشهر. 
والسـيام مع ظهورها يف اسـتغنائها بالرجوع لأليام يف معرفة الوظيفة، بل هي 

كالرصحية يف ذلك، كام يظهر بأدنى مالحظة هلا.
 :Aوأمـا الفقرة املتقدمة من املرسـلة فاالسـتدالل هبـا إن كان بلحاظ قوله
«ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت...»، فهو ظاهر يف املعرفة التامة التي يستغنى هبا 

يف مقام العمل، إذ مع املعرفة الناقصة حتتاج عندهم للتمييز. 
وإن كان بلحـاظ التعليـل بـأن الكـدرة فـام فوقها يف أيـام احليـض إذا عرفت 
حيـض. بدعـو: أن املعرفـة لـو كانت ظاهرة بـدواً يف املعرفـة التامة فمناسـبة كون 
التعليـل ارتكازيـاً تقتـيض إلغـاء خصوصية ذلك واالكتفـاء باملعرفـة يف اجلملة، ألن 

كاشفية العادة عن حيضية ما خيرج فيها ال خيتص بمعرفتها من حيثية العدد. 
ففيه: أن مالحظة جمموع فقرات املرسلة تشهد بأن املراد به اإلشارة للعادة التي 
 . سبق يف السنَّة األوىل اإلرجاع إليها ببيان رصيح يف اعتبار معرفة وقتها وعددها معاً

ويناسـبه قولـهA بعد التعليـل املتقدم بال فصـل: «فهذا يبـني أن قليل الدم 
وكثـريه أيام احليض حيض كله إذا كانت األيام معلومة». فليس املراد بالتعليل حجية 

العادة مطلقاً لينفع فيام نحن فيه.

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب احليض حديث:٤.

٤٢٧ ................................................................................ ذات العادة الوقتية
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عـىل أنـه إن أريد بذلـك كون التعليل قرينـة عىل عموم حجية العادة يف السـنة 
األوىل، فهـو ال يناسـب التأكيد يف بيان تلك السـنة عىل اعتبار العلـم بالوقت والعدد 
معاً، كام ال يناسب االكتفاء هبا يف مقام العمل، وال ظهور املرسلة بمجموعها يف تباين 

السنن الثالث مورداً وعدم تداخلها.
وإن أريد به كونه داالً عىل عموم حجية العادة وإن قرصت السـنة األوىل عنه، 
لورودهـا لبيـان ما يكتفى بـه يف مقام العمل، فهو ال يناسـب ما تضمنته املرسـلة من 

انحصار صور املستحاضة يف السنن الثالث وعدم خروجها عنها. 
وقـد تقـدم نظريه يف حكم العادة العددية فقط. كام تقدم هناك أنه البد من رفع 
اليـد عـن ظهور بعض فقرات املرسـلة يف اختصـاص حجية التمييـز باجلهل بالوقت 

. فراجع. والعدد معاً
وبذلـك ظهـر أنـه لو تم إطالق دليـل يقتيض حجيـة العادة الوقتيـة فقطـ  كام 
لعلـه يف مثـل ما تضمن: أن الصفـرة يف أيام احليض حيض(١)ـ  كانت املرسـلة صاحلة 
لرفع اليد عنه وتقييده بصورة انعقادها والعلم هبا يف العدد أيضاً، كام تقدم نظريه عند 

الكالم يف حجية العادة العددية فقط.
وكأن ظهور املفروغية من مجاعة عن حجية العادة بجميع أقسـامها، واالكتفاء 
بالعلـم هبا باإلمجايل منه ناشٍ عن ختيـل قوة أماريتها بنحو يصلح لتتميم داللة األدلة، 
أو الغـض، أو الغفلـة عن بعض ما يظهر منها يف خالفه، مع قضـاء التدبر بعدم قوهتا 
بالنحو املذكور، وأن أماريتها تعبدية حلل مشـكلة املسـتحاضة، فيسهل رفع اليد عنها 
يف مـورد قصورهـا عن ذلك، كـام يظهر من االكتفـاء يف انعقادها بمرتـني، ومن رفع 
الشـارع اليد عنها يف اجلملة بترشيع االسـتظهار، وباحلكم بحيضية الدم مع تقدمه أو 

تأخره عنها، وغري ذلك.
بل عدم التعرض يف نصوص املسـتحاضة عىل كثرهتـا لفرض انعقاد العادة أو 

(١) راجع الوسائل باب:٤ من أبواب احليض.



