�أح���ك���ام ال��ن�����س��اء
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املرحلة الأوىل:

الحيض وشروطه
أقسام الحائض وأحكامها
االستحاضة والنفاس
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الدر�س الأ ّول

الحي�ض و�شروطه
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تخت�ص الن�ساء ب�أغ�سالٍ ثالث ٍة واجب ٍة هي:
ّ
غ�سل الحي�ض واال�ستحا�ضة والنفا�س ،و�سبب هذه الأغ�سال هو خروج
واحد منها حكمه الخا�ص به.
الدم من الرحم ،ولك ّل ٍ
 1ـ ما هو الحي�ض؟

الحي�ض :دم تعتاد ر�ؤيته الن�ساء في ك ّل �شهر ,والغالب �أن يكون م ّرة
في ال�شهر ,وقد يكون
�أكثر من ذلك� ,أو �أق ّل ,و ُيقال للمر�أة التي ترى دم الحي�ض :حائ�ض.
 2ـ �صفات دم الحي�ض:

الغالب في دم الحي�ض �أن يكون �أ�سود �أو �أحمر ,عبيط ًا ,حا ّر ًا يخرج
بدفق وحرق ٍة.
ٍ
المراد بالأ�سود كثرة الحم ّرة ,و�إال فلم ُي َر دم بلون ال�سواد كالفحم
مث ًال ,ومن هنا قد ُيع ّبر عنه ب�أحمر ي�ضرب �إلى ال�سواد.
طري على خالف المتعارف في الدم المحتب�س
والمراد بالعبيط �أنه ّ
حيث تذهب طراوته.
وهذه �صفات غالب ّية لدم الحي�ضُ ,يرجع �إليها في بع�ض الموارد لتمييز
الدم عند اال�شتباه ,وقد يكون دم الحي�ض ب�صفات دم اال�ستحا�ضة.
 3ـ �شروط دم الحي�ض:

ال�شرعي:
�سن البلوغ
ال�شرط الأ ّول :الو�صول �إلى ّ
ّ
كل دم تراه البنت قبل بلوغها من الناحية ال�شرع ّية ال يكون حي�ض ًا ,و�إن
كان ب�صفاته المتق ّدمة.
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متى تبلغ البنت من الناحية ال�شرع ّية؟
م�س�ألة  :1تبلغ البنت �شرع ًا ب�إكمالها ت�سع �سنين هجر ّية قمر ّية.
م�س�ألة  :2المق�صود بالت�سع �سنين هو �إكمالها والدخول في العا�شرة,
ولي�س مج ّرد الدخول في التا�سعة.
م�س�ألة  :3تنق�ص ال�سنة القمر ّية عن ال�سنة ال�شم�س ّية الميالد ّية ع�شرة
�أ ّيام و� 21ساعة تقريب ًا.
وعليه فيكون بلوغ المر�أة طبق ال�سنوات ال�شم�س ّية ما ُيقارب الت�سع
�سنين �إال ثالثة �أ�شهر وث ّمانية �أ ّيام ـ تقريب ًا ال تحديد ًا ـ.
�سن الي�أ�س:
ال�شرط الثاني :عدم بلوغ ّ
ال�شرعي ال يكون حي�ض ًا,
دم تراه المر�أة بعد و�صولها �إلى �سنّ الي�أ�س
ّ
ك ّل ٍ
و�إن كان ب�صفات الحي�ض.
متى تبلغ المر�أة �سنّ الي�أ�س �شرعاً؟
م�س�ألة  :4تبلغ المر�أة �سنّ الي�أ�س �شرع ًا ببلوغها خم�سين �سنة قمر ّية(((،
ال�شرعي فيها
هذا �إذا لم تكن قر�ش ّية� ,أ ّما المر�أة القر�ش ّية فيتح ّقق الي�أ�س
ّ
ببلوغها �ستين �سنة.
م�س�ألة :5المر�أة القر�شية هي التي تنت�سب �إلى قري�ش ,القبيلة التي
ينت�سب �إليها النبي �صلى اهلل عليه و�آله ,والقر�شية الآن ال ُيعرف منها �سوى
الها�شم ّية فقط.
ال�شرط الثالث� :أن ال ّ
يقل الدم عن ثالثة �أ ّيام:
�أق ّل الحي�ض ثالثة �أ ّيام ,فك ّل دم تراه المر�أة ناق�ص ًا عن الثالثة لي�س له
((( االمام الخامنائي:في تحديد �سن الي�أ�س لغير القر�شية ت�أمل فالأحوط وجوب ًا لها الجمع بين �أعمال الم�ستحا�ضة
وتروك الحائ�ض ما بين الخم�سين وال�ستين.
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حكم الحي�ض و�إن كان ب�صفاته.
ال�شرط الرابع� :أن ال يزيد الدم على ع�شرة �أ ّيام:
�أكثر الحي�ض ع�شرة �أ ّيام ,فك ّل دم تراه المر�أة زائد ًا على الع�شرة فلي�س
بحي�ض ،و�إن كان ب�صفاته.
ال�شرط الخام�س� :أن يف�صل بين الحي�ضين � ّ
أقل الطهر:
يجب �أن يف�صل بين الحي�ض الأ ّول والحي�ض الثاني �أق ّل الطهر وهو
ع�شرة �أ ّيام.
فلو ر�أت المر�أة ـ ذات العادة ـ الدم �سبعة �أ ّيام مث ًال في عادتهاّ ,ثم
انقطع عنها الدم �سبعة �أ ّيام فقط ,ور�أت بعد ذلك الدم ثالثة �أ ّيام �أو �أكثر,
ف�إن ما ر�أته من الدم ثاني ًا لي�س بحي�ض و�إن كان ب�صفاته((( ,لعدم الف�صل
بين الدم الأ ّول والثاني ب�أقل من ع�شرة �أ ّيام وهو �أق ّل الطهر.
اال�ستبراء:

هو الفح�ص واالختبار الذي تقوم به المر�أة عند ّ
ال�شك في النقاء من
دم الحي�ض.
وكيفيته :تدخل المر�أة قطن ًة ونحوها وتتركها في مو�ضع الدم قلي ًال ّثم
تخرجها ,ف�إن كانت مل ّوث ًة فهي باقية على حدث الحي�ض ,و�إن خرجت نق ّي ًة
فقد انقطع حي�ضها وطهرت ,فيجب عليها االغت�سال والإتيان بالعبادات.
اال�ستظهار:

هو االحتياط بترك العبادة حتى يظهر ويتّ�ضح تكليف المر�أة.
تتم �أقل الطهر بثالثة �أيام من الدم فتكون ا�ستحا�ضة وبعد الع�شرة �إن كان الدم م�ستجمع ًا
((( االمام الخامنئيّ :
ل�شرائط الحي�ض و�صفاته كان حي�ض ًا.
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 1ـ ما هو الحي�ض؟
 2ـ ع ّدد �شرائط الحي�ض.
 3ـ متى تبلغ البنت �شرع ًا؟
 4ـ متى ت�صل المر�أة �إلى �سنّ الي�أ�س؟
أعط مثا ًال.
 5ـ ما هو �أق ّل الطهر؟ � ِ
 6ـ ع ّرف كلاّ ً من اال�ستبراء واال�ستظهار.

الدر�س الثاين

�أق�سام الحائ�ض و�أحكامها
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�أق�سام الحائ�ض:

الحائ�ض ق�سمان� :إما ذات عادة ,و�إما غير ذات عادة.
�أ -ذات العادة على ثالثة �أق�سام:
 1ـ وقت ّية عدد ّية.
 2ـ وقت ّية غير عدد ّية.
 3ـ عدد ّية غير وقت ّية.
ب -غير ذات العادة على ثالثة �أق�سام �أي�ضاً:
 4ـ المبتد�أة .
 5ـ الم�ضطربة .
 6ـ النا�سية.
فالمجموع عبارة عن �ستّة �أق�سام.

 1ـ وقتية وعدد ّية
�أ ـ ذات العادة

 2ـ وقت ّية فقط
 3ـ عدد ّية فقط

�أق�سام
الحائ�ض

 1ـ المبتد�أة
ب  -غير ذات العادة

 2ـ الم�ضطربة
 3ـ النا�سية
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 1ـ ذات العادة الوقت ّية العدد ّية:

هي التي ترى الدم م ّرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد ,ك�أن ترى
الدم في بداية ال�شهر الأ ّول �إلى اليوم ال�سابع ,وفي بداية ال�شهر الثاني �إلى
اليوم ال�سابع �أي�ض ًا ,فيتّفق لها ر�ؤية الدم في الوقت والعدد.

 2ـ ذات العادة الوقت ّية غير العدد ّية:

هي التي ترى الدم م ّرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد ,ك�أن ترى
الدم في بداية ال�شهر الأ ّول �إلى �سبعة �أ ّيامّ ,ثم تراه في بداية ال�شهر الثاني
خا�صة دون العدد.
�إلى خم�سة �أ ّيام فقط ,فيتّفق لها ر�ؤية الدم في الوقت ّ

 3ـ ذات العادة العدد ّية غير الوقت ّية:

هي التي ترى الدم م ّرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت ,ك�أن
ترى الدم من بداية ال�شهر الأ ّول �إلى �سبعة �أ ّيام ,وفي ال�شهر الثاني من
خا�صة
اليوم العا�شر مث ًال �إلى �سبعة �أ ّيام ,فيتّفق لها ر�ؤية الدم في العدد ّ
دون الوقت.

 4ـ المبتد�أة:

هي التي ترى الدم لأ ّول م ّرة ولم ي�سبق لها �أن ر�أت الدم في حياتها.
 5ـ الم�ضطربة:

هي التي تك ّرر لها ر�ؤية الدم ولم ت�ستق ّر لها عادة ال من حيث الوقت وال
من حيث العدد ,وقد ُيقال لها المتح ّيرة �أي�ض ًا.
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 6ـ النا�سية:

هي المر�أة التي كانت ذات عادة ون�سيتها.
كيف تتحقق العادة؟
ال تتح ّقق العادة بر�ؤية الدم م ّرة واحد ًة فقط ,و�إ ّنما ت�صبح المر�أة ذات
عادة بتك ّرر ر�ؤية الدم م ّرتين متواليتين ـ من غير �أن يف�صل بينهما ر�ؤية
مخالفة للدم ـ متّفقتين في الزمان �أو العدد �أو فيهما ,فت�صير المر�أة ذات
عادة وقت ّية �أو عدد ّية �أو وقت ّية عدد ّية.
واحد ,فبر�ؤية الدم
ن�سق ٍ
فلو ر�أت المر�أة الدم �شهرين متواليين على ٍ
من ال�شهر الثالث يجب عليها ترتيب �أحكام ذات العادة.
كيف تزول العادة؟
ال تزول العادة بر�ؤية الدم على خالف العادة م ّر ًة واحد ًة ,و�إ ّنما تزول
بطروء عادة �أخرى نتيجة تكرار ر�ؤية الدم م ّرتين متماثلتين على خالف
العادة ال�سابقة ,فتنقلب عادة المر�أة من ال�سابقة �إلى العادة الجديدة.
�أحكام الحائ�ض:

يجب على الحائ�ض �أن تجتنب جملة من الأمور �أثناء الحي�ض ,وهي:
الأ ّول :العبادات:
وهي العبادات التي ي�شترط فيها الطهارة كال�صالة ,وال�صوم ,والطواف
الواجب في الحج ,دون الم�ستحب.
ي�صح ال�صوم من الحائ�ض �إذا فاج�أها الدم ولو قبل الغروب
م�س�ألة :ال ّ
بلحظة� ,أو انقطع عنها بعد الفجر بلحظة.
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م�س�ألة  :6يجب على المر�أة ق�ضاء ما فاتها من ال�صوم في �شهر رم�ضان
ب�سبب الحي�ض ,وكذا ال�صوم المنذور في وقت مع ّين.
الثاني :الجماع:
يحرم وطء الحائ�ض ،نعم يجوز اال�ستمتاع بالحائ�ض بغير الجماع،
ويكره بما بين ال�س ّرة والركبة بالمبا�شرة ,و�أ ّما من فوق اللبا�س فال ب�أ�س
به.
م�س كتابة القر�آن وا�سم اهلل تعالى:
الثالثّ :
م�س كتابة القر�آن الكريم ,وال فرق
ال يجوز للمحدث ـ ومنه الحائ�ض ـ ّ
بين �آياته وكلماته والحروف والم ّد والت�شديد وعالمات الإعراب ونحو
ذلك.
الرابع :قراءة العزائم الأربعة:
يحرم على الحائ�ض ـ كما الجنب ـ قراءة �آية ال�سجدة من �سور
العزائم الأربعة التي يجب ال�سجود لقراءتها ,وهي �سورة «�ألم ال�سجدة»
عند قوله تعالى}:وال ي�ستكبرون{ ,و�سورة }حم ال�سجدة{ عند قوله
تعالى}:تعبدون{ ,و�آخر �سورة النجم ,و�آخر �سورة العلق(((.
الخام�س :ما يتعلق بالم�سجد:
يحرم على الحائ�ض دخول الم�سجد الحرام وم�سجد النبي  ,Pو�إن
كان بنحو االجتياز والمرور ب�أن تدخل من باب وتخرج من �آخر.
م�س�ألة  :7يحرم على الحائ�ض الوقوف والبقاء في الم�ساجد ,وكذا
يحرم عليها و�ضع �شيء فيها� ,سواء كان من خارج الم�سجد �أو في حال
((( االمام الخميني{ D:يحرم عليها قراءة ال�سورة ف�ض ًال عن الآية حتى الب�سملة بق�صد �أحداها.
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العبور ,بل يحرم مطلق الدخول �إليها .و�أما الدخول بنحو االجتياز ب�أن
تدخل من باب وتخرج من �آخر ال لو�ضع �شيء فيها فيجوز لها ذلك ,كما
يجوز الدخول لأخذ �شيء منها.
الغ�سل:

يجب الغ�سل من حدث الحي�ض لكل م�شروط بالطهارة ,كال�صالة
وم�س كتابة القر�آن الكريم ونحو ذلك...
وال�صوم والطواف ّ
م�س�ألة  :8غ�سل الحي�ض كغ�سل الجنابة من حيث الكيفية من الترتيب
والإرتما�س.
م�س�ألة  :9ال يجزئ غ�سل الحي�ض عن الو�ضوء ,فيجب معه الو�ضوء,
قبله �أو بعده ,لك ّل م�شروط بالطهارة.

 1ـ ما هي �أق�سام الحائ�ض ذات العادة؟
 2ـ ما هي �أق�سام الحائ�ض غير ذات العادة؟
 3ـ كيف تتح ّقق العادة؟
 4ـ كيف تزول العادة؟
 5ـ ما هي �سور العزائم.
6ـ �أذكر  4من تروك الحائ�ض.
 7ـ هل يجزي غ�سل الحي�ض عن الو�ضوء؟
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الدر�س الثالث

اال�ستحا�ضةوالنفا�س
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اال�ستحا�ضة

ولذع
دم اال�ستحا�ضة في الغالب� :أ�صف ٌر ,بار ٌد ,رقيقٌ ,يخرج بغير ق ّو ٍة ٍ
وحرق ٍة ,بخالف دم الحي�ض ,وقد يكون ب�صفاته.
 2ـ �شروط اال�ستحا�ضة:

م�س�ألة  :10لي�س لقليله وال لكثيره ح ّد ,فقد تراه المر�أة للحظة وقد
يكون لأ ّي ٍام عديدة ,كما �أ ّنه لي�س للطهر المتخ ّلل بين �أفراده ح ّد �أي�ض ًا.
م�س�ألة  :11ك ّل دم تراه المر�أة قبل �سنّ البلوغ� ,أو بعد �سنّ الي�أ�س� ,أو
�أق ّل من ثالثة �أ ّيام متوالية ,ولم يكن دم بكارة� ,أو قرح �أو جرح� ,أو حي�ض,
�أو نفا�س ,فهو دم ا�ستحا�ضة.
 3ـ �أق�سام اال�ستحا�ضة:

تنق�سم اال�ستحا�ضة �إلى ثالثة �أق�سام:
 1ـ قليلة (�أو �صغرى)
 2ـ متو�سطة (�أو و�سطى)
 3ـ كثيرة (�أو كبرى).
-1اال�ستحا�ضة القليلة:

تعريفها� :أن ترى المر�أة الدم بنحو تتل ّوث به القطنة ,من دون �أن يثقب
القطنة وينفذ فيها ويظهر من الجانب الآخر.
وحكمها :وجوب الو�ضوء لك ّل �صالة واجبة كانت �أو م�ستحبة ,وغ�سل
فرجها لو تل ّوث بالدم ,والأحوط وجوب ًا تبديل القطنة �أو تطهيرها لك ّل
�صالة ,وال يجب عليها الغ�سل.
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المتو�سطة:
-2اال�ستحا�ضة
ّ

تعريفها� :أن ترى الدم بنحو ينفذ في القطنة ويثقبها ويظهر من
الجانب الآخر ,لكن من غير �أن ي�سيل �إلى الخرقة التي فوقها.
وحكمها� :أن تعمل بوظيفة الم�ستحا�ضة القليلة المتق ّدمة ,ويجب عليها
�أن ت�ضيف غ�س ًال واحد ًا ل�صالة ال�صبح ,بل لك ّل �صالة حدثت اال�ستحا�ضة
المتو�سطة قبلها� ,أو في �أثنائها.
ّ
مث ً
ال� :إن حدثت بعد �صالة ال�صبح يجب الغ�سل والو�ضوء للظهر ,ولو
حدثت بعد �أن �صلت الظهرين فيجب الغ�سل للمغرب .ويكفي بعد ذلك
الو�ضوء لغيرها من ال�صلوات في ذلك اليوم.