 . العلم هبا من إحد اجلهتني فقط يرشف بنا عىل القطع بإمهال الشارع هلا حينئذٍ
والسيام مع ما تستلزمه حجيتها من كثرة ارتباك الوظيفة عىل مستمرة الدم مع 
الرجوع إليها ـ كام يظهر مما تقدم ويأيت ـ مع ظهور املرسـلة وغريها يف تنظيم الشـارع 

وظيفتها وتسهيلها.
ومن مجيع ما تقدم يظهر أن الالزم رجوع ذات العادة الوقتية للمراتب املتأخرة 
عن العادة من التمييز أو غريه، كام هو مقتىض إطالق مجلة منهم يف الناسية واملضطربة 

ممن تقدم التعرض له عند الكالم يف حجية العادة العددية فقط. فراجع.
هذا ولو بني عىل حجية العادة يف خصوص الوقت يف املقام فام يف املتن من الرجوع 
للعدد الذي تضمنته الروايات هو املذكور يف املسـالك والروض والروضة واملسـتند، 
ويف بعـض كلامت صاحب اجلواهـر أنه األقو، ويف املنتهى أنه لو قيل به كان وجهاً، 
واحتملـه يف جامع املقاصد وحمكي الذكر وفوائـد الرشايع، وعن رشح املفاتيح أنه 
حيتمل احتامالً ظاهراً، كام قد يظهر من حاشية املدارك، ويف املستند أنه حكي عن األكثر.

ويسـتدل عليـه بإطالق موثق اخلـزاز الظاهـر يف التخيري بني متـام املراتب من 
الثالثة إىل العرشة، ومرسلة يونس املتضمنة للتحيض بالستة أو السبعة، التي سبق أن 

مقتىض اجلمع العريف محلها عىل األفضلية. 
وهي وإن كانت واردة يف املبتدأة، إال أنه تقدم لزوم تعميمها لكل فاقدة للعادة 
والتمييـز احلجـة، واملفروض يف حمـل الكالم عدم التمييـز ـ ملا يأيت ـ والعـادة الوقتية 

حيث ال تنفع يف العدد تعني شموهلا ملوردها. 
ومـن هنـا ال هيم اختصاص بقية نصـوص التحيض بالعدد ـ وهـي موثقا ابن 

بكري ومضمر سامعة ـ باملبتدأة.
لكن سـبق أن ظاهرهـم إمهال مضمون موثق اخلزاز، ومعـه يتعني العمل عىل 

الستة أو السبعة، ملرسلة يونس. 
وال وجه ملا يظهر من بعضهم من العمل بمفاد موثقي ابن بكري، البتنائه عىل إلغاء 

٤٢٩ ................................................................................ ذات العادة الوقتية
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. خصوصية املبتدأة، الذي ال خيلو عن إشكال، كام تقدم يف حكم الناسية للوقت والعدد معاً
وأشـكل منـه ما رصح به بعضهم من أهنا ختتار مـن العدد ما ال تعلم بمخالفته 

 . لعادهتا إمجاالً
ـ  قد يتجـه بناء عىل  إذ فيـه: أنـهـ  مـع ابتنائه عـىل حجية العادة املعلومـة إمجاالً
الرجـوع ملـا تضمن التخيـري بني متام املراتب الثالثـة إىل العرشة، بتقييـده بعدم املنافاة 
، أما بناء عىل إمهالـه والعمل بغريه مما تضمن عـدداً أو أعداداً  للعـادة املعلومة إمجـاالً
خاصةـ  كام هو ظاهرهمـ  فمع اخلروج عنه ال معنى لالستدالل به عىل أصل التحيض 

بالعدد ثم التخيري يف العدد. 
بل هو ال جيتمع مع ما رصح به بعضهم من جواز التحيض يف شهر عرشة ويف 
آخـر ثالثـة، فإنه لو تم الدليل عليه يف غري الناسـية ال جمل لـه فيها بناء عىل عدم جواز 

، للعلم معه بمخالفة أحد الشهرين هلا.  اخلروج عن العادة املعلومة إمجاالً
ومنـه يظهـر أن البناء عىل حجية العـادة املعلومة إمجاالً يوجب قصور مرسـلة 
يونـس عن بعض صور املسـتحاضة حتى لو محلت حجية العـادة فيها عىل االنحالل 

والتفكيك بني الوقت والعدد، وقد سبق أنه خالف ما رصح به فيها.
ولبعض ما ذكرنا احتمل يف اجلواهر التحيض بالعرشة ما مل تعلم انتفاء بعضها، 
وإال فباملمكـن منهـا، السـتصحاب احليض، وقاعـدة اإلمكان، وغريهـا. بل قال يف 

بعض كلامته: «وهو ال خيلو عن قوة». 
وإن كان قد يشكل بأن تعذر العمل بالروايات يف بعض املوارد ال يقتيض إمهاهلا 
مطلقـاً، بـل االقتصار عـىل مورد التعذر. عىل أن االسـتدالل حينئـذٍ بقاعدة اإلمكان 
ال خيلو عن إشـكال، ملا تكـرر من قصور أدلتها عن الدم املسـتمر، وغريها مما تضمن 

التحيض للعرشة(١) خمتص بالدور األول. 

(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب احليض حديث:٢، وباب ١٤ منها حديث : ١.



فالعمـدة االسـتصحاب بعد فرض حجية العـادة عىل حيضية مـا فيها، ملا هو 
التحقيق من جريان استصحاب مؤد األمارة. 

وأما ما ذكره شـيخنا األعظمP من عدم جريانه يف التدرجييات، فهو ممنوع، 
عىل ما تقرر يف حمله، وأوضحه هوP يف أصوله.

نعـم،  االسـتصحاب إنـام يقتـيض التحيـض للعـرشة إذا ذكـرت أول الدم أو 
حيضية يوم حيتمل أنه األول، أما إذا ذكرت آخره فالعادة حجة عىل حيضيته وحيضية 
اليومـني اللذيـن قبلـه، وال جمـال للبناء عـىل حيضية مـا زاد عىل ذلـك إذا مل يعلم بأن 
حيضهـا أكثـر من ثالثة، ألن عادهتا الوقتية حجة عىل نفـي حيضية ما بعد اليوم الذي 

ذكرته، واالستصحاب ال ينهض بإثبات حيضية ما قبل الثالثة، بل بنفيها. 
كام أهنا لو ذكرت وسطه فالعادة حجة عىل حيضيته وحيضية اليومني املكتنفني 
لـه، ومقتـىض االسـتصحاب اسـتمرار احليض إىل ما بعـد اليوم الذي ذكرتـه بمقدار 
نصف أكثر احليض، دون حيضية ما قبله باملقدار املذكور، وإن كان مالزماً لكون ذلك 
اليوم وسط احليض مع استمرار احليض املدة املذكورة، لعدم حجية االستصحاب يف

الزم مؤداه.
وعـىل هذا القياس بقية الفـروض املتصورة، حيث ال تكـون العادة حجة عىل 
احليضية إال يف املقدار املتيقن، وال ينهض االستصحاب إال بإثبات استمراره من اليوم 
الذي تذكره بمقدار نسبته إىل أكثر احليض. هذا ما تقتضيه األدلة واالستصحاب يف املقام.
وبقي يف املقام أقوال أخر ذكرت يف أغلب كلامهتم يف الناسية لعددها، التي هي 

مورد حتريرهم للمسألة، ومنها يستفاد حكم من مل تنعقد هلا عادة فيه..
األول: االقتصار عىل الثالثة، كام يف الوسـيلة واملعترب، واستحسـنه يف املدارك، 
واحتملـه يف جامع املقاصـد وحمكي الذكـر وفوائد الرشايع. وكأنـه لالقتصار عىل 

املتيقن يف اخلروج عن عموم أحكام الطاهر. 