-3اال�ستحا�ضة الكثيرة:

تعريفها :المر�أة التي ترى الدم بنحو ي�سيل من القطنة �إلى الخرقة
التي فوقها.
وحكمها :م�ضاف ًا �إلى ما م ّر ,من الو�ضوء لك ّل �صالة ,وغ�سل فرجها لو
تل ّوث بالدم ,هو:
تبديل القطنة �أو تطهيرها ,ويجب عليها �أن تغت�سل:
 1ـ ثالثة �أغ�سال �إذا حدثت اال�ستحا�ضة الكثيرة قبل �صالة الفجر؛
�أحدها ل�صالة ال�صبح ,والثاني للظهرين تجمع بينهما ,والثالث
للع�شاءين تجمع بينهما.
 2ـ غ�سلين �إذا حدثت بعد �صالة ال�صبح� ,أحدهما للظهرين تجمع
بينهما ,والآخر للع�شاءين تجمع بينهما.
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 3ـ غ�س ًال واحد ًا فقط �إذا حدثت بعد �صالة الظهرين؛ ل�صالة الع�شاءين
تجمع بينهما.
�أحكام الم�ستحا�ضة:

 1ـ ي�صح ال�صوم من الم�ستحا�ضة القليلة وال ي�شترط في �صحته
الو�ضوء .و�أ ّما في المتو�سطة والكثيرة في�شترط في �صحة �صومها
الإتيان بالأغ�سال النهار ّية ـ الغ�سل ل�صالة ال�صبح وللظهرين ـ ,
والأحوط وجوب ًا في الكثيرة �أن ت�أتي بغ�سل الليلة ال�سابقة ـ للع�شاءين
ـ على اليوم الذي ت�صوم فيه.
و�أما الو�ضوءات فال دخل لها بال�صوم.
م�س كتابة القر�آن وا�سم اهلل تعالى,
 2ـ ال يجوز للم�ستحا�ضة مطلق ًا ّ
وي�شترط في جوازه بالن�سبة لذات اال�ستحا�ضة ال�صغرى الو�ضوء
فقط ,وفي ذات اال�ستحا�ضة الو�سطى والكبرى الو�ضوء والغ�سل.
 3ـ الأحوط وجوب ًا للم�ستحا�ضة الكبرى والو�سطى �أن ال يغ�شاها زوجها
قبل �أن تغت�سل ,وال يجب �ضم الو�ضوء والأعمال الأخرى �إليه.
ي�صح طالق الم�ستحا�ضة مطلق ًا ,وال ي�شترط في �صحته الإغت�سال.
4ـ ّ
�أحكام النفا�س

من الدماء التي تخرج من المر�أة �أحيان ًا دم النفا�س ,و ُيقال للمر�أة التي
يخرج منها هذا الدم :النف�ساء.
 1ـ ما هو دم النفا�س؟
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م�س�ألة  :12هو الدم الخارج مع الوالدة �أو بعدها ,قبل انق�ضاء ع�شرة
خا�صة.
�أ ّيام من حينها ,ولي�س له �أو�صاف ّ
م�س�ألة  :13ال فرق في الوالدة بين �أن يكون الولد حي ًا �أو ميت ًا� ,سوي ًا تام
الخلقة �أو �سقط ًا ,قد ولجته الروح �أو لم تلجه.
م�س�ألة  :14الدم الخارج من المر�أة قبل خروج �أ ّول جزء من الولد لي�س
بنفا�س.
 2ـ �شروط النفا�س:

ال�شرط الأ ّول :خروج دم الوالدة:
يتح ّقق النفا�س بخروج دم الوالدة من المر�أة ولو كان قلي ًال جد ًا.
ال�شرط الثاني� :أن يكون بين الع�شرة �أ ّيام:
ي�شترط في دم النفا�س �أن يكون بين الع�شرة �أ ّيام من حين الوالدة ,فلو
ر�أته بعد الع�شرة من حين الوالدة فال نفا�س لها ,ولو لم ت َر الدم في تمام
الع�شرة �أ�ص ًال فال نفا�س لها �أي�ض ًا.
ال�شرط الثالث� :أن ال يتجاوز الع�شرة �أ ّيام:
لي�س لأق ّل النفا�س ح ٌّد ،فيمكن �أن يكون لحظ ًة بين الع�شرة �أ ّيام ,ولكن
�أكثر النفا�س ع�شرة �أ ّيام ,فك ّل ما تراه المر�أة بعد الع�شرة �أ ّيام لي�س بنفا�س,
بل هو �إما ٌ
حي�ض �أو ا�ستحا�ضة مع مراعاة �سائر �شروطهما و�أحكامهما.
�أحكام النف�ساء:

النفا�س حدث �أكبر كحدث الحي�ض والجنابة ,و�أحكام النف�ساء ك�أحكام
الحائ�ض في:
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 1ـ وجوب الغ�سل بعد النفا�س ،ووجوب ق�ضاء ال�صوم دون ال�صالة.
 2ـ حرمة ال�صالة وال�صوم عليها.
 3ـ ال يجوز وط�ؤها من الزوج.
ي�صح طالقها.
 4ـ ال ّ
م�س كتابة القر�آن الكريم وا�سم اهلل تعالى ,وقراءة
 5ـ يحرم عليها ّ
�آيات ال�سجدة((( ،ودخول الم�سجدين ,والمكث في غيرهما.
 6ـ يكره للنف�ساء الخ�ضاب وقراءة القر�آن ونحو ذلك.
 7ـ ي�ستحب الو�ضوء في �أوقات ال�صلوات ,والجلو�س في الم�ص ّلى,
والإ�شتغال بذكر اهلل بقدر ال�صالة.

 1ـ ما هي �أق�سام اال�ستحا�ضة؟
 2ـ ما هي �شروط اال�ستحا�ضة؟
 3ـ ما الفرق المتعارف بين دم اال�ستحا�ضة ودم الحي�ض؟
 4ـ ما هي �شروط النفا�س؟
 5ـ ع ّدد  4من �أحكام النف�ساء.
ي�صح طالق النف�ساء؟
 6ـ هل ّ
((( تقدم ر�أي االمام الخميني{:في ذلك.
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املرحلة الثانية:

الحيض وشروطه
أقسام الحائض()1
أقسام الحائض()2
أحكام الحائض
االستحاضة
النفاس
دليل أحكام الحيض
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الدر�س االول

الحي�ض و�شروطه
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 - 1تعريف الحي�ض

الحي����ض ف���ي اللغ���ة :هو ال�سيالن ،يقال :حا�ض ال�سي���ل� ،إذا فا�ض.
وفي اال�صطالح :دم الحي�ض هو د ٌم تعتاد المر�أة �أن تراه م ّر ًة واحد ًة
في ال�شهر ـ غالب ًا ـ وقد تراه بع�ض الن�ساء م ّرتين في ال�شهر الواحد� ،أو م ّرة
واحد ًة ك ّل �شهرين �أو ثالث ٍة �أو �أربعة �أ�شهر وهكذا ،لكن في الغالب تراه
المر�أة م ّرة واحد ًة في ال�شهر الواحد.
� - 2صفات الحي�ض

ال توجد �صفات ثابتة دائمة للحي�ض ،بل هي �صفات تثبت غالب ًا ،فقد
يكون الدم ب�صفات الحي�ض وهو ا�ستحا�ضة ،وقد يكون حي�ض ًا وهو ب�صفات
اال�ستحا�ضة .
و�صفات الحي�ض غالباً هي� :أحم ٌر يميل �إلى ال�سوادٌ ،
غليظ غير
بدفق وحرقة .و�صفات اال�ستحا�ضة معاك�س ٌة ل�صفات
رقيق ،حا ٌّر ،يخرج ٍ
الحي�ض ،فدم اال�ستحا�ضة � :أ�صف ٌر ،رقيقٌ ،بار ٌد� ،إلخ ...وهذه ال�صفات ال
يرجع �إليها �إ ّال عند ّ
ال�شك وعدم التمييز بين الحي�ض واال�ستحا�ضة  ،و�أ ّما
مع عدم اال�شتباه فيحكم بكون الدم حي�ض ًا.
العامة
� - 3شرائط الحي�ض
ّ

ال يكون الدم حي�ض ًا �إ ّال �إذا تو ّفرت فيه �أربعة �شروط عا ّمة مجتمعة،
بحيث لو اخت ّل ٌ
�شرط ال يكون الدم حي�ض ًا،
�شرط واح ٌد ف�ض ًال عن �أكثر من ٍ
وال�شروط هي:
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ال�شرط الأ ّول :البلوغ :ب�أن يكون خروج الدم بعد البلوغ ،وقبل �سنّ
الي�أ�س.
�أ  -يتح ّقق �سنّ البلوغ ب�إكمال الأنثى ت�سع �سنين قمر ّية.
ب� -سنّ الي�أ�س عند القر�ش ّية (وهي التي تنت�سب �إلى الن�ضر بن كنانة،
عبر الأب) �إكمال �ستين �سنة قمر ّية .وعند غير القر�ش ّية �إكمال
خم�سين �سنة قمر ّية(((.
م�س�ألة  :1الم�شكوك كونها قر�ش ّية ،الأحوط وجوب ًا لها الجمع بين تروك
الحائ�ض و�أعمال الم�ستحا�ضة ،بين الخم�سين وال�ستين ،ف�إذا �أكملت �ستين
�سنة قمر ّية توقف االحتياط ،وتعمل �أعمال اال�ستحا�ضة .
م�س�ألة  :2ك ّل ما تراه الأنثى قبل البلوغ وبعد الي�أ�س لي�س بحي�ض قطع ًا،
و�إن كان ب�صفات الحي�ض.
م�س�ألة � :3إذا كانت الأنثى م�شكوكة البلوغ ترتّب �آثار عدم البلوغ� ،إ ّال
�إذا ر�أت الدم ب�صفات الحي�ض ف�إن ح�صل الوثوق بحي�ض ّيته فيحكم بكون
الدم حي�ض ًا ،ويكون �أمارة على البلوغ .و�إن لم يح�صل الوثوق فالأحوط
وجوب ًا �إجراء �أحكام البلوغ ،والجمع في �أ ّيام الدم بين تروك الحائ�ض
و�أفعال الم�ستحا�ضة.
ال�شرط الثاني :خروج الدم.
يبد�أ حكم الحي�ض عند خروج الدم بنف�سه� ،أو بوا�سطة غيره؛ كما لو
أنبوب ط ّب ٍّي مث ًال.
�أخرجته بوا�سطة قطن ٍة �أو � ٍ
ابتدائي ،ولي�س ا�ستمرار ّي ًا ،بمعنى �أ ّنه يكفي لإجراء
وهذا ال�شرط
ّ
الحكم بحي�ض ّية الدم خروجه في البدايةّ ،ثم ي�ستم ّر الحكم بالحي�ض ّية ما
((( تقدّم في المرحلة الأولى ر�أي الإمام الخامنائي في غير القر�ش ّية.

37

دام الدم موجود ًا ولو في باطن (الفرج) ،ولو لم يخرج.
ان�صب الدم من الرحم �إلى ف�ضاء (الفرج) ولم يخرج
م�س�ألة  :4لو
ّ
فالأحوط وجوب ًا الجمع بين تروك الحائ�ض و�أعمال الطاهرة .والجمع هو
�أن ت�ص ّلي ال�صلوات الواجبة الأدائ ّية ،وت�صوم الواجب الأدائي ،وتترك
�سائر ما يحرم على الحائ�ض غير ما ذكر .والخال�صة :تفعل الواجبات،
وتترك غيرها(�أي محرمات الحائ�ض).
م�س�ألة  :5لو خرج الدم ولو بمقدار ر�أ�س �إبرة يكون حي�ض ًا (مع اجتماع
�سائر ال�شرائط).
م�س�ألة  :6يجري حكم الحي�ض �إذا خرج الدم� ،سواء �أخرج الدم من
أ�صلي �أم من غيره ،كما لو �أُخرج الدم عبر �أنبوب ط ّب ّي.
مو�ضعه ال ّ
ال�شرط الثالث :توالي الدم ثالثة �أ ّيام:
بمعنى �أن يتوالي الدم ثالثة نهارات بينها ليلتان على الأق ّل ،فلو لم
َ
يتوال ،ب�أن ر�أته المر�أة ثالثة �أ ّيام متف ّرقة �ضمن الع�شرة ال يكون حي�ض ًا.
مث ًال :لو ر�أت  ،9 + 7 +1فهو لي�س بحي�ض قطع ًا وواقع ًا.
نعم ،عند ر�ؤيتها لهذا الدم فيه �صورتان:
الأولى� :أن تعلم �أنّ الدم لن ي�ستم ّر ثالثة �أ ّيام متوالية ،فتجري �أحكام
اال�ستحا�ضة .
الثانية� :أن ال تعلم ذلك ،ف�إ ّنها تجري �أحكام الحي�ض ،ف�إذا انقطع ولم
ي�ستم ّر ،ينك�شف �أ ّنه لي�س حي�ض ًا ،بل هو ا�ستحا�ضة ،فتق�ضي ما فاتها من
�صالة �أ ّما ال�صيام ف�إ ّنه يق�ضى على ك ّل حال.
م�س�ألة � :7إذا ر�أت الدم ثالثة نهارات �إ ّال �ساعة ،فلي�س بحي�ض؛
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لنق�صانه �ساعة ،فال ب ّد للحكم بحي�ض ّية الدم �أن ال يق ّل عن ثالثة �أ ّيام
بينها ليلتان.
م�س�ألة  :8ال ي�شترط التوالي في الأ ّيام التي تلي اليوم الثالث ،فك ّل ما
تراه من الدم بعد الثالثة ،و�ضمن الع�شرة �أ ّيام فهو حي�ض ،والنقاء �ضمن
فترات الحي�ض بحكم الحي�ض.
مث ً
ال :لو ر�أت الدم في �أ ّيام  ،9 + 7 + 5 + 3 + 2 + 1تكون جميع �أ ّيام
الدم ،وما بينها من النقاء حي�ض ًا .نعم ،كان المطلوب في فترة النقاء
�إجراء �أحكام الطاهرة� ،إ ّال �إذا كانت تعلم �أنّ الدم �سيعود فتجري فيها
�أحكام الحي�ض.

�ضع عالمة �أو :r
فتاة عمرها � 8سنوات ،ر�أت دم ًا ب�صفات الحي�ض ،فهو حي�ض ،و�أمارة
على البلوغ.
فتاة عمرها م�شكوك ،دائر بين ال�سبع والت�سع �سنوات ،ر�أت دم ًا تثق
بحي�ض ّيته ،فهو �أمارة على البلوغ.
ما خرج بعد �سنّ الي�أ�س هو ا�ستحا�ضة.
لو �أخرج الدم ب�أنبوب ط ّب ّي يبد�أ حكم الحي�ض.
�إذا ر�أت الدم ثالثة نهارات بينها ليلة ،فهو حي�ض.

الدر�س الثاين

�أق�سام الحائ�ض()1
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�أق�سام الحائ�ض 1

الحائ�ض ق�سمان:
�أ  -ذات العادة.
وهي على ثالثة �أق�سام:

 - 1ذات العادة العدد ّية والوقت ّية.
 - 2ذات العادة العدد ّية فقط.
 - 3ذات العادة الوقت ّية فقط.
ب  -غير ذات العادة.
وهي ثالثة �أق�سام �أي�ض ًا:

 1ـ الم�ضطربة
 2ـ المبتد�أة
 3ـ النا�سية
�أق�سام ذات العادة:
الق�سم الأ ّول:
ذات العادة العدد ّية والوقت ّية؛ وهي التي ر�أت الدم م ّرتين متتاليتين
متماثلتين من حيث العدد والوقت .ك�أن ترى الدم في �أ ّول ال�شهر الأ ّول
خم�سة �أ ّيام وينقطعّ ،ثم تراه في �أ ّول ال�شهر الثاني خم�سة �أ ّيام �أي�ض ًا،
فيتّفق الوقت مع العدد.
الق�سم الثاني:
ذات العادة العدد ّية فقط؛ وهي المر�أة التي ترى الدم م ّرتين متتاليتين
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متماثلتين من حيث العدد ،مختلفتين من حيث الوقت .ك�أن ترى الدم
مث ًال :في �أ ّول ال�شهر الأ ّول خم�سة �أ ّيام ،وفي و�سط ال�شهر الثاني خم�سة
�أ ّيام ،فيتفق عدد الأ ّيام دون الوقت ،فهذه المر�أة ذات عاد ٍة عدد ّية ولك ّنها
ٌ
مختلف
م�ضطربة من حيث الوقت؛ لأنّ زمان بداية الر�ؤية في ال�شهر الأ ّول
عن زمان الر�ؤية في ال�شهر الثاني.
الق�سم الثالث:
ذات العادة الوقت ّية فقط؛ وهي التي ر�أت الدم م ّرتين متتاليتين
متماثلتين من حيث الوقت ،لك ّنهما مختلفان من حيث العدد .ك�أن ترى
الدم مث ًال :في �أ ّول ال�شهر الأ ّول خم�سة �أ ّيام ،وفي �أ ّول ال�شهر الثاني �ستّة
�أ ّيام ،فهذه ذات عاد ٍة وقت ّية لكون بداية ر�ؤية الدم واحدة ،وهي م�ضطربة
من جهة العدد ،الختالف عدد �أ ّيام الدم في ال�شهر الأ ّول عن ال�شهر
الثاني.
�أ -ي�شترط لتح ّقق العادة الت�ساوي في الزمن والعدد ،فلو ر�أت في
ال�شهر الأ ّول خم�سة �أ ّيام ،وفي ال�شهر الثاني خم�سة �أ ّيام �إ ّال ُخ ُم�س
يوم (مث ًال) ،فهي لي�ست ذات عادة عدد ّية.
�ضحى ،فهي
ولو ر�أت في �أ ّول ال�شهر الأ ّول فجر ًا ،وفي �أ ّول ال�شهر الثاني ً
لي�ست ذات عادة وقت ّية.
ب  -لو ر�أت ذات العادة م ّرتين متماثلتين ،بما يخالف عادتها الأولى،
ف�إ ّنها تنتقل �إلى العادة الثانية .مث ًال :عادتها من (� 1إلى  ،)5فلو
ر�أت في �شهر من (� 6إلى ّ ،)12ثم ر�أت في ال�شهر الذي يليه من (6
�إلى  ،)12ت�صير عادتها من (� 6إلى  ،)12ال من (� 1إلى .)5
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ج  -ت�صير ذات العادة م�ضطربة �إذا ر�أت الدم ثالث م ّرات وما فوق
مختلفة غير متنا�سبة ،ب�شكل مختلف عن عادتها.
و�أ ّما لو ر�أت م ّرتين مختلفتين غير متنا�سبتين مع عادتها ،فالأحوط
وجوب ًا لها مراعاة �أحكام ذات العادة والم�ضطربة .و�أ ّما الم ّرة الواحدة
المخالفة لعادتها ال ت�ض ّر بعادتها.
�أحكام ذات العادة:

م�س�ألة � :1إذا خرج الدم في �أ ّيام عادتها� ،أو قبل عادتها بيوم �أو يومين
�أو �أكثر ،على نحو ي�صدق على الدم �أ ّنه دم العادة ،وقد خرج مبكر ًا ،فيجب
�إجراء �أحكام الحي�ض� ،سواء �أكان الدم ب�صفات الحي�ض �أم لم ال.
م�س�ألة � :2إذا خرج الدم في غير وقت عادتها ،وكان ب�صفات الحي�ض،
وقد ف�صل ع�شرة �أ ّيام (�أق ّل الطهر) بين الدمين؛ فيحكم بكون هذا الدم
حي�ض ًا ،ويجرى عليه �أحكام الحي�ض (مع اجتماع �سائر ال�شرائط).
م�س�ألة� :3إذا خرج الدم في غير وقت عادتها ،ولم يكن ب�صفات الحي�ض،
وقد ف�صل �أق ّل الطهر بين الدمين ،فهنا �إن علمت �أنّ الدم �سي�ستمر ثالثة
�أ ّيام ف�صاعد ًا فتجري على هذا الدم �أحكام الحي�ض بمج ّرد ر�ؤية الدم.
و�إن لم تعلم �أ ّنه �سي�ستم ّر ثالثة �أ ّيام� ،أو كم �سي�ستم ّر الدم ،فتحتاط بالجمع
بين تروك الحائ�ض و�أفعال الم�ستحا�ضة (ب�أن ت�أتي بالواجبات مع �أحكام
اال�ستحا�ضة  ،وتترك ما يحرم على الحائ�ض) ،وبا�ستمرار الدم ثالثة �أ ّيام
ينك�شف �أ ّنه حي�ض ،فتبد�أ بترك االحتياط ،و�إجراء �أحكام الحي�ض .و�إن لم
ي�ست ّمر ثالثة �أ ّيام فهو ا�ستحا�ضة.
م�س�ألة � :4إذا لم تكن ذات عادة وقت ّية ،ب�أن كانت مبتدئة �أو نا�سية
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لعادتها� ،أو م�ضطربة من جهة الوقت ،فترجع �إلى التمييز بال�صفات:
ف�إن كان الدم ب�صفات الحي�ض فتجري عليه �أحكام الحي�ض (مع تح ّقق
�سائر ال�شرائط).
و�إن كان ب�صفات اال�ستحا�ضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائ�ض
و�أفعال الم�ستحا�ضة .ف�إذا ا�ست ّمر ثالثة �أ ّيام يكون حي�ض ًا ،و�إن لم ي�ست ّمر
يكون ا�ستحا�ضة.
م�س�ألة  :5ذات العادة الوقت ّية لو ر�أت الدم في العادة وقبلها� ،أو فيها
وبعدها� ،أو ر�أت الدم في العادة وفي الطرفين �أي قبلها وبعدها ،ف�إن لم
يتجاوز المجموع عدد الع�شرة �أ ّيام كان المجموع ك ّله حي�ض ًا ،و�إن تجاوز
الع�شرة �أ ّيام كان الحي�ض خ�صو�ص ما �صادف �أ ّيام العادة والزائد عنها
ا�ستحا�ضة.
م�س�ألة  :6ذات العادة العدد ّية �إذا تجاوز الدم الذي تراه الع�شرة
�أ ّيام ،ترجع �إلى التمييز بال�صفات؛ فتجعل ما كان ب�صفة الحي�ض حي�ض ًا،
والباقي ا�ستحا�ضة ،و�إن لم ت�ستطع التمييز ترجع في العدد �إلى �أقاربها
(�أ ّمها و �أختها و ع ّمتها و خالتها)�إذا اتّفقن في العادة ،و�إذا لم يكن عندها
�أقارب �أو لم يكنَّ متّفقات تتح ّي�ض �سبعة �أ ّيام فقط.
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� -1ضع عالمة �أو :r
ذات العادة الوقت ّية فقط هي م�ضطربة من جهة العدد.
لو ر�أت الدم في �أ ّيام ،9 + 6 + 4 + 2 + 1 :فالجميع حي�ض.
لو ر�أت الدم في �أ ّيام ،9 + 3 + 2 + 1 :فالجميع مع النقاء حي�ض.
مع ّ
ال�شك في خروج الدم تبني على الطهارة.
�إذا ر�أت الدم ثالثة نهارات �إ ّال ربع �ساعة فهو حي�ض.
 -2هل تعتبر ذات عادة وقت ّية ،من ر�أت في ال�شهر الأ ّول من �أ ّول ال�ساعة
الخام�سة �صباح ًاّ ،ثم ر�أت في ال�شهر الثاني من �أ ّوله ال�ساعة ال�سابعة
�صباح ًا؟
 -3ذات العادة الوقت ّية ،والتي عادتها في الخام�س من ال�شهر ،ال�ساعة
العا�شرة �صباح ًا ،لو ر�أت في �شهر ال�ساعة الخام�سة �صباح ًا ،فهل تتح ّي�ض
بمج ّرد ر�ؤية الدم ولو كان ب�صفات اال�ستحا�ضة ؟
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الدر�س الثالث

�أق�سام الحائ�ض()2
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ب ـ غير ذات العادة.