٤٣١ ................................................................................ ذات العادة الوقتية
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ويشـكل بأن الشـك يف احليض حيـث كان بنحو الشـبهة املوضوعية فال جمال 
للرجـوع للعمـوم املذكـور بناء عىل مـا هو التحقيق مـن عدم حجية العام يف الشـبهة 

املصداقية من طرف اخلاص. 
بل املرجع اسـتصحاب احليض الذي عرفت مقتضاه لو مل يكن حمكوماً لدليل 

التحيض بالعدد عىل الوجه املتقدم. 
ومـا قد يظهـر من املعتـرب من أنه مقتـىض االحتيـاط، كام تـر، إذ هو خيالف 
االحتيـاط من بعض اجلهـات، إال أن يريد أن إجراء أحكام االسـتحاضة بعد الثالثة 

خيتص بام يطابق االحتياط منها، فريجع للقول الثالث. لكنه خالف ظاهر كالمه.
ثـم إن متيقـن احليضيـة تفصيالً قـد يزيد عىل ثالثـة، كام لو علمـت أن يومني 
معينـني وسـط احليض أو ثالثـة معينة أوله أو آخره. كام قد يكـون أقل، كام لو علمت 
بحيضية يوم يف اجلملة إما أول احليض أو وسـطه أو آخره. وإنام اقترصوا عىل الثالثة 

ألن املفروض يف أكثر كلامهتم العلم بأن يوماً معيناً أول احليض أو وسطه أو آخره.
الثـاين: جواز كل من االقتصار عىل الثالثة والتحيض بالروايات، كام يف حمكي 
البيـان. وقـد حيمل عليه قوله يف الـدروس: «ولو ذكرت أوله فقـط أكملته ثالثاً، وهلا 

العود إىل السبعة أو الستة. ولو ذكرت آخره فكذلك». 
وهو كام تر، لظهور الروايات يف تعني مضامينها، فلو كانت حجة منعت من 
االقتصار عىل الثالثة، ولزم اخلروج هبا عن مقتىض األصول األخر، وإالمل جيز العمل 

عىل مضامينها يف قبال األصول.
الثالث: االحتياط فيام زاد عىل الثالثة إىل متام العرشة، كام يف املبسوط والرشايع 
 والتذكرة والقواعد واإلرشاد وحمكي التحرير وهناية األحكام واجلامع، وعن الذكر

أنه املشهور. 
وهـو مقتىض العلم اإلمجايل، لوال ما سـبق من مقتىض األدلة واالسـتصحاب 



التي خيرج هبا عنه.
هذا وقد اقترص يف املبسوط يف كيفية االحتياط عىل اجلمع بني أعامل املستحاضة 
وقضاء الصوم. وزاد غريه االغتسـال الحتامل انقطاع احليض. وهو يف حمله، كإضافة 

متام أحكام احلائض من حرمة الوطء وغريها، كام رصح هبا بعضهم.
كام اقترص يف املبسوط وغريه عىل قضاء صوم عرشة أيام، وذكر آخرون أنه أحد 

عرش يوماً، معلالً بام تقدم من احتامل كون مبدأ احليض يف أثناء النهار.
وقد اسـتثنى مجلة منهم مـا إذا علمت أن عادهتا دون العـرشة. وهو يبتني عىل 

 . حجية العادة املعلومة إمجاالً
كـام تقـدم يف املسـألة الثانيـة أن احتياطها ال يقتـيض منع الزوج مـن الوطء لو 

. طالب به. فتأمل جيداً
(١) إلطالق موثق زرارة وحممد بن مسـلم(١) املتقـدم يف رجوع املبتدأة ألقراء 
نسـائها الشامل لفاقدة العادة وناسـيتها، وإنام خرج عنهP يف ناسية الوقت والعدد 
معـاً، لظهـور اإلمجاع، وقد ذكرP أنه ال جمال للتعويل عليه مع نسـيان العدد فقط، 

خلروجه عن املتيقن منه.
لكن سـبق أنـه مل يرصح باإلمجاع يف كلامهتم، غاية األمر أنـه مل يظهر القول من 
أحد برجوع الناسية هلن، حيث اقترصوا عىل املبتدأة يف الرجوع لألقارب، ومل يذكروا 
أقـراء األقارب يف وظائف الناسـية، وكالمها ال خيتص بالناسـية للوقت والعدد معاً، 

فدعو أهنا املتيقن من اإلمجاع غري ظاهرة املنشأ.

فتختـار عدداً من الثالثة إىل العرشة تتحيض فيـه إذا مل تكن عادة ألقربائها، 
وإال فاألحوط وجوباً اختيارها(١).

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

٤٣٣ ................................................................................ ذات العادة الوقتية
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نعم،  سبق عدم ثبوت اإلمجاع بنحو معتد به، لريفع به اليد عن إطالق املوثق. 
ومن هنا يتعني العمل به يف الناسية للوقت فقط أو مع العدد. غايته أنه بناء عىل حجية 
عادهتـا يف الوقت تتحيـض بقدر أقرائهن فيـه، وبناء عىل ما ذكرناه مـن عدم حجيتها 

تتحيض بمرور شهر من رؤية الدم، لنظري ما سبق يف املبتدأة.
، كام  (١) وليس هلا اختيار ما تعلم بمخالفته لعادهتا العددية لو علمت به إمجاالً
. وقد سبق الكالم يف ذلك.  رصح به هوP وغريه، بناء عىل حجية العادة املعلومة إمجاالً
(٢) بالتسـاوي لو كان الذي ذكرته وسـطاً حقيقيـاً، وإال فعىل نحو ذكرها له، 
فإن ذكرت أنه آخر ثلثه األول مثالً جعلت ما بعده ضعف املجموع منه ومما قبله. أما 
لو ذكرت أنه يف األثناء من دون تعيني موقعه، ففي وجوب االحتياط، أو التخيري، أو 
إكامل املتيقن مما قبله، أو مما بعده، وجوه أقرهبا األخري، الستصحاب عدم احليض إىل 
حني املتيقن، املانع من التحيض قبله، والرافع لوجوب االحتياط، من دون أن يتضح 

إطالق يقتيض التخيري، ينهض باخلروج عنه.
وبـه يفـرتق املقام عام لو كانـت ذات عادة عددية فقط، أو ذكـرت عدد عادهتا 
فقط، حيث سـبق فيه وجوب االحتياط، فإن االسـتصحاب ال جيري هناك بعد عدم 
وجـود زمـان معـني متيقن احليضيـة، بل مقتىض االسـتصحاب عدم احليـض يف متام 
الشـهر، فينايف العلم اإلمجايل بوجوب التحيض فيـه، ومقتىض العلم املذكور وجوب 
االحتياط. أما هنا فحيث يعلم باحليض يف وقت العادة ال مانع من استصحاب عدمه 

قبله، وتتحيض بام يتمم العدد بعده. فالحظ. 
وهكذا احلال لو علمت بحيضية يوم معني يف اجلملة من دون أن تعلم أنه أول 

 وحينئـذٍ فـإن ذكـرت أول الوقت حتيضـت يف أوله وأكملتـه بالعدد 
الذي ختتاره(١). وكذا إن ذكرت آخره أكملته بام قبله، وإن ذكرت وسـطه 

أكملته من طرفيه(٢). 



حيضها، أو آخره، أو يف أثنائه.
(١) كلامهتـم يف املقـام ال ختلـو عن اضطراب، فـإن مجلة منهـم أطلقوا رجوع 
املضطربة والناسـية للتمييز، كام أن األكثر مل يتعرضوا لرجوع ناسـية العدد أو الوقت 
إليه يف التعيني من اجلهة املنسية، فقد يكون ذلك للمفروغية عن حجيته يف تلك اجلهة، 
كام قد يظهر من بعضهم، وقد يكون للبناء عىل تقدم التمييز حتى عىل العادة املذكورة 
من أحد الطرفني، كام هو ظاهر الرشايع، ويشـعر به ما تقدم يف املتن يف املسـألة الثانية 
عرشة، كام قد يكون الستثناء ذات العادة مطلقاً من الرجوع إليه، فال يرجع إليه معها 
حتـى يف اجلهة املنسـية، كـام قد يظهر من بعض كلامهتم. وقـد أرشنا إىل بعض ذلك يف 