الق�سم الأ ّول :الم�ضطربة:
وهي التي لم ت�ستق ّر لها عادة ،ال من جهة العدد وال من جهة الوقت،
وقد تكون م�ضطرب ًة من حيث العدد فقط ،وقد تكون م�ضطربة من حيث
الوقت فقط.
الق�سم الثاني :المبتد�أة
وهي التي ر�أت الدم لأ ّول م ّرة في حياتها� ،أو هي التي لم تت ّكرر منها
ر�ؤية الدم.
الق�سم الثالث :النا�سية للعادة:
وهي التي كان لها عادة ون�سيت كيف كانت عادتها.
حكم المبتد�أة والم�ضطربة

م�س�ألة� :7إذا انقطع عنهنّ الدم قبل الع�شرة مع احتمال بقائه في
الباطن ،يجب عليهنّ اال�ستبراء ،وذلك ب�إدخال قطنة �أو نحوها وال�صبر
قلي ًال ثم �إخراجها ،ف�إن خرجت نق ّية اغت�سلت ،و�إن خرجت مل ّوثة بال�صفرة
�صبرت حتى يح�صل النقاء.
م�س�ألة � :8إذا لم يتجاوز الدم عن الع�شرة �أ ّيام كان المجموع حي�ض ًا.
م�س�ألة � :9إذا تجاوز الدم عن الع�شرة �أ ّيام ،ترجع �إلى التمييز؛ �أي تجعل ما
كان ب�صفة الحي�ض حي�ض ًا والباقي ا�ستحا�ضة� ،شرط �أن ال يق ّل ما كان ب�صفة
الحي�ض عن الثالثة �أ ّيام ،وال يزيد عن الع�شرة ،و�إال فترجع �إلى عادة �أقاربها
�إن اتفقن في العدد ،و�إال فتجعل �سبعة �أ ّيام حي�ض ًا والباقي ا�ستحا�ضة.
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حكم النا�سية

م�س�ألة � :10إذا ن�سيت المر�أة عادتها (وقتها وعددها) وتجاوز الدم
ع�شرة �أ ّيامـ ترجع �إلى التمييز �أي�ض ًا ،فتجعل ما كان ب�صفة الحي�ض حي�ض ًا
والباقي ا�ستحا�ضة ،و�إن كان ك ّله ب�صفة واحدة وتع ّذر التمييز ،فتجعل
�سبعة �أ ّيام حي�ض ًا على الأحوط والباقي ا�ستحا�ضة.
نهاية خروج الدم

�أق ّل دم الحي�ض ثالثة �أ ّيام بينها ليلتان� ،أ ّما �أكثر الحي�ض فع�شرة �أ ّيام
بينها ت�سع ليال.
م�س�ألة � :1إذا ر�أت المر�أة ما ال يق ّل عن ثالثة �أ ّيام ،ولم يتجاوز الع�شرة
�أ ّيام فجميعه ٌ
حي�ض ،حتى لو كان الدم ب�صفات دم اال�ستحا�ضة � ،سواء
كانت ذات عاد ٍة عدد ّية �أم ال ،وال ترجع المر�أة للعدد �إال �إذا تجاوز الدم
عن الع�شرة �أ ّيام.
م�س�ألة  :2يجب على المر�أة الإغت�سال عندما تعلم بالنقاء من
الدم ،وتقوم بجميع تكاليفها الواجبة ،و�أ ّما �إذا لم تعلم بالنقاء فيجب
عليها الإختبار (اال�ستبراء) ،وقد تق ّدم كيف ّيته �ضمن �أحكام المبتد�أة
والم�ضطربة في الم�س�ألة .7
م�س�ألة  :3لو اغت�سلت غ�سل النقاءّ ،ثم بعد الغ�سل ر�أت الدم� ،سواء كان
قلي ًال �أم كثير ًا ،ف�إن كان الدم �ضمن الع�شرة �أ ّيام فهو حي�ض ،وينك�شف
�أنّ النقاء المتخ ّلل بحكم الحي�ض .مث ًال :اغت�سلت في اليوم ال�سابع ،وفي
لثوان قليلة (مث ًال) ثم انقطع ،يجب �إعادة الغ�سل ،لأنّ
التا�سع ر�أت الدم ٍ
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هذا الدم حي�ض ،كونه كان �ضمن الع�شرة.
م�س�ألة  :4ال عبرة باحتمال �أو ظنّ عود الدم �إذا انقطع ،بل ال ب ّد من
االغت�سال للتكاليف المرتبطة به (كال�صالة) .نعم ،لو انقطع الدم ،وعلمت
�أ ّنه �سيعود �ضمن الع�شرة فت�ست ّمر ب�إجراء �أحكام الحي�ض ،و�إن كانت في
فترة نقاء.
و�إن لم يح�صل لها العلم بعود الدم ،ولكن كانت معتادة على عوده،
فالأحوط وجوب ًا الجمع بين تروك الحائ�ض و�أفعال الطاهرة في فترة
النقاء ،ف�إن عاد ولم يتجاوز الع�شرة ،كان الجميع حي�ض ًا ،و�إن لم يعد كان
النقاء طهارة.
م�س�ألة � :5أق ّل الطهر بين الحي�ضتين ع�شرة �أ ّيام ،فلو كان النقاء
�أق ّل من ع�شرة �أ ّيام ّثم ر�أت الدم من جديد تجري �أحكام اال�ستحا�ضة ،
حتى يكتمل �أق ّل الطهرّ ،ثم تجري �أحكام الحي�ض في الباقي مع اجتماع
ال�شرائط ،مث ًال :لو ر�أت الدم � 7أ ّيام ّثم انقطع � 7أ ّيامّ ،ثم الدم لم ّدة
� 7أ ّيام جديدة ،فالحكم هو �أنّ �أ ّول � 7أ ّيام حي�ض ،و� 7أ ّيام التالية نقاء،
و�أ ّول � 3أ ّيام من ال�سبعة الأخيرة ا�ستحا�ضة ،وبذلك تكتمل الع�شرة �أ ّيام
التي هي �أق ّل الطهر ،والأ ّيام الأربعة الباقية تكون حي�ض ًا جديد ًا �إذا كانت
م�ستجمعة ل�شرائط الحي�ض و�صفاته.
م�س�ألة � :6إنّ الحكم بحي�ض ّية دم م�شروط بعدم معار�ضة دم �آخر له.
�أ  -لو ر�أت الدم �ستّة �أ ّيام مث ًالّ ،ثم انقطع �أربعة �أ ّيامّ ،ثم ر�أته خم�سة �أ ّيام،
فال مجال لفر�ض الد ّمين حي�ض ًا واحد ًا؛ لتجاوز المجموع عن الع�شرة .وال
يمكن جعلهما حي�ضتين؛ لعدم ف�صل �أق ّل الطهر بينهما .ففيها �صورتان:
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الأولى� :إذا كان �أحد الد ّمين في وقت عادتها دون الآخر ،تجعل ما في
عادتها حي�ض ًا و�إن كان ب�صفات اال�ستحا�ضة  ،وتجعل الآخر ا�ستحا�ضة
و�إن كان ب�صفات الحي�ض.
الثانية� :إذا لم يكن الد ّمان في وقت عادتها ،فيه �صورتان:
� -1أن يكون لها عادة عدد ّية ،وكان �أحد الد ّمين بمقدار عادتها ،تجعله
حي�ض ًا ،والثاني ا�ستحا�ضة.
� - 2أن ال يكون لها عادة عدد ّية� ،أو كان لها ولكن لم يكن �أحد الدمين
بمقدار عادتها ،ترجع �إلى التمييز مع الإمكان ،فتجعل ما ب�صفة
الحي�ض حي�ض ًا ،وما ب�صفة اال�ستحا�ضة ا�ستحا�ضة.
و�إن لم يمكن التمييز ،جعلت الدم الأ ّول حي�ض ًا ،والثاني ا�ستحا�ضة.
ب � -إذا ر�أت د ّمين ب�صفات الحي�ض ،وبينهما دم ب�صفات اال�ستحا�ضة
 ،وتجاوز المجموع الع�شرة .مث ًال :ر�أت الدم �ستّة �أ ّيام ب�صفات
الحي�ضّ ،ثم �أربعة �أ ّيام ب�صفات اال�ستحا�ضة ّ ،ثم خم�سة �أ ّيام
ب�صفات الحي�ض .فيها �صورتان:
الأولى :ذات العادة العدد ّية تجعل عدد عادتها حي�ض ًا ،والباقي
ا�ستحا�ضة ،وذلك ب�أن تت ّمم �أو تنق�ص في الدم الأ ّول بما يتنا�سب مع عدد
عادتها.
الثانية� :إن كانت م�ضطربة �أو مبتدئة ،تجعل الدم الأ ّول حي�ض ًا ،مع
تتميمه �أو تنقي�صه بح�سب عادة قريباتها ،و�إن لم يكن لهنّ عادة� ،أو
كانت عادتهنّ مختلفة ،تجعل �سبعة �أ ّيام من الدم الأ ّول حي�ض ًا والباقي
ا�ستحا�ضة.
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�-1إذا ر�أت المبتد�أة الدم ب�صفات اال�ستحا�ضة  ،وهي في حالة �شك،
فماذا تفعل؟
�-2إذا ر�أت الم�ضطربة الدم ب�صفات الحي�ض ،فماذا تفعل؟
�-3أنثى عادتها �سبعة �أ ّيام ،ر�أت �سبعة ب�صفات الحي�ض ،ويومين
ب�صفات اال�ستحا�ضة  ،فما هو حكمها؟
�-4إذا تجاوز الدم عن الع�شرة �أ ّيام ،وكانت ذات عادة وقتية ما
حكمها؟
-5حدد الحي�ض في الم�س�ألة التالية :التي عادتها خم�س �أ ّيام ،ر�أت
الدم لمدة ع�شرين يوم ًا.
 -6من هنّ القريبات الالتي ترجع �إليهن في م�س�ألة الحي�ض؟
� -7إن لم يمكن الرجوع �إلى قريباتها فما هو الحكم؟
 -8لو كانت عادة قريباتها ثمانية �أ ّيام ،وقد ر�أت اثني ع�شر يوم ًا؟
 -9ما معنى �صاحبة العادة الم�ضطربة؟
 -10م ّيز بين الحي�ض واال�ستحا�ضة فيما يلي:
�أ  -ر�أت الدم خم�سة �أ ّيام ب�صفات الحي�ض ،ثم ثالثة �أ ّيام ب�صفات
اال�ستحا�ضة .
ب -ر�أت الم�ضطربة يومين ب�صفات اال�ستحا�ضة ّ ،ثم يومين ب�صفات
الحي�ضّ ،ثم ثالثة ب�صفات اال�ستحا�ضة .
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ج  -ر�أت المبتد�أة اثني ع�شر يوم ًا ب�صفات الحي�ض ،وعادة قريباتها
خم�سة �أ ّيام.
د  -ر�أت الم�ضطربة اثني ع�شر يوم ًا ب�صفات الحي�ض ،وعادة قريباتها
خم�سة �أ ّيام.
هـ  -م�ضى من وقت الزوال ن�صف �ساعةّ ،ثم جاءها الحي�ض ،فهل
يجب ق�ضاء الظهرين.

الدر�س الرابع

�أحكام الحائ�ض
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�أحكام الحائ�ض

�أ  -يحرم على الحائ�ض �أمور ،وهي:
الأ ّول :ال�صالة.
الثاني :ال�صيام.
الثالث :االعتكاف.
الخا�صة.
م�س ا�سم اللهَّ تعالى ،و�صفاته و�أ�سمائه
ّ
الرابعّ :
الخام�س :الطواف.
م�س �أ�سماء الأنبياء والأئ ّمة  Rعلى الأحوط وجوب ًا.
ال�ساد�سّ :
بم�س هام�ش القر�آن ،وما
م�س كتابة القر�آن الكريم .وال ب�أ�س ّ
ال�سابعّ :
بين ال�سطور ،فيجوز على كراهة.
الثامن :قراءة �سور العزائم((( ،ولو بع�ضها(وهي �إقر�أ ،النجم ،ف�صلت،
حم ال�سجدة).
التا�سع :اللبث في الم�ساجد.
العا�شر :و�ضع �شيء في الم�ساجد.
النبوي .وال ب�أ�س بعبور
الحادي ع�شر :عبور الم�سجد الحرام ،والم�سجد
ّ
�سائر الم�ساجد ،بالدخول من باب ،والخروج من �آخر ،كالدخول
�إلى مح ّل الو�ضوء من باب الم�سجد.
الثاني ع�شر :دخول الم�شاهد الم�ش ّرفة للمع�صومين .R
الخا�صة .ولو ح�صلت في فترة الحي�ض
الثالث ع�شر :العالقة الزوجية
ّ
فالأحوط وجوب ًا �أن يدفع الرجل (دون المر�أة) ك ّفارة الحي�ض .وهي
((( االمام الخامنئي :يحرم على الحائ�ض ـ كما الجنب ـ قراءة �آية ال�سجدة من �سور العزائم الأربعة.
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دينار ذهب ( 3،6غ من الذهب) �إن كانت العالقة في الثلث الأ ّول من
الحي�ض ،ون�صف دينار (1،8غ) �إن كانت العالقة في الثلث الثاني،
وربع دينار ( 0،9غ) في الثلث الأخير .و ُتعطى الك ّفارة لم�سكين� ،أو
ثالثة م�ساكين .و�إذا تك ّررت العالقة تتك ّرر الك ّفارة.
م�س�ألة  :1يحرم طالق الحائ�ض في بع�ض ال�صور .وتف�صيله في كتاب
الطالق.
م�س�ألة  :2يجب على الحائ�ض الغ�سل بعد انقطاع الحي�ض .لأجل
العبادات الم�شروطة بالطهارة (كال�صالة وال�صيام.)...
م�س�ألة  :3غ�سل الحي�ض ال يجزي عن الو�ضوء .والأف�ضل �أن يكون
الو�ضوء قبل الغ�سل.
م�س�ألة � :4إذا تع ّذر الغ�سل تتي ّمم بد ًال عنه.
م�س�ألة  :5غ�سل الحي�ض كغ�سل الجنابة ،من جهة الن ّية ،والترتيب �أو
االرتما�س.
م�س�ألة  :6تجوز العالقة الزوج ّية بعد انقطاع الدم وقبل الغ�سل ،ولك ّنها
مكروهة.
م�س�ألة  :7يجب على الحائ�ض �أن تق�ضي ما فاتها من ال�صيام الواجب.
وال يجب ق�ضاء ال�صلوات اليوم ّية .وهناك تفا�صيل موجودة في باب
ال�صالة.
م�س�ألة � :8إذا كانت قادرة على �أداء ال�صالة الواجبة ،ولك ّنها �أخرتها،
وفاج�أها الحي�ض ،وجب عليها بعد النقاء ق�ضاء هذه ال�صالة.
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كيف ّية الغ�سل:

للغ�سل كيف ّيتان :ترتيبي وارتما�سي.
الترتيبي:
الأ ّول:
ّ
 1ـ الن ّية.
 2ـ غ�سل الر�أ�س والرقبة مع �إدخال �شيء من الج�سد.
3ـ غ�سل الجانب الأيمن مع �إدخال �شيء من الرقبة والجانب الأيمن.
4ـ غ�سل الجانب الأي�سر مع �إدخال �شيء من الرقبة والجانب الأي�سر.
الثاني :االرتما�سي:ويتحقق بالغم�س في الماء تدريج ّي ًا ،والأحوط �أن
يكون تمام البدن في الماء في � ٍآن واحد ،فلو خرج بع�ض البدن من الماء
قبل �أن ينغم�س جميع البدن ال يتح ّقق الغ�سل.

 -1اذكر ثالثة مح ّرمات على الحائ�ض.
2ـ هل يجوز طالق الحائ�ض مطلق ًا؟
3ـ ع ّدد كيف ّيات الغ�سل.
4ـ ّ
الترتيبي.
و�ضح مراحل الغ�سل
ّ
 5ـ هل تجوز العالقة الجن�س ّية مع الزوجة بعد انقطاع الدم وقبل
الغ�سل؟
6ـ هل يجزي غ�سل الحي�ض عن الو�ضوء؟
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الدر�س اخلام�س

اال�ستحا�ضة
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تعريف اال�ستحا�ضة

اال�ستحا�ضة هي ك ّل دم حدث (لي�س دم جروح �أو قروح )..لم يمكن
الحكم بكونه حي�ضا �أو نفا�سا .وقد م ّر الحديث عن �صفاتها.
�أق�سام اال�ستحا�ضة وحكم كل ق�سم
ومتو�سطة(و�سطى)،
�أـ اال�ستحا�ضة ثالثة �أق�سام :قليلة (�صغرى)،
ّ
وكثيرة (كبرى).
ويعرف من � ّأي ق�سم هي ب�إدخال قطنة داخل الفرج ،واالنتظار قلي ًال،
ومراقبة القطنة .والتف�صيل كما يلي:
الأ ّول :القليلة (ال�صغرى):
وهي �أن يتل ّوث ظاهر القطنة بالدم ،من دون �أن يثقبها (يدخل داخلها)
ويظهر من الجانب الآخر.
وحكمها:
1ـ يجب عليها الو�ضوء لك ّل �صالة ،حتّى لو جمعت بين ال�صلوات.
تنج�س بالدم.
2ـ يجب تطهير ظاهر البدن لو ّ
3ـ تبديل القطنة �أو تطهيرها لك ّل �صالة على الأحوط وجوب ًا.
المتو�سطة(الو�سطى):
الثاني:
ّ
�أن يتل ّوث ظاهر القطنة بالدم ،ويثقبها ،ويظهر الدم من الجانب
الآخر ،وال ي�سيل منها �إلى الخرقة التي تكون فوق القطنة.
وحكمها :يجب عليها جميع ما وجب على القليلة ،بالإ�ضافة �إلى وجوب
واحد لك ّل يوم ،ويكون الغ�سل قبل �أ ّول �صال ٍة ت�ص ّليها في اليوم مع
غ�سل ٍ
ٍ
المتو�سطة.
حدث اال�ستحا�ضة
ّ
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الثالث :الكثيرة (الكبرى):
�أن يتل ّوث ظاهر القطنة بالدم ،ويثقبها ،وي�سيل منها �إلى الخرقة.
وحكمها هو التالي:
1ـ يجب تبديل القطنة �أو تطهيرها لك ّل �صالة.
2ـ يجب و�ضع خرق ٍة طاهر ٍة على الفرج ،ف�إن تنج�ست يجب تبديلها �أو
تطهيرها لل�صالة التالية.
3ـ يج���ب الغ�سل ل���ك ّل �صالة �إذا ف ّرقت بين ال�صل���وات� ،أو تغت�سل غ�س ًال
واح���د ًا ل�ص�ل�اة الفج���ر ،و�آخ���ر للظهيري���ن تجم���ع بينهم���ا ،وثالث
للع�شاءي���ن تجمع بينهم���ا .هذا �إذا حدث���ت اال�ستحا�ضة قبل �صالة
الفجر.
 4ـ يجب عليها الو�ضوء لك ّل �صالة حتى لو جمعت بين الظهرين �أو
الع�شائين.
العامة:
�أحكام الم�ستحا�ضة
ّ