أول املسألة الثانية عرشة.
وكيف كان، فمقتىض عموم حجية التمييز ـ املسـتفاد من مثل موثق حفص بن 
البخـرتي(١)ـ  وظهور مرسـلة يونـس يف تقدمه عىل التحيض بالعـدد هو الرجوع إليه 
يف املقـام يف معرفـة وقت احليض وقدره، بناء عىل عدم حجية العادة الوقتية فقط، ويف 

معرفة قدره فقط، بناء عىل حجيتها.
نعـم،  البـد من حتققه يف الوقت املذكـور هلا بالنحو املناسـب للذكر من حيثية 
األول واآلخـر والوسـط، فلـو خالف ذلـك كانا متعارضـني ولزم سـقوطه بناء عىل 

عموم تقديم العادة عىل التمييز. 
لكـن تقـدم منـا يف املسـألة الثانيـة عرشة اإلشـكال يف عمـوم تقديمهـا عليه، 
الختصـاص دليـل تقديمهـا بالعادة الوقتيـة العددية. ولعلـه عليه يبتني مـا تقدم من 

الرشايع. فالحظ.

هـذا إذا مل تكـن ذات متييـز، وإال رجعـت إليـه يف تعيـني العدد(١).

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

٤٣٥ ................................................................................ ذات العادة الوقتية
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(١) كأنـه الحتـامل قصور نصـوص التحيض بالعـدد عن املقام، ملا سـبق من 
اجلواهر أو غريه.

(٢) مـا مل تعلم بقصور عادهتا عنها، بناء عىل حجية العادة املعلومة إمجاالً التي 
تقدم الكالم فيها.

(٣) ظاهـر مـا ذكره يف هـذه الفروض عـدم تـأدي االحتيـاط إال باجلمع بني 
الوظيفتني يف متام العرشة. 

ويشكل بأنه بناء عىل حجية العادة الوقتية فقط يلزم االكتفاء بأعامل احلائض يف 
املتيقن املتعني، وهو الثالثة أو األكثر أو األقل، عىل ما سـبق، وبناء عىل عدم حجيتها 

 . يكتفى بالرجوع للوظائف املتأخرة عن العادة من التمييز أو غريه. فتأمل جيداً
واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم، واحلمد هللا رب العاملني.

انتهـى الـكالم يف الفصـل السـادس من مباحـث احليـض يف النجف األرشف 
بقلـم  والسـالم،  الصـالة  أفضـل  وآلـه  مرشفـه  عـىل  املـرشف  احلـرم  بربكـة 
العبـد الفقـري (حممد سـعيد) عفـي عنه نجـل العالمـة اجلليل حجة اإلسـالم
السـيد حممـد عـيل الطباطبائـي احلكيـم دامـت بركاتـه، يف شـهر ذي القعـدة 
احلـرام سـنة ألف وأربعامئـة للهجرة النبويـة عىل صاحبها وآلـه أفضل الصالة 

وأزكى التحية. 
ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم  الوكيل.

. كام انتهى تبييضه بقلم مؤلفه الفقري يف الشهر املذكور حامداً مصلياً مسلامً

واألحـوط هلـا اجلمـع بـني أعـامل احلائـض واملسـتحاضة(١)، إىل العرشة 
أيـام(٢)، أوهلا أولـه يف الصـورة األوىل، وآخرها آخره يف الصـورة الثانية، 
ووسطها وسطه يف الصورة الثالثة، فتحتاط يف مخسة قبله ومخسة بعده(٣).
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١٤ ......................................................... كيفية الفحص عند االشتباه
لو نفذ الدم يف بعض جوانب القطنة من دون تطويق وال استنقاع..................... ١٧
ال خيتص وجوب الفحص بام خيرج يف العادة......................................... ١٩
الكالم فيام يظهر من املعترب من عدم احلكم باحليضية مع استنقاع القطنة............... ١٩
٢١ .......................................... لو احتمل استناد الدم للبكارة واحليض معاً
الكالم فيام لو سبق احليض واحتمل استناد استمرار الدم للبكارة..................... ٢١
٢٣ ................................. الكالم فيام لو عملت من دون فحص واختبار حلاهلا
إذا تعذر االختبار عىل املرأة.......................................................... ٢٥
٢٧ ......................................... اذا مل تعلم احلالة السابقة من احليض والطهر
(تنبيه): االحتياط يف حق املرأة ال يقتيض منع الزوج عن الوطء....................... ٣٠
(تتميم): يف اشتباه دم احليض بدم القرحة............................................ ٣١
الفصل الثاين: يف حتديد وقت احليض................................................ ٣٧
كل دم تراه املرأة الصبية قبل التسع سنني ليس بحيض................................ ٣٧
املراد بالسنني اهلاللية................................................................ ٣٨

(٤٣٧)



الكالم يف سببية احليض للبلوغ...................................................... ٤٠
٤١ ............................ الكالم فيام لو علم باحليض قبل البلوغ أو بعد سن اليأس
٤٥ .................................................... الكالم يف سن اليأس من احليض
تصحيح طريق الشيخ البن فضال................................................... ٤٧
حتديد قبيلة قريش................................................................... ٤٩
البد يف كون املرأة قرشية من انتساهبا لقريش من طريق األب......................... ٥٤
٥٥ ............................................................ الشك يف أن املرأة قرشية
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حكم النقاء املتخلل بني الدميني................................................... ١٠٣
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١٢٢ ............................................................ يكفي التلفيق يف األيام
أكثر احليض عرشة أيام............................................................ ١٢٣
أقل الطهر عرشة أيام.............................................................. ١٢٦

(٤٣٨)
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١٥٢ .......................................... الكالم يف انقالب العادة، وزوال حكمها
١٥٥ ............. حتيض ذات العادة برؤية الدم يف العادة وإن مل تعلم استمراره ثالثة أيام
١٥٨ ................................................. إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها

الصفرة يف غري أيام العادة. مع الكالم يف املراد مما تضمن أهنا قبل احليض 
بيومني حيض وبعده بيومني ليست بحيض........................................ ١٦٠
١٦٦ ................... احلكم بعد حيضية الصفرة ال يستلزم عدم حيضية فاقد الصفات
الكالم فيام لو تقدم الدم عىل العادة كثرياً أو تأخر كذلك............................ ١٦٧
١٧١ ......................................................... الكالم يف قاعدة اإلمكان 
أدلة قاعدة اإلمكان. وجوه تقريب مقتىض األصل................................. ١٧٢
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الكالم يف عموم حجية الصفات................................................... ١٨٥
قصور قاعدة اإلمكان عن الصفرة................................................. ١٩٠
١٩١ ................................................... الكالم يف موارد قاعدة اإلمكان

(٤٣٩)



١٩٢ ......... الكالم يف جريان قاعدة اإلمكان مع الشك يف حيضية الدم للشبهة احلكمية
الكالم يف ثبوت إطالق يرجع إليه عند الشك يف اعتبار يشء 

١٩٥ ................................................... يف حيضية الدم للشبهة احلكمية
الكالم يف جريان قاعدة اإلمكان مع الشك يف وجود الرشط 

واملانع بنحو الشبهة املوضوعية.................................................... ١٩٦
١٩٧ ......... لو تردد الدم بني أن يكون من الرحم وأن يكون من جرح أو قرح يف الفرج
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الكالم يف حتيض غري ذات العادة برؤية الدم إذا مل تعلم استمراره ثالثة أيام، 
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٢٠٠ ............................................ هل يعترب يف أمارية الصفات اجتامعها؟
حتقيق صفات احليض املعتربة يف احلكم به.......................................... ٢٠٢

الكالم يف حتيض غري ذات العادة برؤية الدم الفاقد للصفات  إذا مل
٢٠٦ .......................................................... تعلم استمراره ثالثة أيام
الكالم يف استصحاب بقاء الدم ثالثة أيام بلحاظ الزمان املستقبل................... ٢١٢
إذا تقدم الدم عىل العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثري.......................... ٢١٥
الكالم يف انعقاد العادة بالتمييز.................................................... ٢١٦
الفصل اخلامس: يف الدم املتقطع................................................... ٢٢٣
الدم املتقطع إذا مل يزد عىل عرشة أيام مع النقاء فهو حيض واحد.................... ٢٢٣

إذا جتاوز الدم املتقطع العرشة ومل يفصل أقل الطهر فهل تنهض العادة 
بتعيني حيضية ما فيها دون غريه؟.................................................. ٢٣٠