غ�سل
م�س�ألة :1لو حدثت اال�ستحا�ضة بعد �صالة ال�صبح فتحتاج �إلى ٍ
وغ�سل ثان للع�شاءين مع الجمع .و�إذا
للظهرين مع الجمع بين ال�صلوات،
ٍ
ف ّرقت بين ال�صلوات فيجب عليها لك ّل �صالة غ�سل.
م�س�ألة :2الأحوط وجوب ًا على الم�ستحا�ضة اختبار حالها في وقت ك ّل
�صالة؛ لتعلم �أ ّنها من � ّأي ق�سم من الأق�سام هي ،لتعمل بمقت�ضى وظيفتها.
و�إن لم تتم ّكن من االختبار ،فهناك �صورتان:
الأولى� :أن يكون لها حالة �سابقة ،فت�أخذ بها وتعمل بمقت�ضى
وظيفتها.
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الثانية� :أن ال يكون لها حالة �سابقة ،فت�أخذ بالقدر المتي ّقن .ف�إن
تر ّددت بين القليلة وغيرها ـمثالـ تعمل عمل القليلة ،والأحوط ا�ستحباب ًا
مراعاة �أ�سو�أ الحاالت.
م�س�ألة � :3إذا عملت عمل اال�ستحا�ضة للظهر ـ مثالـ ّثم انقطع الدم،
يجب �أن تجري �أحكام الم�ستحا�ضة لأ ّول �صالة ،وهي الع�صر ـ ح�سب
الفر�ض ـ ّثم تتابع عمل الطاهرة لباقي ال�صلوات.
م�س�ألة � :4إذا كانت ذات ا�ستحا�ضة م�ست ّمرة يجب عليها بعد �أداء
غ�سل المبادرة �إلى ال�صالة ،وال يجوز الت�أخير،
الواجبات من و�ضوءٍ �أو ٍ
ف�إن � ّأخرت فيجب عليها �إعادة الطهارة وال�صالة.
م�س�ألة  :5يجب على الم�ستحا�ضة بعد الو�ضوء والغ�سل التح ّفظ من
خروج الدم ،مع عدم خوف ال�ضرر ،بح�شو قطن ٍة �أو غيرها ،و�ش ّدها بخرقة،
فلو خرج الدم �أثناء ال�صالة بدون تق�صير فال ب�أ�س ،ومع التق�صير تعيد
الغ�سل والو�ضوء وال�صالة.
م�س�ألة  :6لو انتقلت اال�ستحا�ضة من الأدنى �إلى الأعلى ،كما �إذا
متو�سطة �أو كثيرة ،فبالن�سبة �إلى ال�صالة التي �ص ّلتها
�صارت القليلة ّ
�سابق ًا �صحيحة ،و�أ ّما بالن�سبة �إلى ال�صلوات الالحقة فيجب عليها عمل
اال�ستحا�ضة الأعلى.
م�س�ألة  :7لو انتقلت اال�ستحا�ضة من الأعلى �إلى الأدنى (كما لو انتقلت
من الكثيرة �إلى القليلة) فيجب عليها �أن تعمل عمل عمل الأعلى لأ ّول
�صال ٍةّ ،ثم تعمل عمل الأدنى لل�صالة الالحقة.
ي�صح ال�صوم من الم�ستحا�ضة القليلة ،وال ي�شترط فيها
م�س�ألة ّ :8
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الو�ضوء ،و�أ ّما المتو�سطة والكثيرة فيجب عليها الأغ�سال النهار ّية ،وكذا
الأغ�سال الليل ّية في الكثيرة ،والتف�صيل موجود في كتاب ال�صوم.
م�س�ألة  :9لو انقطع دمها انقطاع برء ففيه �صورتان:
الأولى� :أن يكون قبل فعل الطهارة ،فت�أتي بالطهارة وت�ص ّلي.
الثانية� :أن يكون بعد فعل الطهارة وقبل فعل ال�صالة ،فيجب �إعادة
الطهارة ّثم ت�ص ّلي.
م�س كتابة القر�آن حال �إيقاع ال�صالة التي �أتت
م�س�ألة  :10يجوز لها ّ
بوظيفتها.
م�س�ألة  :11الأحوط وجوب ًا �أعمال اال�ستحا�ضة ب�شكل م�ستقل لأجل
م�س كتابة القر�آن الكريم خارج ال�صالة.
ّ
م�س�ألة  :12الأحوط وجوب ًا �أن ال يغ�شاها الزوج(�إن كانت اال�ستحا�ضة
متو�سطة �أو كثيرة) �إ ّال بعد �أن تغت�سل .ويكفي الغ�سل لل�صالة لو واقعها في
ّ
وقت ال�صالة بعد ال�صالة .و�أما في وقت �آخر فالأحوط وجوب ًا الغ�سل لأجل
المواقعة.
النبوي،
م�س�ألة  :13يجوز لها المكث في الم�ساجد ،ودخول الم�سجد
ّ
والم�سجد الحرام ،و�إن لم تغت�سل.
م�س�ألة  :14يجوز لها قراءة �سورة العزائم ولو لم تغت�سل ،والأحوط
ا�ستحباب ًا اجتنابه.
ي�صح طالقها ولو لم تغت�سل.
م�س�ألة ّ :15
م�س�ألة  :16يجب �إجراء �أحكامها ال�سابقة للطواف الواجب .وال تكفي
خا�صة (من و�ضوء وغ�سل) للطواف
الأعمال لل�صالة ،بل ال ب ّد من �أعمال ّ
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الواجب على الأحوط وجوب ًا.
اختالف في الن ّية
م�س�ألة  :17غ�سل اال�ستحا�ضة كغ�سل الحي�ض مع
ٍ
فقط.

1ـ لو تح ّفظت الم�ستحا�ضة و�ص ّلت ،و�أثناء ال�صالة خرج منها الدم
فل ّوث ثيابها ،فهل يجب عليها �إعادة ال�صالة؟
2ـ لو جمعت الم�ستحا�ضة الكثيرة بين الظهرين ،وف ّرقت بين الع�شاءين،
فكم غ�سل يجب عليها لهذا اليوم؟
3ـ لو خرج دم اال�ستحا�ضة من دون تق�صير هل يجب عليها �إعادة
الغ�سل؟
4ـ �إن كانت اال�ستحا�ضة متو�سطة هل يجوز �أن يغ�شاها الزوج قبل
الغ�سل؟
ي�صح طالق الم�ستحا�ضة قبل الغ�سل؟
5ـ هل ّ
6ـ ع ّدد ثالث مح ّرمات على الم�ستحا�ضة الكثيرة قبل �أن تغت�سل.
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الدر�س ال�ساد�س

النفا�س
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1ـ تعريف النفا�س.
النفا�س هو دم يخرج مع الوالدة �أو بعدها ،قبل انق�ضاء ع�شرة �أ ّيام من
خا�صة.
حينها ،ولي�س له �أو�صاف ّ
2ـ �أحكام النفا�س.
م�س�ألة :1يحكم بكون الدم نفا�س ًا �سواء كان المولود تا ّم الخلقة �أم ال،
بل و�إن لم تلج فيه الروح ،بل ولو كان م�ضغ ًة �أم علق ًة.
م�س�ألة  :2مع ّ
ال�شك في كون ال�سقط علق ًة (مبد�أ ن�شوء �إن�سان) �أم ال،
ال يحكم بكون الدم الخارج نفا�س ًا.
م�س�ألة  :3لو لم ت َر المر�أة حين الوالدة دم ًا �أ�ص ًال� ،أو ر�أت الدم بعد
الع�شرة �أ ّيام من حين الوالدة ،فال نفا�س لها.
م�س�ألة  :4لي�س لأق ّل النفا�س ح ّد ،فيمكن �أن يكون لحظة من الع�شرة
�أ ّيام.
م�س�ألة � :5أكثر النفا�س ع�شرة �أ ّيام ،على �أن يكون ابتداء الح�ساب بعد
انف�صال الولد ،ال من حين ال�شروع في الوالدة .و�إن �أنجبت في �أ ّول النهار
ينتهي الح�ساب في نهاية النهار العا�شر ،وتكون الليلة بعد هذا النهار
خارجة عن النفا�س .ولو �أنجبت في الليل ف�إنها تبد�أ بالنفا�س،غير �أ ّنها ال
تدخل هذه الليلة في ح�ساب الع�شرة .و�إن �أنجبت في و�سط النهار يل ّفق من
اليوم الحادي ع�شر.
م�س�ألة � :6إن �أنجبت المر�أة ولدين ،كان ابتداء نفا�سها من حين خروج
�أول جزء من �أول ولد وبداية ح�ساب الع�شرة تكون من نهاية و�ضع الثاني.
م�س�أة  :7لو انقطع دمها على الع�شرة �أو قبلها ،فجميع الدم نفا�س مهما
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كانت حالتها في الحي�ض.
م�س�ألة  :8لو ر�أت دما ولم يتجاوز الع�شرة ،وتخ ّلل النقاء بين �أ ّيام
الدم ،كان الدم والنقاء المخ ّلل بين الدمين �أو الدماء بحكم النفا�س.
نعم ،لو �أنجبت وم�ضى فترة نقاء ،ثم ر�أت الدم ولم يتجاوز الع�شرة ،كان
الدم نفا�سا ،والنقاء ال�سابق يكون طهر ًا .مث ًال :اليوم ( )1نقاء ،و()2
و( )3دم ،و( )4نقاء ،و(5ـ )10دم ،يكون اليوم الأ ّول طهر ًا ،ومن ()2
�إلى ( )10نفا�س ًا ،لكن كان عليها في اليوم الرابع �إجراء �أحكام الطاهرة،
�إ ّال �إذا ح�صل لها العلم ب�أنّ الدم �سيعود فتجري �أحكام ال ّنف�ساء ،ويكون
اليوم الرابع نفا�س ًا واقع ًا على ك ّل حال.
م�س�ألة � :9إذا تجاوز دم النف�ساء الع�شرة ،ففيها �صورتان:
الأولى� :إن كانت ذات عادة عدد ّية في الحي�ض ،تجعل عدد عادتها
�أ ّيام نفا�س ًا والباقي ا�ستحا�ضة.
الثانية� :إن لم يكن لها عادة عدد ّية في الحي�ض ،تجعل ع�شرة �أ ّيام
نفا�س ًا ،والباقي ا�ستحا�ضة.
م�س�ألة � :10أق ّل الطهر بين النفا�س والحي�ض المت� ّأخر ع�شرة �أ ّيام،
وك ّل ما تراه بعد النفا�س ،وكان �ضمن الع�شرة ،فهو ا�ستحا�ضة ،وال يعتبر
الف�صل ب�أق ّل الطهر بين الحي�ض ال�سابق وبين النفا�س.
م�س�ألة  :11لو ا�ستم ّر الدم من الوالدة �إلى �أربعين يوم� ،أو اق ّل� ،أو �أكثر،
ففي الم�س�ألة �صورتان:
الأولى� :أن يكون لها عادة عدد ّية في الحي�ض( ،ك�ستّة �أ ّيام ـ مث ًال ـ)
وحكمها كالتالي:
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تجعل �ستّة �أ ّيام نفا�سّ ،ثم ع�شرة �أ ّيام ا�ستحا�ضة (اق ّل الطهر)ّ ،ثم
�ستّة �أ ّيام حي�ضّ ،ثم ع�شرة �أ ّيام ا�ستحا�ضة ،والباقي (ثمانية �أ ّيام) حي�ض.
فتكون قد جعلت �أق ّل الطهر بين النفا�س والحي�ض .وتف�صيل الأمر في
م�سائل الحي�ض.
الثانية� :أن اليكون لها عادة عدد ّية� ،سواء كانت ذات عادة وقت ّية �أم لم
تكن ذات عادة �أ�ص ًال كالم�ضطربة ,فحكمها كالتالي:
حينئذ نفا�سها ع�شرة �أ ّيام وتعمل بعدها عمل الم�ستحا�ضة .نعم
تجعل
ٍ
الأحوط ا�ستحباب ًا لها �أن تجمع بين تروك النف�ساء و�أعمال الم�ستحا�ضة
 بعد العادة في ذات العادة ,وبعد الع�شرة �أ ّيام في غيرها � -إلى ثمانيةع�شر يوم ًا من حين الوالدة.
اختالف
م�س�ألة  :12غ�سل النفا�س كغ�سل الحي�ض واال�ستحا�ضة مع
ٍ
في الن ّية فقط.
م�س�ألة  :13يحرم على النف�ساء ما يحرم على الحائ�ض ،ويجوز لها ما
يجوز للحائ�ض ،كما م ّر تف�صيله في الدر�س الرابع �أحكام الحائ�ض ،ما
يحرم على الحائ�ض.
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�ضع عالمة او :r
o
1ـ ال يكون الدم الخارج قبل الوالدة نفا�س ًا.
2ـ �إذا �أجه�ضت الأم ،وخرج منها الدم بعد الإجها�ض �ضمن الع�شرة
o
فهو لي�س نفا�س ًا.
3ـ �إذا ر�أت النف�ساء ثالثين يوم ًا (وهي م�ضطربة) تجعل ع�شرة
o
نفا�س ًا ،والباقي ا�ستحا�ضة.
o
4ـ �إذا ر�أت الدم �سبعة �أ ّيام ،فنفا�سها ع�شرة �أ ّيام.
5ـ �أق ّل الطهر بين الحي�ض ال�سابق والنفا�س المت�أخر ع�شرة �أ ّيامo .
o
 6ـ غ�سل النفا�س ال يجزي عن الو�ضوء.
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دليل م�ساعد للمعلّم والطالب
�أَحكام الحي�ض
ه���ذا الدليل لي�س للتدري�س ،الهدف من���ه الفهم الج ّيد ،والتركيز المنا�سب
لهذه الما ّدة .وهو عبارة عن �س�ؤال وجواب .ويمكن �إ�ضافة �آراء مراجع �آخرين
�إلى هذا الجدول.
�أ ـ بداية ر�ؤية الدم.
ال�س�ؤال

الجواب

 1ـ �إذا ر�أت الدم ب�صفات الحي�ض في وقتها؟

تجري �أحكام الحي�ض

 2ـ �إذا ر�أت الدم ب�صفات الحي�ض في غير وقتها؟

تجري �أحكام الحي�ض

 3ـ �إذا لم ي�ست ّمر الدم في هاتين ال�صورتين ( )2 + 1ثالثة �أ ّيام؟

يكون ا�ستحا�ضة

 4ـ �إذا ا�ست ّمر الدم في هاتين ال�صورتين ( )2 + 1ثالثة �أ ّيام؟ يكون حي�ض ًا
 5ـ �إذا ر�أت الدم ب�صفات اال�ستحا�ضة في �أ ّيام عادتها؟

تجري �أحكام الحي�ض

 6ـ �إذا انقطع الدم في هذه ال�صورة ( )5قبل ثالثة �أ ّيام؟

يكون ا�ستحا�ضة

 7ـ �إذا ا�ست ّمر الدم في هذه ال�صورة ( )5ثالثة �أ ّيام؟

يكون حي�ض ًا

 8ـ �إذا ر�أت الدم ب�صفات اال�ستحا�ضة في غير �أ ّيام عادتها؟

تحتاط وجوب��� ًا بالجمع
بي���ن ت���روك الحائ����ض
و�أعمال اال�ستحا�ضة

 9ـ �إذا ا�ست ّمر الدم في هذه ال�صورة ( )8ثالثة �أ ّيام؟

يكون حي�ض��� ًا .وال يبقى
االحتياط واجب ًا
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الجواب

ال�س�ؤال
 10ـ �إذا لم ي�ست ّمر الدم في هذه ال�صورة ( )8ثالثة �أ ّيام؟
 11ـ �إذا تح ّرك الدم من الرحم �إلى ف�ضاء الفرج ولم يخرج؟

يكون ا�ستحا�ضة
الأحوط وجوب��� ًا الجمع
بي���ن ت���روك الحائ����ض
و�أعمال الطاهرة

ب ـ بع�ض �شرائط الحي�ض
 12ـ البلوغ ،و�سنّ البلوغ؟

ت�سع �سنوات قمر ّية

 13ـ عدم الي�أ�س ،و�سنّ الي�أ�س عند القر�ش ّية؟

�ستّون �سنة قمر ّية

 14ـ �سنّ الي�أ�س عند غير القر�ش ّية؟

خم�سون �سنة قمر ّية

()1

الأح���وط وجوب��� ًا الجم���ع بي���ن
 15ـ �سنّ الي�أ�س عند الم�شكوك كونها قر�ش ّية؟
الخم�سين وال�ستّين
ّ
ال�ش���ك ف���ي البل���وغ ،و ُر�ؤي���ة ال���دم ب�صف���ات الدم لي�س حي�ض��� ًا ،ولي�س امارة
 16ـ م���ع
على البلوغ
اال�ستحا�ضة؟
م���ع االطمئن���ان بحي�ض ّيته يكون
 17ـ �إذا ح�ص���ل ّ
ال�شك في البل���وغ ،ور�أت الدم ب�صفات
حي�ض��� ًا و�أم���ارة عل���ى البل���وغ
الحي�ض؟
و�إ ّال فتحت���اط وجوب��� ًا بالجم���ع
بي���ن ت���روك الحائ����ض و�أعمال
الم�ستحا�ضة
(((

((( تقدّم ر�أي االمام الخامنائي في ذلك.
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ج ـ ذات العادة الوقت ّية والعدد ّية

 18ـ ر�أت ال���دم ف���ي وقتها ب�صف���ات اال�ستحا�ضة ،بين ( )3الجمي���ع حي����ض وال حاج���ة
لالحتياط
و(� )10أ ّيام؟
 19ـ ر�أت ال���دم ف���ي وقته���ا ب�صف���ات الحي����ض ،بي���ن ()3
و()10؟

الجميع حي�ض

يكون ا�ستحا�ضة وكان عليها اجراء
 20ـ ر�أت ال���دم ف���ي وقتها ،ول���م ي�ست ّمر ثالثة �أ ّي���ام ،مهما
�أح���كام الحي�ض في �أ ّي���ام الدم ثم
كانت ال�صفات؟
تق�ضي عباداتها الفائتة
 21ـ ر�أت ال���دم وق���د تج���اوز الع�ش���رة ،وكان بع�ض���ه واجد ًا تجع���ل ما ف���ي وقته���ا حي�ض��� ًا و�إن
كان ب�صفات اال�ستحا�ضة والباقي
لل�صفات ،والآخر فاقد ًا لها؟
حي�ض ًا و�إن كان ب�صفات الحي�ض
 22ـ ر�أت ال���دم ب�صف���ات الحي�ض بي���ن ( )3و( ،)10وكان
مختلف ًا عن عدد عادتها؟

الجميع حي�ض

 23ـ ر�أت الدم ب�صفات الحي�ض في وقتها ،وتجاوز المجموع �أ ّي���ام عادته���ا حي����ض والباق���ي
ا�ستحا�ضة
الع�شرة �أ ّيام؟
 24ـ ر�أت ال���دم ب�صف���ات اال�ستحا�ض���ة في وقته���ا ،وتجاوز �أ ّي���ام عادته���ا حي����ض والباق���ي
ا�ستحا�ضة
المجموع الع�شرة؟
 25ـ ر�أت الدم قبل وقتها بيوم �أو �أكثر ،ولم يتجاوز المجموع الجمي���ع حي����ض مهم���ا كان���ت
ال�صفات
الع�شرة؟
 26ـ م���ا الفرق بين الحامل وغيرها ،فيم���ا لو ر�أت الحامل ال ف���رق في الحك���م بي���ن الحامل
وبين غيرها
دم ًا �أثناء حملها؟
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د ـ �أحكام الم�ضطربة
الم�ضطربة هي التي لم ت�ستق ّر لها عادة ،و�أحكامها نف�س �أحكام المبتد�أة ،وتفترق عنها بما يلي:

 27ـ �إذا ر�أي���ت ال���دم ب�صفات الحي�ض
وقد تج���اوز الع�ش���رة ،وكان لقريباتها
عادة عدد ّية متّفقة (واحدة)؟

يج���ب التن�سيق بين ع���دد قريباتها وبين
رقم ( )7ب�أن تجعل الرقم الأق ّل حي�ض ًا،
وتحتاط وجوب ًا �إلى الرقم الأعلى (من عدد
قريباتها والرق���م  )7والباقي ا�ستحا�ضة

 28ـ �إذا ر�أت ال���دم ب�صف���ات
اال�ستحا�ض���ة ،وق���د تج���اوز الع�ش���رة،
وكان لقريباتها عادة عدد ّية متّفقة؟

حكمها نف�س حكم ال�صورة ال�سابقة ()40
ولك���ن كان عليها �أن تحتاط وجوب ًا بالجمع
في �أ ّول ()3

هـ ـ المبتد�أة
 29ـ �إذا ر�أت الدم ب�صفات الحي�ض؟

تجري �أحكام الحي�ض

 30ـ �إذا ر�أت الدم ب�صفات اال�ستحا�ضة؟

تحتاط وجوب ًا بالجمع

 31ـ �إذا ل���م ي�ست ّم���ر الدم في هاتي���ن ال�صورتين (+ 29
 )30ثالثة �أ ّيام؟

ينك�شف �أ ّنه ا�ستحا�ضة

 32ـ �إذا ا�ست ّم���ر في هاتين ال�صورتين ( )30 - 29ثالثة
�أ ّيام؟
 33ـ �إذا كان ال���دم بين الـ( )3والـ( ،)10وكان ب�صفات
الحي�ض؟

يكون حي�ض ًا

 34ـ �إذا كان ال���دم بين الـ( )3والـ( ،)10وكان ب�صفات
اال�ستحا�ضة؟
 35ـ ر�أت ال���دم بي���ن ( )3و( )10و�أ ّول���ه ب�صف���ات
اال�ستحا�ضة ،و�آخره ب�صفات الحي�ض؟

الجميع حي�ض
�أ ّول ( )3احتي���اط ،والباق���ي
حي�ض ،وينك�ش���ف �أنّ �أ ّول ()3
حي�ض :ال�ستمراره (� )3أ ّيام
الجميع حي�ض ،لكن كان عليها
االحتي���اط فيم���ا كان ب�صفات
اال�ستحا�ض���ة �ضم���ن الأ ّي���ام
الثالثة الأولى

79

 36ـ ر�أت ال���دم بين ( )3و( )10و�أ ّوله ب�صفات الحي�ض
ثالثة �أ ّيام �أو �أكثر ،والباقي لي�س بال�صفات؟

الجمي���ع حي����ض ،وال حاج���ة
لالحتياط هنا

���م خم�س���ة
 37ـ ر�أت �أ ّول يومي���ن ب�صف���ات الحي����ض ،ث ّ
ب�صفات اال�ستحا�ضة( .مثال)؟

الجميع حي�ض ،لكن كان عليها
�أن تحتاط في اليوم الثالث

 38ـ �إذا ر�أت ب�صف���ات الحي����ض وتج���اوز الع�شرة ،وكان
لقريباتها عادة عدد ّية واحدة؟

تجع���ل ع���دد عادته���نّ حي�ض ًا،
والباقي ا�ستحا�ضة

 39ـ ر�أت ب�صف���ات اال�ستحا�ض���ة وتج���اوز الع�ش���رة،
ولقريباتها عادة عدد ّية واحدة؟

تجع���ل ع���دد عادته���نّ حي�ض ًا
والباق���ي ا�ستحا�ض���ة لكن كان
عليه���ا االحتي���اط ف���ي الأ ّي���ام
الثالثة الأولى

 40ـ ر�أت ب�صف���ات الحي�ض ،وتج���اوز الع�شرة ،ولم يكن
لقريباتها عادة عدد ّية ،واختلفن فيها؟

تتح ّي�ض �أ ّول �سبعة �أ ّيام والباقي
ا�ستحا�ضة

 41ـ ر�أت �أكث���ر من ع�شرة ،بع�ضه ب�صفات الحي�ض ،بين
( )3و( )10والباقي ب�صفات اال�ستحا�ضة؟

تجع���ل م���ا ب�صف���ة الحي����ض
حي�ض ًا ،والباقي ا�ستحا�ضة

و ـ النا�سية:

 42ـ �إذا ر�أت الدم ولم يتجاوز الع�شرة �أ ّيام

حكمهاحكمذاتالعادةالعدد ّية

43ـ�إذار�أتالدموتجاوزالع�شرة�أ ّياموكانب�صفاتالحي�ض

ترتب �أح���كام الحي�ض بمجرد
ر�ؤيته

 44ـ �إذا ر�أت ال���دم وتجاوزالع�ش���رة �أ ّي���ام ول���م يمكنه���ا
التمييز

الأح���وط وجوب ًا تجع���ل � 7أ ّيام
حي�ض ًا والباقي ا�ستحا�ضة
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املرحلةالثالثة:

الحيض وشروطه ()2()1
الحيض وأقسامه
تح ّقق العادة و زوالها
ذات العادة الوقتية
الوقتية ،وذات العادة العدديّة
الفاقدة للعادة ()2()1
مسائل متفرقة
اإلستبراء واإلستظهار
أحكام الحائض العامة()3()2()1
االستحاضة وشروطها ()2()1
النقاء وأحكام االستحاضة العامة
النفاس شرائطه وأحكامه
الحيض والنفاس
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الدر�س االول

الحي�ض و�شروطه ()1

هذه الدرو�س والم�سائل م�أخوذة من فتاوى وم�سائل للإمام
أ�صلي
الخميني { ،وقد جعلنا لك ّل م�س�أل ٍة هام�ش ًا بالم�صدر ال ّ
يرجع �إليه الأ�ستاذ �أو الطالبّ ،ثم و�ضعنا في بع�ض الموارد ـ م ّما علمنا
ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد علي الخامنئي
فيه الخالف ـ تعليق ًة لر�أي ّ
} ،بعد مراجعة اال�ستفتاءات الموجودة ل�سماحته في مكتب قم
المق ّد�سة ،والموجودة �ضمن المقتطفات ال�صادرة عن مكتبه}
في بيروت تحت عنوان (مقتطفات من ا�ستفتاءات الإمام الخامنئي
العبادات  1و 2و.)3
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 1ـ ما هو الحي�ض؟

الحي�ض :د ٌم تعتاد ر�ؤيته الن�ساء في ك ّل �شهر ,والغالب �أن يكون م ّرة
في ال�شهر ,وقد يكون
�أكثر من ذلك� ,أو �أق ّل((( ,و ُيقال للمر�أة التي ترى دم الحي�ض:
حائ�ض(((.

 2ـ �صفات دم الحي�ض:

الغالب في دم الحي�ض �أن يكون �أ�سود �أو �أحمر ,عبيط ًا ,حار ًا يخرج
بدفق وحرقة(((.
المراد بالأ�سود كثرة الحم ّرة ,و�إال فلم ُي َر دم بلون ال�سواد كالفحم
مث ًال((( ,ومن هنا قد ُيع ّبر عنه ب�أحمر ي�ضرب �إلى ال�سواد(((.
طري على خالف المتعارف في الدم المحتب�س
والمراد بالعبيط �أ ّنه ّ
حيث تذهب طراوته(((.
وهذه �صفات غالب ّية لدم الحي�ضُ ,يرجع �إليها في بع�ض الموارد لتمييز
الدم عند اال�شتباه ,وقد يكون دم الحي�ض ب�صفات دم اال�ستحا�ضة (((,
كما �سي�أتي تف�صيله بعد ذلك.
((( ال�سيد الخوئي :الم�سائل المنتخبة �ص .21
((( الإمام الخميني :تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ �ص .55
((( الإمام الخميني :تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض /تو�ضيح الم�سائل م�س�ألة 434
((( ال�سيد الخوئي� :شرح العروة الوثقى ج � 7ص .66
((( الإمام الخميني :تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض.
((( ال�سيد الخوئي� :صراط النجاة في �أجوبة الإ�ستفتاءات ج� 1ص .55
((( الإمام الخميني :تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض.
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 3ـ �شروط دم الحي�ض:

�شروط دم الحي�ض ب�شك ّل عام هي:
ال�شرعي.
�أ� -أن تكون المر�أة قد و�صلت �إلى �سنّ البلوغ
ّ
ال�شرعي.
ب� -أن ال تكون قد و�صلت �إلى �سنّ الي�أ�س
ّ
ج� -أن ال يق ّل الدم عن ثالثة �أ ّيام.
د� -أن ال يزيد على ع�شرة �أ ّيام.
ه� -أن يف�صل بين الحي�ضين �أق ّل الطهر وهو ع�شرة �أ ّيام.
و -خروج الدم �إلى خارج الفرج.
ز -التوالي في الأ ّيام الثالثة.
ح -ا�ستمرار الدم في الأ ّيام الثالثة.
وفيما يلي بع�ض من ال�شرح والتف�صيل لهذه ال�شروط:
ال�شرعي:
�سن البلوغ
ال�شرط الأ ّول :الو�صول �إلى ّ
ّ
ك ّل دم تراه البنت قبل بلوغها من الناحية ال�شرع ّية ال يكون حي�ض ًا ,و�إن
كان ب�صفاته المتق ّدمة(((.
م�س�ألة  :1يتح ّقق البلوغ في البنت ب�إكمالها ت�سع �سنين من ال�سنوات
الهجر ّية القمر ّية(((.
م�س�ألة  :2المق�صود بالت�سع �سنين هو �إكمالها والدخول في العا�شرة,
ولي�س مج ّرد الدخول في التا�سعة(((.
م�س�ألة  :3هناك فرق بين ال�سنة القمر ّية وال�سنة ال�شم�س ّية الميالد ّية,
((( الإمام الخميني :تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض.
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض.
((( م.ن وتحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض.
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فك ّل �سنة قمر ّية تق ّل عن ال�سنة ال�شم�س ّية ع�شرة �أ ّيام و� 21ساعة
تقريب ًا(((.
وعليه فيكون بلوغ المر�أة طبق ال�سنوات ال�شم�س ّية ما ُيقارب الت�سع
�سنين �إال ثالثة �أ�شهر وثمانية �أ ّيام ـ تقريب ًا ال تحديد ًا ـ.
ّ
ال�شك:
حاالت

ال�شرعي يحكم بعدمه(((.
م�س�ألة � :4إذا ُ�شك في بلوغ البنت ال�سنّ
ّ
م�س�ألة � :5إذا خرج من البنت ـ التي ُ�ش ّك في بلوغها ـ د ٌم ب�صفات
الحي�ض ,ف�إن ح�صل الوثوق واالطمئنان بكونه حي�ض ًا فال يبعد الحكم
بالحي�ض ويكون عالمة على البلوغ ,و�إال فمح ّل ت�أ ّمل و�إ�شكال(((.
�سن الي�أ�س:
ال�شرط الثاني :عدم بلوغ ّ
ال�شرعي ال يكون حي�ض ًا,
دم تراه المر�أة بعد و�صولها �إلى �سنّ الي�أ�س
ّ
ك ّل ٍ
و�إن كان ب�صفاته(((.
م�س�ألة  :6يتح ّقق �سنّ الي�أ�س �شرع ًا ببلوغ المر�أة خم�سين �سن ًة قمر ّية
ال�شرعي فيها
�إذا لم تكن قر�ش ّية(((� ,أ ّما المر�أة القر�ش ّية فيتح ّقق الي�أ�س
ّ
ببلوغها �ستين �سنة.
فالدم الذي تراه المر�أة بعد هذا ال�سنّ ُيحكم بكونه ا�ستحا�ضة� ,إذا
((( وحيدي محمد� :أحكام بانوان ـ فار�سي ـ �ص  ,46نق ًال عن ا�ستفتاء للإمام الخميني قد�س �سره.
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض /تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض.
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض م�س�ألة .1
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض.
((( االمام الخامنئي (دام ظ ّله) :لدينا ت�أ ّمل في تعيين الح ّد الدقيق ل�سنّ الي�أ�س عند الن�ساء ,لذا نرى لزوم
االحتياط ,في غير القر�شية بين الخم�سين وال�ستين بالجمع بين �أعمال الم�ستحا�ضة وتروك الحائ�ض ،ويمكن
آخر جامع لل�شرائط ،يكون لديه فتوى محدّدة في هذا المجال مع
للن�ساء الرجوع في هذه الم�س�ألة �إلى مجتهدٍ � ٍ
مراعاة االعلم فالأعلم.
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احتمل كونه كذلك(((.
م�س�ألة � :7إذا �ش َّكت المر�أة ببلوغها �سنّ الي�أ�س تحكم بعدمه(((.
م�س�ألة  :8المق�صود بالمر�أة القر�ش ّية هي التي تنت�سب من جهة
النبي �صلى اهلل عليه و�آله,
الأب �إلى قري�ش ,القبيلة التي ينت�سب �إليها ّ
وهناك نزاع بين الفقهاء في تحديد هو ّية ال�شخ�ص الذي ترجع �إليه هذه
القبيلة ...هل هو الن�ضر بن كنانة؟ �أو فهر بن مالك؟ لكن القر�ش ّية الآن ال
ُيعرف منها �سوى الها�شم ّية فقط ,وهي مح ّل الإبتالء ,كما ذكر ذلك بع�ض
الفقهاء فال �أثر لهذا النزاع فع ًال(((.
م�س�ألة � :9إذا �ش ّكت المر�أة في كونها قر�ش ّية �أو ال ـ كما قد يتّفق ذلك
في المر�أة التي ّ
ت�شك في انت�سابها �إلى ال�سادة (زادهم اهلل �شرف ًا) ـ فهل
ُتلحق بالقر�ش ّية �أو بغير القر�ش ّية؟ :
�إلحاقها بغير القر�ش ّية فيه �إ�شكال((( ,فوظيفتها الجمع بين تروك
الحائ�ض و�أعمال الم�ستحا�ضة ما بين الخم�سين وال�ستين �سنة على
الأحوط وجوب ًا(((.
ال�شرط الثالث� :أن ال يقل الدم عن ثالثة �أ ّيام:
�أق ّل الحي�ض ثالثة �أ ّيام ,فك ّل دم تراه المر�أة ناق�ص ًا عن الثالثة لي�س
((( م.ن .
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض /العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض.
((( ال�سيد الخوئي� :شرح العروة الوثقى ج � 7ص  /73ال�سيد ال�سبزواري :مهذب الأحكام ج � 3ص  /135ال�سيد
الحكيم :م�ستم�سك العروة الوثقى ج � 3ص  /155ال�سيد الروحاني :فقه ال�صادق ج � 2ص .3
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض.
((( االمام الخامنئي (دام ظ ّله)� :إذا �أمكن كونه حي�ض ًا.
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بحي�ض و�إن كان ب�صفاته(((.
ال�شرط الرابع� :أن ال يزيد الدم على ع�شرة �أ ّيام:
الحي�ض ال يزيد على ع�شرة �أ ّيام ,فك ّل دم تراه المر�أة زائد ًا على الع�شرة
لي�س بحي�ض �أي�ض ًا و�إن كان ب�صفاته(((.

((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض م�س�ألة .8
((( م.ن .
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تمهيد:
تقدم الكالم في الدر�س ال�سابق عن �أربعة �شروط للحي�ض ،وهذا
الدر�س معقود لإكمال باقي �شروطه وهي:
ال�شرط الخام�س� :أن يف�صل بين الحي�ضين � ّ
أقل الطهر:
يجب �أن يف�صل بين الحي�ض الأ ّول والحي�ض الثاني �أق ّل الطهر وهو
ع�شرة �أ ّيام((( ((.
فلو ر�أت المر�أة ـ ذات العادة ـ الدم �سبعة �أ ّيام مث ًال في عادتهاّ ,ثم
انقطع عنها الدم �سبعة �أ ّيام فقط ,ور�أت بعد ذلك الدم ثالثة �أ ّيام �أو �أكثر,
ف�إن ما ر�أته من الدم ثاني ًا لي�س بحي�ض و�إن كان ب�صفاته ,لعدم الف�صل
بين الدمين ب�أق ّل الطهر وهو ع�شرة �أ ّيام.
م�س�ألة  :10ات�ضح مما �سبق �أنّ للحي�ض جانبين ال يتعداهما ,ف�أق ّله
ثالثة �أ ّيام و�أكثره ع�شرة.
لكن الأمر في الطهر لي�س كذلك ,ف�إن �أق ّله ع�شرة �أ ّيام ولكن ال ح َّد
لأكثره ,فقد يتع َّدى الع�شرة ـ كما لعله الغالب في الن�ساء ـ و ما لم ت َر المر�أة
الدم ال تجري عليها �أحكام الحائ�ض مهما طال ُطهرها.
م�س�ألة  :11المراد باليوم في قولنا ثالثة �أ ّيام �أو ع�شرة �أ ّيام هو النهار,
وهو ما بين طلوع الفجر �إلى الغروب.
وعليه :فلو كانت عادة المر�أة ثالثة �أ ّيام مث ًال ,ف�إنها تح�سب النهار
الأ ّول والثاني والثالث ,وتدخل في الح�ساب الليلة الثانية والثالثة فقط,
((( االمام الخامنئي (دام ظ ّله) :ال ي�شترط في �أق ّل الطهر عدم ر�ؤية الدم ،ولي�س ذلك �شرط ًا في النقاء.
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة .7

94

دون الليلة الأ ّولى والرابعة ,لتحقق الثالثة �أ ّيام بدونهما.
وكذا الكلاّ م في كيفية ح�ساب الأ ّيام الع�شرة ,فتدخل الليالي الت�سع
المتو�سطة دون الليلة الأ ّولى والليلة الأخيرة(((.
م�س�ألة  :12يكفي التلفيق بين �أبعا�ض الأ ّيام لو لم يكن مبد�أ الدم �أ ّول
النهار ,ليحكم بالحي�ض على ما تراه المر�أة من الدم.
كما لو ر�أت الدم في و�سط اليوم الأ ّول فال ب ّد �أن ي�ستم ّر الدم حتّى
و�سط اليوم الرابع..
وكذلك لو ر�أته في �آخر اليوم الأ ّول فال ب ّد �أن ي�ستم ّر �إلى �آخر اليوم
الرابع وهكذا...
حينئذ مراعاة للتلفيق بين
وهنا ال ب ّد من دخول الليلة الرابعة
ٍ
الأ ّيام(((.
ال�شرط ال�ساد�س :خروج الدم �إلى خارج الفرج:
ُيعتبر في دم الحي�ض خروجه �إلى خارج الفرج ,و�إن تع ّمدت المر�أة
�إخراجه بقطنة ونحوها(((.
ان�صب الدم من الرحم �إلى ف�ضاء الفرج ولم يخرج
م�س�ألة � :13إذا
ّ
منه �أ�ص ًال ـ و�إن كان يمكن لها �إخراجه ب�إدخال قطنة ونحوها ـ فهل تكون
المر�أة بذلك حائ�ض ًا ويترتب عليها �أحكام الحي�ض؟
الأحوط وجوب ًا لها في هذه الحالة الجمع بين تروك الحائ�ض و�أفعال
الطاهرة ,ب�أن تترك ما يجب على الحائ�ض تركه وت�أتي بما يجب على
((( تحرير الو�سيلة ج 1ف�صل في غ�سل الحي�ض م�س�ألة .10
((( م.ن م�س�ألة .9
((( م.ن م�س�ألة .3
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الطاهرة فعله.
ويجوز لها في هذه ال�صورة �أن تعمد �إلى �إخراج الدم بقطنة ونحوها,
وتجري على نف�سها �أحكام الحائ�ض(((.
م�س�ألة  :14ال فرق بين خروج الدم من المو�ضع الأ�صلي المعتاد وبين
لمر�ض ونحوه مث ًال ,فالعبرة
خروجه من مو�ضع �آخر عار�ض غير معتاد
ٍ
بخروج الدم خارج ًا(((.
م�س�ألة  :15العبرة في تح ّقق حدث الحي�ض هو خروج �شيء من الدم
�أ ّو ًال من باطن الفرج ,و�إن دام باقي ًا فيه بعد ذلك ,بحيث لو �أدخلت قطنة
ونحوها لتل ّوثت به ,فال �إ�شكال في بقاء الحدث ببقاء الدم فيه وال ي�شترط
دوام خروجه �إلى الخارج(((.
م�س�ألة  :16لو �ش ّكت المر�أة في �أ�صل خروج الدم تبني على عدم
خروجه(((.
م�س�ألة  :17لو �ش ّكت في �أنّ الخارج منها دم �أو غيره ،ال تجري عليها
�أحكام الحي�ض ,وتبني على الطهارة من الحدث والخبث(((.
م�س�ألة  :18لو ر�أت في ثوبها دم ًا و�ش ّكت في �أ ّنه دم خارج من الرحم
�أو من غيره ,فال تجري عليها �أحكام الحي�ض وتبني على الطهارة من
الحدث دون الخبث(((.
((( م.ن .
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة .4
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في غ�سل الحي�ض م�س�ألة .3
((( م.ن م�س�ألة .4
((( م.ن م�س�ألة  /4والعروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة .5
((( م.ن .
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ال�شرط ال�سابع :التوالي في الأ ّيام الثالثة:
يعتبر التوالي بين الأ ّيام الثالثة الأ ّولى التي هي �أق ّل الحي�ض ,فلو ر�أت
المر�أة الدم يوم ًا �أو يومين ّثم انقطع ليوم �أو يومينّ ,ثم ر�أته يوم ًا �أو يومين
ما يتم به الثالثة �أ ّيام قبل انق�ضاء ع�شرة �أ ّيام من ابتداء ر�ؤية الدم ,فال
يحكم بكونه حي�ض ًا(((.
ال�شرط الثامن :ا�ستمرار الدم في الأ ّيام الثالثة:
كذلك ي�شترط ا�ستمرار الدم في الأ ّيام الثالثة الأ ّولى التي هي �أق ّل
الحي�ض ,ويدخل هنا في الح�ساب الليلتان المتو�سطتان دون الليلة الأ ّولى
والليلة الرابعة.
وعليه :فال يكفي للحكم بحي�ض ّية الدم الذي تراه المر�أة ,وجوده في
المتو�سطتين مع
بع�ض ك ّل يوم من الأ ّيام الثالثة ,وال انقطاعه في الليلتين
ّ
ر�ؤيته في النهار(((.
م�س�ألة  :19ما ذكر من �شرط ّية التوالي واال�ستمرار �إ ّنما هو بالن�سبة
للأ ّيام الثالثة الأ ّولى التي هي �أق ّل الحي�ض كما �أ�شرنا� ,أما بالن�سبة للأ ّيام
الأخرى بعد تح ّقق التوالي واال�ستمرار في الثالثة �أ ّيام فال يعتبر ذلك(((,
كما �سي�أتي.
م�س�ألة  :20المراد باال�ستمرار :وجوده في باطن الفرج لكن بعد
خروجه �أ ّو ًال ـ كما تق ّدم �سابق ًا ـ بحيث لو �أدخلت قطنة ونحوها لخرجت
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .9
((( م.ن  /والعروة الوثقى م�س�ألة .6
((( العروة الوثقى م�س�ألة .6
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مل ّوثة بالدم ,وال ُيعتبر دوام خروجه خارج ًا(((.
العرفي ,فانقطاع الدم لفترات ي�سيرة
م�س�ألة  :21المعتبر هو الإ�ستمرار
ّ
ـ كما لع ّله المتعارف لدى بع�ض الن�ساء ـ ال يخ ّل ب�شرط ّية اال�ستمرار(((.
م�س�ألة  :22بنا ًء على ما تق ّدم من �شروط ,من الممكن وجود امر�أة
ترى الدم وال ُيحكم عليها بالحي�ض من الناحية ال�شرع ّية ,و�إن ُع َّد ذلك
حي�ض ًا من الناحية العلم ّية ,كما لو ُفر�ض عدم ا�ستمرار الدم في الأ ّيام
الثالثة� ,أو عدم التوالي بين الأ ّيام الثالثة المعتبرة في �أق ّل الحي�ض ونحو
ذلك.