إذا جتاوز الدم املتقطع عرشة ومل يفصل أقل الطهر فهل تنهض الصفات
٢٣٣ ............................................  بتعيني حيضية الواجد هلا دون الفاقد؟
الكالم يف ترجيح الدم األول واحلكم بحيضيته دون الثاين.......................... ٢٣٥

الكالم يف أن موضوع قاعدة اإلمكان هو اإلمكان املطلق أو اإلمكان 
٢٣٦ ............................................ من حيثية املوانع السابقة دون الالحقة 

(٤٤٠)



الكالم فيام تضمنته بعض النصوص من فرض تقطع الدم واستمراره متقطعاً 
٢٤١ ....................................................... يف فرتات قصرية مدة طويلة
٢٤٤ ........................ إذا ختلل أقل الطهر بني الدميني كان كل منهام حيضاً مستقالً
٢٤٧ .................. الفصل السادس: يف تشخيص احليض مع انقطاع الدم واستمراره
٢٤٧ ............ إذا انقطع الدم لدون العرشة واحتملت بقاءه يف الرحم وجب االسترباء
٢٥١ ...................... ، بل تنتظر به النهار عدم وجوب االسترباء لو انقطع الدم ليالً
٢٥٢ ..................... الكالم يف االستظهار مع النقاء واحتامل العود يف ضمن العرشة
 ٢٥٥ ................................................................... كيفية االسترباء
الكالم فيام لو مل تستربئ........................................................... ٢٥٩
٢٦٠ ................................................ الكالم فيمن تعذر عليها االسترباء
إذا مل يتحقق النقاء بقيت غري ذات العادة عىل التحيض اىل العرشة................... ٢٦١
٢٦٤ ............................. الكالم يف وجوب االستظهار لذات العادة بعد مضيها
٢٧٣ ....................... حتقيق معنى االستظهار وأنه االستيثاق ال طلب ظهور احلال

التفصيل يف املختار من مرشوعية االستظهار يف الدور األول دون األدوار 
الالحقة مع  استمرار الدم......................................................... ٢٧٧
٢٨١ .......................................................... حتقيق معنى االستحاضة
الكالم يف وجوب االستظهار يف الدور األول أو استحبابه.......................... ٢٨٧
املعيار يف االستظهار عىل العادة الوقتية دون العددية................................ ٢٩٢
٢٩٣ ....................................................... الكالم يف مقدار االستظهار
الكالم يف مقدار استظهار احلبىل................................................... ٢٩٩
٣٠٢ .... (تنبيه): فيام لو انقطع الدم عىل العرشة أو جتاوزها بعد االستظهار. وفيه مقامان:

(األول): لو انقطع الدم عىل العرشة فهل ينكشف حيضية جمموعه حتى 
ما زاد منه عىل أيام االستظهار؟.................................................... ٣٠٣

(املقام الثاين): لو جتاوز الدم العرشة فهل ينكشف أن مجيع ما زاد 
٣٠٤ ....................................... عىل العادة استحاضة حتى أيام االستظهار؟
٣٠٨ ....................... رجوع مستمرة الدم للعادة، مع حتقيق العادة التي ترجع اليها

(٤٤١)



٣١٢ ......................................................... ترجيح العادة عىل التمييز
٣١٧ ........................................ الكالم يف ذات العادة العرفية دون الرشعية
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عدم حجية العادة احلاصلة بالتمييز عىل تعيني قدر احليض يف 
٣٢٨ ...................................................... األشهر السابقة عىل انعقادها
٣٢٩ ........................................ الكالم يف عموم دليل التمييز للدول األول
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٣٣٧ .................................................................... رشوط التمييز
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الكالم يف التحيض بالعدد تعبداً عند فقد الطريق املعني ملقدار احليض، 
٣٦٩ ........................................ مع الكالم يف مقدار العدد الذي تتحيض به
الكالم يف التحيض بالعدد يف الدول األول......................................... ٣٧١
٣٧٢ ..................................... التعرض لبقية األقوال يف مقدار العدد وأدلتها
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(٤٤٢)
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٤٣٧ ........................................................................ الفهرست

(٤٤٣)