((( م.ن م�س�ألة  4و .6
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .9
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م�س�ألة  :23ال �إ�شكال في �أنّ الحي�ض يجتمع مع الإر�ضاع ,فيجري
حد
على المر�أة المر�ضعة ما يجري على غير المر�ضعة من الأحكام على ٍّ
�سواء(((.
م�س�ألة  :24يمكن �أن يجتمع الحي�ض مع الحمل و�إن كان وقوعه نادر ًا,
ف ُيحكم بحي�ض ّية الدم الذي تراه المر�أة الحامل مع اجتماع �شرائطه
و�صفاته� ,سواء كان قبل ظهور الحمل وا�ستبانته �أم بعده(((.
م�س�ألة  :25قد ت�ضطرب عادة المر�أة �أثناء الحمل �أو الإر�ضاع ,فال ب ّد
حينئذ من مراعاة وظيفة الم�ضطربة الآتي ذكرها.
لها ٍ
ا�شتباه دم الحي�ض بغيره:

قد ي�شتبه على المر�أة دم الحي�ض ب�أنواع �أخرى من الدم ,وهي:
� -1أن ي�شتبه بدم اال�ستحا�ضة  ,وهذه الحالة �سيظهر حكمها �ضمن
الم�سائل الالحقة.
� -2أن ي�شتبه بدم البكارة.
� -3أن ي�شتبه بدم ال ُقرحة ـ �أي الجرح الذي قد تبتلي به بع�ض الن�ساء
�أحيان ًا ـ.
م�س�ألة  :26لو ا�شتبه دم الحي�ض بدم البكارة ,كما �إذا افتُ�ضت البكر
ف�سال منها دم كثير ال ينقطع ,و�ش َّكت �أنه من دم الحي�ض �أو البكارة �أو
َ
منهما؟
فعلى المر�أة هنا �أن ت�ستك�شف الحال وتقوم بعملية اختبار ,ب�أن تدخل
(((تحرير الو�سيلة -ج  1م�س�ألة .2
((( م.ن .
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قطنة في مو�ضع الدم وت�صبر قلي ًالّ ,ثم ُتخرجها برفق ,ف�إن كانت مط َّوقة
بالدم فهو دم البكارة و�إن كان ب�صفات الحي�ض ,و�إن كانت منغم�سة به فهو
دم الحي�ض(((.
م�س�ألة  :27المراد بال�صبر قلي ًال� ,أق ّل مدة يمكن فيها الإختبار وي�صل
فيها الدم �إلى جوف القطنة وينغم�س فيها على تقدير كونه دم حي�ض,
�أو ُيط ِّوقها على تقدير كونه دم بكارة ,وال يجب عليها ال�صبر مدة خروج
الدم.
م�س�ألة  :28لو َّ
تعذر على المر�أة القيام باالختبار المذكور ـ لفوران الدم
حينئذ �أن
مث ًال �أو لعدم القطنة �أو ما يقوم مقامها ونحو ذلك ـ فعلى المر�أة ٍ
ترجع �إلى حالتها ال�سابقة ,ف�إن كانت قبل ر�ؤيتها للدم طاهرة تبني على
الطهارة ,و�إن كانت حائ�ض ًا تبني على الحي�ض(((.
م�س�ألة  :29لو جهلت حالتها ال�سابقة فلم تد ِر �أ ّنها كانت قبل ر�ؤية الدم
ـ المردد بين الحي�ض والبكارة ـ طاهرة �أم ال؟ فعليها �أن تحتاط بالجمع
بين تروك الحائ�ض والأعمال الواجبة على الطاهرة(((.
�صحة عملها,
م�س�ألة  :30االختبار المتق ّدم واجب ولك ّنه لي�س �شرط ًا في ّ
�صح عملها �إن ح�صلت
فلو �ص ّلت بدونه وتب َّين بعد ذلك عدم كونه حي�ض ًا ّ
منها ن ّية القربة(((.
م�س�ألة  :31ال ُيلحق بالبكارة فيما تق ّدم غيرها كال ُقرحة المحيطة
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .5
((( م.ن .
((( م.ن .
((( م.ن .
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ب�أطراف الفرج ,و�سي�أتي حكمها(((.
م�س�ألة  :32لو ا�شتبه دم الحي�ض بدم ال ُقرحة ـ الجرح ونحوه ـ التي
في جوف الفرج ,فيجب عليها االختبار ب�أن تدخل قطنة ونحوها في
مو�ضع الدم ,ف�إن كان يخرج من الجانب الأي�سر فهو حي�ض ,و�إال فهو دم
القرحة(((.
�أق�سام الحائ�ض:

(((

الحائ�ض ق�سمان� :إما ذات عادة ,و�إما غير ذات عادة.
وذات العادة ثالثة �أق�سام:
 1ـ وقتية عددية
 2ـ وقتية غير عددية
 3ـ عددية غير وقتية.
وغير ذات العادة على ثالثة �أق�سام �أي�ضاً:
 1ـ المبتد�أة
 2ـ الم�ضطربة
 3ـ النا�سية.
م�س�ألة  :33ذات العادة الوقت ّية العدد ّية هي :التي ترى الدم م ّرتين
متماثلتين من حيث الوقت والعدد ,ك�أن ترى الدم في ال�شهر الأ ّول من
�أ ّوله �إلى اليوم ال�سابع ,وفي ال�شهر الثاني من �أ ّوله �إلى اليوم ال�سابع �أي�ض ًا,
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة .5
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .7
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ �ص .60
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فيتّفق لها ر�ؤية الدم في الوقت والعدد.
م�س�ألة  :34ذات العادة الوقت ّية غير العدد ّية هي :التي ترى الدم م ّرتين
متماثلتين من حيث الوقت دون العدد ,ك�أن ترى الدم في ال�شهر الأ ّول من
بدايته �إلى �سبعة �أ ّيامّ ,ثم تراه في ال�شهر الثاني من �أ ّوله �إلى خم�سة �أ ّيام
خا�صة دون العدد.
فقط ,فيتّفق لها ر�ؤية الدم في الوقت ّ
م�س�ألة  :35ذات العادة العدد ّية غير الوقت ّية هي :التي ترى الدم م ّرتين
متماثلتين من حيث العدد دون الوقت ,ك�أن ترى الدم من بداية ال�شهر
الأ ّول �إلى �سبعة �أ ّيام ,وفي ال�شهر الثاني من اليوم العا�شر �إلى �سبعة �أ ّيام
خا�صة دون الوقت.
مث ًال ,فيتّفق لها ر�ؤية الدم في العدد ّ
م�س�ألة  :36المبتد�أة هي :التي ترى الدم لأ ّول م ّرة ولم ي�سبق لها �أن
ر�أت الدم في حياتها.
م�س�ألة  :37الم�ضطربة هي :المر�أة التي تكرر لها ر�ؤية الدم ولم ت�ستقر
لها عادة ال من حيث الوقت وال من حيث العدد ,وقد ُيقال لها المتح ّيرة
�أي�ض ًا.
م�س�ألة  :38النا�سية هي :المر�أة التي كانت ذات عادة ون�سيتها.
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كيف تتحقق العادة؟

م�س�ألة  :39ال تتحقق العادة بر�ؤية الدم م ّرة واحدة ,و�إنما ت�صير المر�أة
ذات عادة بتكرر ر�ؤية الدم م ّرتين متواليتين ـ من غير �أن يف�صل بينهما
ر�ؤية مخالفة للدم ـ متفقتين في الزمان �أو العدد �أو فيهما ,فت�صير المر�أة
ذات عادة وقتية �أو عددية �أو وقتية عددية(((.
وعليه :فلو ر�أت المر�أة الدم �شهرين متواليين على ن�سق واحد ,فبر�ؤية
الدم من ال�شهر الثالث يجب عليها ترتيب �أحكام ذات العادة.
كيف تزول العادة؟

م�س�ألة  :40ال تزول العادة بر�ؤية الدم على خالفها م ّرة واحدة ,و�إنما
تزول بطروء عادة �أخرى حا�صلة من تكرار ر�ؤية الدم م ّرتين متماثلتين
على خالفها ,فتنقلب عادة المر�أة من الأ ّولى �إلى الثانية(((.
م�س�ألة  :41لو ر�أت المر�أة الدم على خالف عادتها الأ ّولى م ّرتين غير
متماثلتين ,ففي بقاء العادة الأ ّولى �إ�شكال((( ,والأحوط وجوب ًا لها مراعاة
�أحكام ذات العادة و�أحكام الم�ضطربة.
م�س�ألة  :42لو ر�أت الدم على خالف عادتها الأ ّولى مرات عديدة
مختلفة ال على ن�سق واحد ـ بحيث ي�صدق عند العرف �أن لي�س لهذه المر�أة
�أ ّيام معلومة ترى فيها الدم ـ زالت عادتها وتلحق بالم�ضطربة(((.
م�س�ألة � :43سي�أتي �أن هناك موارد يجب فيها على المر�أة تمييز
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .11
((( م.ن م�س�ألة .12
((( م.ن  /والعروة الوثقى م�س�ألة .10
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .12
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الدم فما �شابه دم الحي�ض فهو حي�ض ,وما �شابه دم اال�ستحا�ضة فهو
ا�ستحا�ضة ,مع مراعاة �سائر �شروط دم الحي�ض الأخرى.
فلو تكرر من المر�أة تمييز الدم كذلك �شهرين متتاليين يجب عليها
ترتيب �آثار ذات العادة في ال�شهر الثالث على ما م َّيزته من الدم في
ال�شهرين ال�سابقين ,وهذا ما ُيعرف بثبوت العادة بالتمييز(((.
مثال ذلك:
المر�أة التي ترى الدم ب�شك ّل م�ستمر ,ف�إنها لو ر�أت الدم خم�سة �أ ّيام في
�أ ّول ال�شهر الأ ّول ب�صفات الحي�ضّ ,ثم ا�ستمر كذلك ب�صفات اال�ستحا�ضة
ّ ,ثم في �أ ّول ال�شهر الثاني ر�أته خم�سة �أ ّيام �أي�ض ًا ب�صفات الحي�ض ,وا�ستمر
بعد ذلك ب�صفات اال�ستحا�ضة  ,فت�صير المر�أة بهذا التمييز ذات عادة
وقتية عددية في ال�شهر الثالث.
م�س�ألة  :44يعتبر في تحقق العادة العدد ّية ت�ساوي الحي�ضتين وعدم
زيادة �إحداهما على الأخرى ولو بن�صف يوم �أو �أق ّل ,فلو ر�أت الدم خم�سة
�أ ّيام في ال�شهر الأ ّول ,وخم�سة �أ ّيام وثلث �أو ربع يوم في ال�شهر الثاني ,ال
تتحقق العادة من حيث العدد.
وكذا الكلاّ م في العادة الوقت ّية ,ف�إنَّ تفاوت الوقت ولو بثلث �أو ربع يوم
ي�ضر ,و�أما التفاوت الي�سير فال ي�ضر(((.
م�س�ألة � :45إذا ر�أت المر�أة الدم م ّرتين متواليتين متماثلتين ,لكنهما
م�شتملتان على النقاء بينهما ,ب�أن ر�أت الدم في ك ّل واحد من ال�شهرين
((( العروة الوثقى ج  1م�س�ألة .12
((( م.ن م�س�ألة .14
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�أربعة �أ ّيام مث ًال ,وح�صل لها نقاء في اليوم الخام�سّ ,ثم ر�أت الدم في
اليوم ال�ساد�س ,فهناك عدة احتماالت في كيفية ح�ساب �أ ّيام العادة:
� -1أن تح�سب مجموع �أ ّيام الدمين مع النقاء المتخلل بينهما فتكون
عادتها �ستة �أ ّيام.
� -2أن تح�سب خ�صو�ص �أ ّيام الدم دون النقاء المتخلل ,فتكون عادتها
خم�سة �أ ّيام.
� -3أن تح�سب �أ ّيام الدم الأ ّولى فقط دون النقاء والدم الثاني ,فتكون
عادتها �أربعة.
وال�صحيح هو الإحتمال الأ ّول فتكون عادتها في المثال ال�سابق �ستة
�أ ّيام ال خم�سة وال �أربعة(((.
م�س�ألة  :46المراد من ال�شهر الذي ترى فيه المر�أة الدم ,هو مالحظة
ابتداء ر�ؤية الدم �إلى ثالثين يوم ًا ,و�إن كان في �أوا�سط ال�شهر القمري �أو
�أواخره(((.

((( م.ن م�س�ألة  ،13وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .502
((( العروة الوثقى ف�صل في تجاوز الدم عن الع�شرة م�س�ألة .2
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 1ـ ذات العادة الوقت ّية العدد ّية:

حكمها� :أن تتحي�ض بمجرد ر�ؤية الدم في �أ ّيام العادة ,فتترك العبادة
فيها �سواء كان الدم الذي تراه ب�صفات الحي�ض �أو ال ,ف�إن لم يكن �أق ّل
من ثالثة �أ ّيام كان حي�ض ًا ,و�إن انقطع قبل �أن تم�ضي عليه ثالثة �أ ّيام فهو
ا�ستحا�ضة وكان عليها �أن تق�ضي ما تركته من العبادة �أ ّيام الدم.
تو�ضيح ذلك:
�أن تكون عادة المر�أة خم�سة �أ ّيام من ك ّل �شهر ,وترى الدم في �أ ّول
ال�شهر �إلى الخام�س منه عاد ًة ,فبمجرد ر�ؤيتها للدم في اليوم الأ ّول تر ِّتب
�أحكام الحي�ض على نف�سها �إلى اليوم الخام�س الذي تنتهي فيه عادتها,
وال فرق في هذه الأ ّيام الخم�سة التي تكون فيها عادة المر�أة بين كون الدم
ب�صفات الحي�ض ,ك�أن يكون �أحمر يخرج بدفق وحرقة� ,أو ال يكون ب�صفاته
ك�أن تراه �أ�صفر رقيق ًا ..ف�إنها تعتبر ك ّل ما تراه في �أ ّيام عادتها حي�ض ًا.
هذا ك ّله لو كانت ترى الدم في خ�صو�ص �أ ّيام عادتها فقط(((.
م�س�ألة  :47قد يحدث لذات العادة الوقت ّية العدد ّية �أن يعجل عليها الدم
ويتقدم على �أ ّول وقت عادتها� ,أو يت�أخر عنه� ,أو تراه في العادة وبعدها,
�أو قبلها وفيها وبعدها ,...وك ّل ذلك قد يزيد مجموع ما ر�أته على ع�شرة
�أ ّيام وقد ال يزيد...
وهذه �صور تحتاج �إلى تف�صيل �ضمن ق�سمين �أ�سا�سيين:
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .13
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الق�سم ال ّأول:

فيما لو لم يزد مجموع ما ر�أته من الدم على ع�شرة �أ ّيام ,وهذا يحتوي
على �صور عديدة:
ال�صورة الأ ّولى:
لو ر�أت الدم قبل العادة بيوم �أو يومين ّثم ر�أته في العادة ولم يتجاوز
المجموع ع�شرة �أ ّيام ,فحكم المر�أة في هذه ال�صورة �أن تتحي�ض بمجرد
ر�ؤية الدم و�إن لم يكن ب�صفات الحي�ض وتعتبر جميع �أ ّيام الدم حي�ض ًا(((.
ال�صورة الثانية:
لو ت�أخر الدم عن �أ ّول وقت العادة بيوم �أو يومين ّثم ر�أته فيما تبقى من
�أ ّيام عادتها ,ولم يكن �أق ّل من ثالثة �أ ّيام فهو حي�ض(((.
كما لو كانت عادتها �ستة �أ ّيام في ك ّل �شهر من �أ ّوله �إلى اليوم ال�ساد�س
منه ,فر�أته في �شهر في اليوم الثاني �أو الثالث وا�ستمر �إلى ال�ساد�س فقط,
فك ّل ما تراه فيما ي�صادف �أ ّيام عادتها الأخرى يكون حي�ض ًا بال �إ�شكال.
ال�صورة الثالثة:
لو ر�أت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز المجموع ع�شرة �أ ّيام كان
جميعه حي�ض ًا(((.
ال�صورة الرابعة:
لو ر�أته قبل العادة ـ بيوم �أو يومين ـ وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع
((( م.ن .
((( م.ن .
((( م.ن م�س�ألة .16
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الع�شرة ,كان جميعه حي�ض ًا �أي�ض ًا(((.
ال�صورة الخام�سة:
لو ر�أته قبل العادة �أو بعدها ب�أزيد من يومين ولم يتجاوز الع�شرة,
ف�إذا �صدق على ر�ؤيته �أنه تعجيل للوقت والعادة وت�أخرها كان المجموع
حي�ض ًا(((.
تنبيه� :إذا انك�شف للمر�أة �أن الدم المتق ّدم لم يكن حي�ض ًا ,كما لو ر�أته
قبل يومين �أو �أزيد من �أ ّول وقت العادة فانقطع في اليوم الثاني وح�صل
لديها نقاء ,فذلك الدم لي�س بحي�ض النقطاعه قبل الثالثة �أ ّيام التي هي
حينئذ �أن تق�ضي ما تركته من
�أق ّل الحي�ض كما تقدم ,فوظيفة المر�أة
ٍ
العبادة(((.
الق�سم الثاني:

فيما لو زاد مجموع ما ر�أته من الدم على ع�شرة �أ ّيام ,فهنا قد اختلط
حي�ض المر�أة بطهرها ,وال ب ّد �أن تعين وظيفتها من خالل ال�صور التالية:
ال�صورة الأ ّولى:
�أن ترى الدم قبل العادة وي�ستمر �إلى العادة ويزيد المجموع على ع�شرة
�أ ّيام ـ �أو تعلم بذلك ـ فوظيفتها �أن ت�أخذ �أ ّيام عادتها الوقت ّية العدد ّية فقط
فتجعلها حي�ض ًا و�إن لم يكن الدم فيها ب�صفات الحي�ض ,وتجعل الأ ّيام التي
قبل العادة ا�ستحا�ضة و�إن كان الدم فيها ب�صفات الحي�ض(((.
((( م.ن م�س�ألة .14
((( م.ن م�س�ألة .13
((( م.ن .
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /19وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .481
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ال�صورة الثانية:
�إذا ر�أت الدم في �أ ّيام العادة وا�ستمر �إلى ما بعدها وتجاوز المجموع
ع�شرة �أ ّيام ـ �أو علمت بذلك ـ فعليها �أن تجعل خ�صو�ص �أ ّيام عادتها حي�ض ًا
و�إن لم يكن ب�صفاته ,والباقي (�أي ما بعد العادة) ا�ستحا�ضة و�إن كان
ب�صفات دم الحي�ض(((.
مثال ذلك� :أن تكون عادتها �سبعة �أ ّيام في�ستمر الدم �إلى اليوم الثاني
ع�شر ,فتجعل حي�ضها خ�صو�ص �أ ّيام عادتها ال�سبعة والخم�سة الباقية
تجعلها ا�ستحا�ضة.
ال�صورة الثالثة:
لو ر�أت الدم قبل �أ ّيام العادة وفيها وا�ستمر �إلى ما بعدها وتجاوز
المجموع ع�شرة �أ ّيام فالحكم كما في ال�صور ال�سابقة� ,أي تجعل خ�صو�ص
�أ ّيام عادتها حي�ض ًا و�إن لم يكن ب�صفاته ,والباقي (�أي ما قبل العادة وما
بعدها) ا�ستحا�ضة مطلق ًا(((.
م�س�ألة  :48لو وجب على المر�أة تمييز الدم من خالل ال�صفات ـ كما
في بع�ض ال�صور الآتية الحق ًا ـ فم َّيزته في وقت خا�ص وعدد خا�ص في
�شهرين متتاليين ,فعليها في ال�شهر الثالث ترتيب �أحكام ذات العادة
الوقت ّية العدد ّية ,ب�أن تتحي�ض في ذلك الوقت وبنف�س العدد الذي م َّيزت
فيه الدم �سابق ًا و�إن لم يكن ب�صفات الحي�ض ,وذلك لما تق ّدم من ثبوت
العادة من خالل التمييز(((.
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /19وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .486
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /19وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .481
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .479
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م�س�ألة � :49صاحبة العادة الم�ستقرة في الوقت والعدد� ,إذا ر�أت بعدد
الأ ّيام التي ترى فيها الدم عادة ,ولكن في غير وقتها المعهود من ك ّل
�شهر ,وكان موافق ًا ل�شروط الحي�ض ـ ك�أن ال ينق�ص عن ثالثة �أ ّيام وال يزيد
عن ع�شرة ,وقد ف�صل بينه وبين العادة �أق ّل الطهر ,تحكم بكونه حي�ض ًا
�سواء كان قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم عادة �أو بعده(((.

((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة  /16وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .484
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 2ـ ذات العادة الوقت ّية غير العدد ّية:

حكمها :تتحي�ض بمجرد ر�ؤيتها للدم في وقت العادة ,فتترك العبادة
�سواء كان ب�صفة الحي�ض �أم ال.
هذا �إذا كانت ترى الدم في الوقت(((.
�أما لو تق ّدم الدم على الوقت �أو ت�أخر عنه ,فتارة ال يزيد مجموع ما تراه
على ع�شرة �أ ّيام ,و�أخرى يزيد على الع�شرة.
�أما الق�سم الأ ّول:
فالحكم فيه هو عين الحكم المتق ّدم في الق�سم الأ ّول من ذات العادة
الوقت ّية العدد ّية(((.
�أما الق�سم الثاني:
فلو ر�أت الدم قبل العادة وفيها� ,أو في العادة وبعدها� ,أو قبلها وفيها
وبعدها (دم ًا م�ستمر ًا) وقد زاد على الع�شرة �أ ّيام ,فهنا:
يجب عليها الرجوع في الوقت �إلى عادتها ـ �أي ترجع �إلى الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم عادة ـ و�أما في العدد ,فوظيفتها تتحدد من خالل
المراحل التالية:
 1ـ �إن تمكنت من تمييز دم الحي�ض من خالل ال�صفات بحيث يمكن
لها رعايته في وقت العادة �أخذت به ,فالأ ّيام التي يكون الدم فيها
ب�صفات الحي�ض تجعلها حي�ض ًا والباقي ا�ستحا�ضة.
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .13
((( م.ن م�س�ألة  13و  14و .16
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 2ـ �إن لم تتمكن من التمييز ب�أن كان الدم على لون واحد مث ًال ,فعليها
الرجوع �إلى عادة ن�ساء �أقاربها ,وال فرق في كونهن من جهة الأب �أو
الأم� ,أحيا ًءا ُكنَّ �أم �أموات ًا.
ولكن ذلك فيما لو �أمكنها جعل عادتهن حي�ض ًا لها ,وهو فيما لو كان لها
�أقارب واتفقت عادتهن في عدد الأ ّيام.
�أما لو لم يكن لها �أقارب� ,أو كان لها �أقارب لكن لم يتّفقن في عدد
عادتهن ,فال يمكن جعل عادتهن حي�ض ًا ,كما لو كانت عادة بع�ضهن خم�سة
�أ ّيام وعادة بع�ض �آخر �سبعة �أ ّيام.
نعم لو كان اختالف عادة بع�ضهن بقدر قليل ال يح�سب مقابل البقية,
ففي هذه ال�صورة يجب الأخذ بعادة �أغلبهن.
 3ـ ف�إن لم يمكنها الرجوع �إلى الأقارب ,فعليها �أن تتحي�ض ب�سبعة �أ ّيام
ـ وهو ما يعرف بالأخذ بالروايات ـ تجعلها في وقت عادتها من �أ ّول
يوم ترى فيه الدم عادة ,والباقي تجعله ا�ستحا�ضة(((.
م�س�ألة  :50تق ّدم �أن العادة تثبت بالتمييز ,فلو م َّيزت المر�أة الدم في
وقت خا�ص من ك ّل �شهر ,كما لو ر�أت الدم في بداية ال�شهر الأ ّول خم�سة
�أ ّيام ب�صفة الحي�ض والباقي ب�صفة اال�ستحا�ضة ّ ,ثم ر�أت في �أ ّول ال�شهر
الثاني �سبعة �أ ّيام ب�صفة الحي�ض والباقي ب�صفة اال�ستحا�ضة  ,ففي ال�شهر
الثالث تثبت لها عادة وقتية غير عددية في �أ ّول ال�شهر وعليها ترتيب
�أحكامها(((.
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /21وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  489و .491
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .487
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 3ـ ذات العادة العدد ّية غير الوقت ّية:

وهي تارة ال يتجاوز الدم الذي تراه عن ع�شرة �أ ّيام ,و�أخرى
يتجاوزها.
م�س�ألة � :51إن ر�أت الدم وكان ب�صفات الحي�ض ـ كالحرارة والحم ّرة
�أو ال�سواد والخروج بحرقة ـ ولم يتجاوز ع�شرة �أ ّيام يجب عليها �أن ترتب
�أحكام الحي�ض بمجرد ر�ؤيته ,ف�إن ا�ستمر �إلى ثالثة �أ ّيام كان حي�ض ًا ,و�إال
حينئذ.
فهو ا�ستحا�ضة وعليها ق�ضاء ما تركته من العبادة ٍ

�أما لو ر�أت الدم ولم يكن ب�صفات الحي�ض:

�أ ـ ف�إن علمت �أن الدم ي�ستم ّر �إلى ثالثة �أ ّيام فعليها �أن تترك العبادة
بمجرد ر�ؤيته وتجعله حي�ض ًا ،ف�إن جعلته حي�ض ًا وانقطع دون الثالثة
�أ ّيام فيجب عليها �أن تق�ضي ما فاتها من العبادة.
ب ـ و�إن لم تعلم با�ستمراره بل احتملت ذلك فقط ,فعليها �أن تحتاط
بالجمع بين تروك الحائ�ض و�أعمال الم�ستحا�ضة �إلى ثالثة �أ ّيام
فقط ,ف�إن ا�ستمر الدم �إلى الثالثة تجعله حي�ض ًا بال حاجة �إلى
الإحتياط المتق ّدم ,و�إن تبين �أنه لي�س بحي�ض النقطاعه قبل تمام
الثالثة �أ ّيام ـ التي هي �أق ّل الحي�ض ـ فلي�س عليها �شيء لأ ّنها قد
قامت ب�أعمال الم�ستحا�ضة.
و�أما بعد الثالثة �أ ّيام ف�إن ا�ستمر الدم بحيث لم يتجاوز الع�شرة كان
جميعه حي�ض ًا(((.
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /13وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /500العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض
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م�س�ألة  :52المر�أة ذات العادة العدد ّية فقط ,لو ر�أت الدم �أزيد من
العدد الذي تراه عادة ولم يتجاوز الع�شرة �أ ّيام ,كما لو كانت عادتها
خم�سة �أ ّيام من ك ّل �شهر فر�أت في �شهر �سبعة مث ًال ,فالزائد على عدد
عادتها تجعله حي�ض ًا �سواء كان ب�صفة الحي�ض �أم ال(((.
م�س�ألة  :53ذات العادة العدد ّية فقط� ,إذا ر�أت الدم �أزيد من العدد
الذي تراه عادة وتجاوز الع�شرة �أ ّيام ,فعليها �أن ترجع في العدد �إلى
عادتها ,و�أما بح�سب الوقت فتالحظ وظيفتها ح�سب الترتيب التالي:
 1ـ �أن يكون جميع الدم الذي تراه على �صفة واحدة بحيث تكون فاقدة
للتمييز� ,سواء كان جميعه ب�صفة الحي�ض �أو كان جميعه ب�صفة
اال�ستحا�ضة  ,فعليها �أن ت�أخذ بمقدار عدد عادتها فقط من �أ ّول
ر�ؤيتها للدم فتجعله حي�ض ًا والباقي تجعله ا�ستحا�ضة(((.
مثال ذلك:
�أن تكون عادتها خم�سة �أ ّيام مث ًال ,فترى الدم بلون واحد و�صفة واحدة
اثني ع�شر يوم ًا ,فهنا تجعل مقدار عادتها ـ وهو خم�سة �أ ّيام ح�سب الفر�ض
ـ من �أ ّول ر�ؤيتها للدم حي�ض ًا ,والأ ّيام ال�سبعة الأخرى تجعلها ا�ستحا�ضة.
 2ـ �أن يختلف الدم الذي تراه فال يكون على �صفة ولون واحد ,بل بع�ضه
يكون ب�صفة الحي�ض وبع�ضه ب�صفة اال�ستحا�ضة بحيث يمكنها
التمييز ,وهنا يوجد عدة فرو�ض ال ب ّد من مالحظتها:
�أ ـ �أن يكون الدم الذي تراه ب�صفات الحي�ض مطابق ًا في عدده لمقدار
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة  /20تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  13و .16
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .493
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عادتها العدد ّية ,ففي هذا الفر�ض تجعل هذا الدم حي�ض ًا والباقي
ا�ستحا�ضة.
ب ـ �أن يكون الدم الذي تراه ب�صفات الحي�ض �أزيد من مقدار عادتها,
فهنا ت�أخذ بمقدار عادتها فقط ـ من حين ر�ؤيتها للدم الم�شتمل على
ال�صفات ـ وتجعله حي�ضها والباقي يكون ا�ستحا�ضة ,بما فيه الدم
الزائد على عدد عادتها الذي يكون ب�صفات الحي�ض.
ج ـ �أن يكون الدم الذي تراه ب�صفات الحي�ض �أق ّل من عدد �أ ّيام عادتها,
وفي هذا الفر�ض تجعل الأ ّيام التي ترى فيها الدم ب�صفة الحي�ض
حي�ض ًا ,وتزيد عليها من الأ ّيام الأخرى التي يكون الدم فيها ب�صفة
اال�ستحا�ضة مقدار ما يتم به عدد عادتها فتجعله حي�ض ًا ,والزائد
على ذلك يكون ا�ستحا�ضة(((.
مثال ذلك:
�أن تكون عادتها العدد ّية ثمانية �أ ّيام مث ًال ,فترى الدم اثني ع�شر يوم ًا,
�ستة منها ب�صفة الحي�ض والباقي ب�صفة اال�ستحا�ضة  ,فعليها �أن تجعل
ال�ستة �أ ّيام حي�ض ًا وت�ضيف �إليها يومين من الأ ّيام الأخرى تتمم به عددها
ـ وهو الثمانية ح�سب الفر�ض ـ والباقي تجعله ا�ستحا�ضة.
م�س�ألة  :54لو كانت المر�أة م�ستم ّرة الدم وم َّيزت الدم ب�صفة الحي�ض
في عدد خا�ص �شهرين متتاليين ,فعليها في ال�شهر الثالث �أن تعتبر نف�سها
ذات عادة عددية طبق ًا للمقدار الذي م َّيزته �سابق ًا(((.
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /493تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /21العروة الوثقى ف�صل في حكم تجاوز
الدم عن الع�شرة م�س�ألة .7
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .492
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 1ـ الم�ضطربة:

وهي تارة ال يتجاوز ما تراه من الدم عن الع�شرة �أ ّيام ,و�أخرى يتجاوز
عنها:
م�س�ألة � :55إذا لم يتجاوز ما ر�أته الم�ضطربة من الدم عن الع�شرة
�أ ّيام فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدد ّية :ف�إن ر�أت الدم وكان
ب�صفات الحي�ض ولم يتجاوز ع�شرة �أ ّيام فيجب عليها �أن ترتب �أحكام
الحي�ض بمجرد ر�ؤيته ,ف�إن ا�ستمر �إلى ثالثة �أ ّيام كان حي�ض ًا ,و�إال فهو
حينئذ.
ا�ستحا�ضة وعليها ق�ضاء ما فاتها من العبادة ٍ
�أما لو ر�أت الدم ولم يكن ب�صفات الحي�ض:

�أ ـ ف�إن علمت �أن الدم ي�ستم ّر �إلى ثالثة �أ ّيام فعليها �أن تترك العبادة
بمجرد ر�ؤيته وتجعله حي�ض ًا ،ف�إن جعلته حي�ض ًا وانقطع دون الثالثة
�أ ّيام فيجب عليها �أن تق�ضي ما فاتها من العبادة.
ب ـ و�إن لم تعلم با�ستمراره بل احتملت ذلك فقط ,فعليها �أن تحتاط
بالجمع بين تروك الحائ�ض و�أعمال الم�ستحا�ضة �إلى ثالثة �أ ّيام
فقط ,ف�إن ا�ستمر الدم �إلى الثالثة تجعله حي�ض ًا ,و�إن تبين �أنه لي�س
بحي�ض النقطاعه قبل الثالثة �أ ّيام ـ التي هي �أق ّل الحي�ض ـ فلي�س
عليها �شيء لأ ّنها قد قامت ب�أعمال الم�ستحا�ضة.
و�أما بعد الثالثة �أ ّيام ف�إن ا�ستمر الدم بحيث لم يتجاوز الع�شرة كان
جميعه حي�ض ًا وال حاجة �إلى الجمع المتق ّدم(((.
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /13وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /500العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض
م�س�ألة .15
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م�س�ألة  :56لو ر�أت الم�ضطربة الدم وزاد على الع�شرة �أ ّيام ,كما لو ر�أته
اثني ع�شر يوم ًا ,فحكمها يظهر من خالل الآتي:
ال�صورة الأ ّولى:
�أن تختلف ر�ؤيتها للدم في هذه الأ ّيام االثني ع�شر ,فتراه في بع�ضها
ب�صفات الحي�ض ,وفي بع�ضها الآخر ب�صفات اال�ستحا�ضة  ,وال يقل ما
تراه ب�صفات الحي�ض عن ثالثة �أ ّيام وال يزيد عن ع�شرة ,كما لو ر�أته
ثمانية �أ ّيام مث ًال ب�صفات الحي�ض و�أربعة ب�صفات اال�ستحا�ضة .
فحكمها هنا �أن ترجع �إلى التمييز ,فتجعل ما ب�صفة الحي�ض حي�ض ًا
وما ب�صفة اال�ستحا�ضة ا�ستحا�ضة(((.
ال�صورة الثانية:
�أن ترى المر�أة الدم في تمام االثني ع�شر يوم ًا على ن�سق ولون واحد� ,سواء
�أكان ب�صفات الحي�ض �أم ال ,ففي هذه ال�صورة تكون المر�أة فاقدة للتمييز
حيث ال يمكنها تمييز الدم من خالل ال�صفات ,ووظيفتها �أن تراعي الأخذ
بالروايات ـ وهو ال�سبعة �أ ّيام ـ وعادة �أقاربها وذلك على ال�شك ّل التالي:
 1ـ �إن كانت عادة �أقاربها �سبعة �أ ّيام يجب عليها �أن تعتبرها مدة
حي�ضها ,وتجعل الباقي ا�ستحا�ضة.
 2ـ و�إن كانت عادة �أقاربها �أق ّل من �سبعة �أ ّيام ,كما لو كانت عادتهن
خم�سة مث ًال ,فعليها �أن تجعل مدة حي�ضها الخم�سة المذكورة,
وتحتاط وجوب ًا في مقدار التفاوت بين عدد عادة الأقارب وبين
ال�سبعة �أ ّيام وهو اليومان ,وذلك ب�أن تجمع فيهما بين تروك الحائ�ض
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /19تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /494العروة الوثقى ف�صل في حكم تجاوز
الدم عن الع�شرة م�س�ألة .1
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و�أعمال الم�ستحا�ضة.
 3ـ �أما لو كانت عادة �أقاربها �أكثر من �سبعة �أ ّيام ,كما لو كانت ت�سعة
حينئذ �أن تجعل مدة حي�ضها �سبعة �أ ّيام ,وتحتاط
مث ًال ,فوظيفتها
ٍ
وجوب ًا في مقدار التفاوت بين عدد عادة �أقاربها وبين ال�سبعة
�أ ّيام وهو اليومان ,وذلك بالجمع بين تروك الحائ�ض و�أعمال
الم�ستحا�ضة(((.
م�س�ألة  :57ي�شترط في رجوع الم�ضطربة ـ التي يزيد ما ر�أته على
الع�شرة ـ �إلى التمييز بال�صفات �أمران:
الأ ّول� :أن ال يقل الدم الذي م َّيزته ب�صفات الحي�ض عن ثالثة �أ ّيام
حينئذ �أن ترجع �إلى الروايات والأقارب
وال يزيد على ع�شرة ,و�إال فعليها
ٍ
ب�أن تجعل عادتها �سبعة �أ ّيام ,وتزيد عليها وتنق�ص بالتف�صيل المتق ّدم في
ال�صورة الثانية.
الثاني� :أن ال يعار�ض الدم الذي يكون ب�صفات الحي�ض بدم �آخر واجد
لل�صفات �أي�ض ًاُ ,يف�صل بينهما بدم فاقد له ب�صفات اال�ستحا�ضة ال يزيد
على الع�شرة �أ ّيام.
مثال ذلك:
ما لو ر�أت الدم ب�صفات الحي�ض خم�سة �أ ّيامّ ,ثم ر�أته ب�صفات
اال�ستحا�ضة خم�سة �أ ّيامّ ,ثم عاد عليها الدم ب�صفات الحي�ض خم�سة
�أ ّيام �أخرى ,فهنا يتعار�ض الحكم بالحي�ض بين الخم�سة �أ ّيام الأ ّولى وبين
الخم�سة الثانية ,حيث �إن كلاّ الدمين ب�صفات الحي�ض ح�سب الفر�ض ,وال
((( تحرير الو�سيلة ج 1م�س�ألة  /19وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .495
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يمكن جعلهما مع ًا حي�ض ًا لعدم الف�صل بينهما ب�أق ّل الطهر وزيادتهما على
الع�شرة.
فوظيفتها عندئذٍ � :أن تجعل الدم الأ ّول حي�ض ًا وتكمل وظيفتها في
الباقيمن الأخذ بالروايات فت�أخذ بال�سبعة �أو عادة ن�سائها.
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 2ـ المبتد�أة:

وهي تارة ال يتجاوز ما تراه من الدم عن الع�شرة �أ ّيام ,و�أخرى
يتجاوزه.
م�س�ألة � :58إذا لم يتجاوز ما ر�أته المبتد�أة من الدم عن الع�شرة �أ ّيام,
فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدد ّية �أي�ض ًا.
ف�إن ر�أت الدم وكان ب�صفات الحي�ض ولم يتجاوز ع�شرة �أ ّيام فيجب
عليها �أن ترتب �أحكام الحي�ض بمجرد ر�ؤيته ,ف�إن ا�ستمر �إلى ثالثة �أ ّيام كان
حينئذ.
حي�ض ًا ,و�إال فهو ا�ستحا�ضة وعليها ق�ضاء ما فاتها من العبادة ٍ
�أما لو ر�أت الدم ولم يكن ب�صفات الحي�ض:

�أ ـ ف�إن علمت �أن الدم ي�ستم ّر �إلى ثالثة �أ ّيام فعليها �أن تترك العبادة
بمجرد ر�ؤيته وتجعله حي�ض ًا ،ف�إن جعلته حي�ض ًا وانقطع دون الثالثة
�أ ّيام فيجب عليها �أن تق�ضي ما فاتها من العبادة.
ب ـ و�إن لم تعلم با�ستمراره بل احتملت ذلك فقط ,فعليها �أن تحتاط
بالجمع بين تروك الحائ�ض و�أعمال الم�ستحا�ضة �إلى ثالثة �أ ّيام
فقط ,ف�إن ا�ستم ّر الدم �إلى الثالثة تجعله حي�ض ًا ,و�إن تب ّين �أنه لي�س
بحي�ض النقطاعه قبل الثالثة �أ ّيام ـ التي هي �أق ّل الحي�ض ـ فلي�س
عليها �شيء لأ ّنها تكون قد قامت ب�أعمال الم�ستحا�ضة.
و�أما بعد الثالثة �أ ّيام ف�إن ا�ستمر الدم بحيث لم يتجاوز الع�شرة كان
جميعه حي�ض ًا(((.
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /13وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /500العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض
م�س�ألة .15
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م�س�ألة  :59لو ر�أت المبتد�أة الدم وتجاوز الع�شرة �أ ّيام �أو علمت بتجاوزه
عنها ,كما لو ر�أته كذلك اثني ع�شر يوم ًا دم ًا م�ستمر ًا ,فهنا �صور:
ال�صورة الأ ّولى:
�أن ترى الدم في تمام الإثني ع�شر يوم ًا على ن�سق ولون واحد� ,سواء
�أكان ب�صفات الحي�ض �أم ب�صفات اال�ستحا�ضة  ,فتكون فاقدة للتمييز,
وحكمها:
�أن ترجع �إلى �أقاربها �إن كان لها �أقارب متفقات في عدد عادتهن وتعلم
بحالهن ,فت�أخذ بعدد عادتهن فتجعله حي�ض ًا والزائد عليه تجعله ا�ستحا�ضة.
و�إن لم يكن لها �أقارب� ,أو اختلفن في عدد عادتهن ,فعليها �أن تجعل
حي�ضها في ك ّل �شهر �سبعة �أ ّيام ,والباقي ا�ستحا�ضة(((.
ال�صورة الثانية:
�أن تختلف ر�ؤيتها للدم ,فتراه في بع�ض الأ ّيام ب�صفات الحي�ض ,وفي
بع�ضها الآخر ب�صفات اال�ستحا�ضة بحيث يمكنها تمييزه ,وال ينق�ص ما
تراه ب�صفات الحي�ض عن ثالثة وال يزيد على ع�شرة ,ك�أن تراه ب�صفة
الحي�ض ثمانية �أ ّيام مث ًال ,و�أربعة ب�صفة اال�ستحا�ضة .
فعليها هنا �أن ترجع �إلى التمييز ,فما كان ب�صفة الحي�ض تجعله حي�ض ًا,
وما كان ب�صفة اال�ستحا�ضة تجعله ا�ستحا�ضة(((.
م�س�ألة  :60ال�شرطان المتق ّدمان في الم�س�ألة  ,57يجريان بعينهما في
المبتد�أة:
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /19تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  496و  489و .491
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /19تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .497
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في�شترط �أن ال يقل ما تميزه من الدم عن ثالثة �أ ّيام وال يزيد على
حينئذ �أن تجعل حي�ضها من �أ ّول ر�ؤيتها للدم الذي
ع�شرة ,و�إال فعليها
ٍ
ب�صفات الحي�ض ,والرجوع �إلى عادة �أقاربها في تعيين العدد.
كما ي�شترط �أن ال يعار�ض ما تراه ب�صفة الحي�ض بدم �آخر ب�صفة
الحي�ض �أي�ض ًا ,قد ف�صل بينهما بدم �آخر ب�صفة اال�ستحا�ضة ال يزيد على
ع�شرة �أ ّيام ,و�إال فعليها �أن تجعل الدم الأ ّول حي�ضها ,وفي العدد ترجع �إلى
�أقاربها والباقي تجعله ا�ستحا�ضة(((.
 3ـ النا�سية للعادة:

وهي تار ًة ال يتجاوز ما تراه من الدم عن الع�شرة �أ ّيام ,و�أخرى يتجاوز
عنها:
م�س�ألة � :61إذا لم يتجاوز ما ر�أته النا�سية من الدم عن الع�شرة �أ ّيام,
فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدد ّية �أي�ض ًا.
ف�إن ر�أت الدم وكان ب�صفات الحي�ض ولم يتجاوز ع�شرة �أ ّيام فيجب
عليها �أن ترتب �أحكام الحي�ض بمجرد ر�ؤيته ,ف�إن ا�ستمر �إلى ثالثة �أ ّيام كان
حينئذ.
حي�ض ًا ,و�إال فهو ا�ستحا�ضة وعليها ق�ضاء ما فاتها من العبادة ٍ
�أما لو ر�أت الدم ولم يكن ب�صفات الحي�ض:
�أ ـ ف�إن علمت �أن الدم ي�ستم ّر �إلى ثالثة �أ ّيام فعليها �أن تترك العبادة
بمجرد ر�ؤيته وتجعله حي�ض ًا ،ف�إن جعلته حي�ض ًا وانقطع دون الثالثة
�أ ّيام فيجب عليها �أن تق�ضي ما فاتها من العبادة.
ب ـ و�إن لم تعلم با�ستمراره بل احتملت ذلك فقط ,فعليها �أن تحتاط
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /19وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  497و .498
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بالجمع بين تروك الحائ�ض و�أعمال الم�ستحا�ضة �إلى ثالثة �أ ّيام فقط ,ف�إن
ا�ستمر الدم �إلى الثالثة تجعله حي�ض ًا ,و�إن تبين �أنه لي�س بحي�ض النقطاعه
قبل الثالثة �أ ّيام ـ التي هي �أق ّل الحي�ض ـ فلي�س عليها �شيء لأ ّنها قد قامت
ب�أعمال الم�ستحا�ضة.
و�أما بعد الثالثة �أ ّيام ف�إن ا�ستمر الدم بحيث لم يتجاوز الع�شرة كان
جميعه حي�ض ًا(((.
م�س�ألة � :62إن تجاوز الدم الذي ر�أته النا�سية على الع�شرة �أ ّيام ,ف�إن
�أمكنها التمييز بوا�سطة ال�صفات تجعل ما كان منه ب�صفات الحي�ض �إلى
الع�شرة حي�ض ًا ,والباقي ا�ستحا�ضة.
و�أما لو لم يمكنها التمييز ,فالأحوط وجوب ًا �أن تجعل حي�ضها �سبعة �أ ّيام
من �أ ّول الدم ,والباقي ا�ستحا�ضة ,وال ترجع �إلى �أقاربها(((.

((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /13وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /500العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض
م�س�ألة .15
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /499العروة الوثقى ف�صل في حكم تجاوز الدم عن الع�شرة م�س�ألة .1

الدر�س التا�سع

م�سائل متف ّرقة

ّ
للتمييز،المركبة ،التك ّرر في ال�شهر)
(الفاقدة

140

141

-1الفاقدة للتمييز:

م�س�ألة  :63المر�أة الفاقدة للتمييز التي ترجع في تعيين العدد �إلى
�أقاربها� ,أو ما يعرف بالأخذ بالروايات المتق ّدم �سابق ًا في الم�س�ألة ,49
عليها �أن تجعل حي�ضها في �أ ّول ر�ؤيتها للدم ,و اال�ستحا�ضة بعد ذلك.
ولو ا�ستمر الدم �إلى �أزيد من �شهر واحد يجب عليها الموافقة بين
ال�شهور ,ف�إن كان ابتداء ر�ؤيتها للدم في ال�شهر الأ ّول من �أ ّوله ,جعلتها في
ال�شهور التالية �أي�ض ًا من �أ ّولها ,و�إن كان في و�سطه جعلتها في و�سطها,
وهكذا.(((..
م�س�ألة  :64المراد من الأقارب اللواتي ترجع المر�أة �إليهن في تعيين
حي�ضها ,ما ي�شمل الأقارب من جهة الأب والأم� ,أو �أقارب الأب فقط� ,أو
الأم فقط ,في�شمل الأخت من الأب والأم ,ومن الأب فقط ,والأم فقط,
وكذا العمة والخالة ,منهما �أو من �أحدهما(((.
م�س�ألة  :65ال فرق في الأقارب المذكورين بين كونهن �أحيا ًء �أو �أموات ًا,
مقيمات معها في بلد واحد �أو ال(((.
ٍ
م�س�ألة  :66ك ّل مورد تحي�ضت فيه المر�أة ,ب�أخذ عادة لها� ,أو قامت
بالتمييز على �أ�سا�س ال�صفات� ,أو رجعت �إلى �أقاربهاّ ,ثم تب ّين �أن عملها
كان خالف الواقع وغير مطابق لوظيفتها ال�شرع ّية التي كان عليها العمل
حينئذ(((.
على طبقها ,فالواجب عليها �أن تتدارك ما فاتها من العبادة ٍ
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /20العروة الوثقى ف�صل في حكم تجاوز الدم عن الع�شرة م�س�ألة  3و .4
((( العروة الوثقى ف�صل في حكم تجاوز الدم عن الع�شرة م�س�ألة  /14تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .489
((( العروة الوثقى ف�صل في حكم تجاوز الدم عن الع�شرة م�س�ألة  1و .14
((( م.ن م�س�ألة .16
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ّ
المركبة:
-2العادة

م�س�ألة  :67العادة التي تق ّدم الكلاّ م عنها ت�سمى في ك ّلمات الفقهاء بالعادة
الب�سيطة ,وهناك نوع �آخر منها ي�سمى في ك ّلماتهم بالعادة المركبة.
ويمكن تو�ضيح ذلك بالمثال من خالل �صورتين:
ال�صورة الأ ّولى:
�أن ترى الدم في ال�شهر الأ ّول ثالثة �أ ّيام مث ًال ,وفي ال�شهر الثاني �أربعة
حينئذ
�أ ّيام ,وفي ال�شهر الثالث ثالثة �أ ّيام ,وفي الرابع �أربعة ,فتكون عادتها ٍ
مركبة من ثالثة و�أربعة ,ففي الم ّرة التي يكون ال�شهر فيها فرد ًا مث ًال تكون
عادتها ثالثة �أ ّيام ,وفي الم ّرة التي يكون ال�شهر فيها زوج ًا تكون �أربعة� ,أي
في ال�شهر الأ ّول والثالث والخام�س وال�سابع وهكذا...تكون عادتها ثالثة,
وفي ال�شهر الثاني والرابع وال�ساد�س والثامن وهكذا....تكون �أربعة.
ال�صورة الثانية:
�أن ترى الدم في �شهرين متتاليين ثالثة �أ ّيام مث ًال ,وفي �شهرين
متتاليين �أربعةّ ,ثم في �شهرين متتاليين ثالثةّ ,ثم في �شهرين متتاليين
حينئذ من ثالثة �أ ّيام في �شهرين ,و�أربعة
�أربعة ,فتكون لها عادة مركبة
ٍ
في �شهرين �آخرين.
م�س�ألة  :68ال يبعد تحقق العادة المركبة ,وت�صبح المر�أة بذلك ذات
عادة وعليها ترتيب �أحكامها ال �أحكام الم�ضطربة ,خ�صو�ص ًا �إذا تكررت
منها مرار ًا عديدة بحيث ي�صدق في العرف �أن هذه الكيفية عادتها
و�أ ّيامها(((.
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة  /11تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  479و  487و .492
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مرتين في �شهر واحد:
 -3حكم ر�ؤية الدم ّ
م�س�ألة  :69لو ر�أت المر�أة الدم م ّرتين في �شهر واحد يتخللهما نقاء,
ولم يزد مجموع ما ر�أته من الدمين والنقاء المتخلل بينهما على ع�شرة
�أ ّيام ,كان ك ّل من الدمين مع النقاء المتخلل بينهما حي�ض ًا.
مثال ذلك :ما لو ر�أت الدم ثالثة �أ ّيام متوالياتّ ,ثم انقطع يوم ًا �أو
يومين ـ داخل الرحم ـ ّثم ر�أت الدم م ّرة �أخرى ثالثة �أ ّيام ,فهنا لم يزد
مجموع �أ ّيام الدم والنقاء المتخلل بينهما على ع�شرة �أ ّيام ,فتجعله جميع ًا
حي�ض ًا.
وال فرق في هذا الحكم بين ال�صور التالية:
� -1إذا كان ك ّل من الدمين في �أ ّيام عادتها.
م�صادف
� -2إذا كان �أحد الدمين م�صادف ًا لأ ّيام العادة والآخر غير
ٍ
لها.
� -3إذا كان �أحد الدمين �أو كلاّ هما ب�صفة الحي�ض.
� -4إذا لم يكن كلاّ ً من الدمين ب�صفة الحي�ض(((.
م�س�ألة  :70لو ر�أت المر�أة الدم م ّرتين في �شهر واحد يتخللهما نقاء,
وتجاوز مجموع ما ر�أته من الدم والنقاء المتخلل بينهما الع�شرة �أ ّيام,
ولكن لم يف�صل بين الدمين ع�شرة �أ ّيام �أي �أق ّل الطهر.
مثال ذلك:
�أن ترى الدم خم�سة �أ ّيام مث ًالّ ,ثم ينقطع ثالثة �أ ّيامّ ,ثم ترى الدم م ّرة
�أخرى خم�سة �أ ّيام ,فهنا قد تجاوز مجموع �أ ّيام الدمين مع النقاء المتخلل
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في الحي�ض م�س�ألة .15
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بينهما الع�شرة �أ ّيام ,ولم يف�صل بين الدمين �أق ّل الطهر.
فهنا ال يمكن جعل ِكال الدمين حي�ض ًا واحد ًا لزيادته على الع�شرة �أ ّيام
التي هي �أكثر الحي�ض ,وال يمكن جعل ك ّل منهما حي�ض ًا م�ستق ًال لعدم
الف�صل بينهما بع�شرة �أ ّيام الذي هو �أق ّل الطهر كما تقدم.
وعليه فحكمها يظهر من خالل ال�صور التالية:
� -1إن كانت ذات عادة وكان �أحد الدمين في العادة دون الآخر ,جعلت
ما في العادة حي�ض ًا والآخر ا�ستحا�ضة مطلق ًا.
 -2وكذلك لو وقع بع�ض �أحد الدمين في العادة دون الآخر ,ف�إنها
تجعل ما وقع بع�ضه في العادة حي�ض ًا والآخر ا�ستحا�ضة.
 -3و�إن لم تكن ذات عادة� ,أ ّولم ي�صادف �شيء من الدمين �أو بع�ضهما
عادتها ,وكان لها تمييز ب�أن كان �أحد الدمين واجد ًا ل�صفات الحي�ض
دون الآخر ,جعلت الواجد لها حي�ض ًا والفاقد لها ا�ستحا�ضة.
 -4و�إن لم تكن لها عادة� ,أو لم ي�صادف �شيء من الدمين �أو بع�ضهما
عادتها ,لكنها كانت فاقدة للتمييز ب�أن ت�ساوى الدمان في ال�صفة
فكانا على ن�سق ولون واحد ,فعليها هنا �أن تجعل �أ ّولهما حي�ض ًا,
وتحتاط �إلى تمام الع�شرة �أ ّيام ,بال فرق بين كون الدم ب�صفات
الحي�ض �أو ال.
تو�ضيح ذلك� :أنها لو ر�أت الدم ثالثة �أ ّيام مث ًالّ ,ثم ح�صل لها نقاء
من الدم ثالثة �أ ّيامّ ,ثم ر�أت الدم �ستة �أ ّيام �أخرى ,فعليها �أن
تجعل الأ ّيام الثالثة الأ ّولى حي�ض ًاّ ,ثم تحتاط في البقية �إلى تمام
الع�شرة ,وذلك بالجمع بين تروك الحائ�ض و�أفعال الطاهرة في
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النقاء المتخلل ,وبالجمع بين تروك الحائ�ض و�أفعال الم�ستحا�ضة
في �أ ّيام الدم� ,إلى تمام الع�شرة �أ ّيام ,والزائد على الع�شرة محكوم
باال�ستحا�ضة (((.
م�س�ألة  :71لو ر�أت المر�أة الدم م ّرتين في �شهر واحد يتخللهما نقاء,
وتجاوز مجموع ما ر�أته من الدم والنقاء المتخلل بينهما الع�شرة �أ ّيام ,وقد
ف�صل بين الدمين ع�شرة �أ ّيام �أي �أق ّل الطهر.
مثال ذلك:
�أن ترى الدم ثالثة �أ ّيام مث ًالّ ,ثم ينقطع عنها ع�شرة �أ ّيام �أو �أكثرّ ,ثم
تراه م ّرة �أخرى ثالثة �أ ّيام �أي�ض ًا ,فهنا تجاوز مجموع �أ ّيام الدمين والنقاء
المتخلل بينهما الع�شرة �أ ّيام ,وقد ف�صل بين الدمين بع�شرة �أ ّيام �أق ّل
الطهر.
وحيث يمكن جعل كلاّ الدمين حي�ض ًا ,لتحقق �شروط الحي�ض المتق ّدمة
فيهما ,ف�إنها تعتبرهما حي�ض ًا في ال�صور التالية:
� -1أن يكون ك ّل من الدمين في �أ ّيام عادتها ,كما لو كانت المر�أة ممن
ترى الدم في ك ّل ع�شرين �أو خم�سة وع�شرين يوم ًا مث ًال(((.
� -2أن يكون �أحد الدمين في العادة والآخر في غيرها� ,إال �أن الذي في
غير عادتها واجد ل�صفات الحي�ض.
� -3أن يكون ك ّل من الدمين واجد ًا ل�صفات الحي�ض ,وكلاّ هما في غير
�أ ّيام العادة.
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .15
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� -4أن يكون ك ّل من الدمين في غير العادة ,وك ّل منهما فاقد ل�صفات
الحي�ض.
� -5أن يكون �أحد الدمين ب�صفات الحي�ض والآخر فاقد ًا له ,وكلاّ هما
في غير �أ ّيام العادة.
م�س�ألة  :72ي�ستثنى مما تق ّدم �صورة واحدة فقط وهي :ما لو كان
�أحد الدمين في العادة والآخر في غيرها وكان ما في غير العادة فاقد ًا
لل�صفات ,فعلى المر�أة �أن تجعل ما في العادة حي�ض ًا ,والآخر الذي
ب�صفات اال�ستحا�ضة تحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائ�ض و�أعمال
الم�ستحا�ضة(((.

((( م.ن م�س�ألة .17

الدر�س العا�شر

الإ�ستبراء والإ�ستظهار
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الإ�ستبراءوالإ�ستظهار:

م�س�ألة  :73الإ�ستبراء هو الإختبار الذي تقوم به المر�أة عند ال�شك
في النقاء من دم الحي�ض .وكيفيته� :أن تدخل قطنة ونحوها وتتركها في
مو�ضع الدم قلي ًال ّثم تخرجها ,ف�إن كانت ملوثة فهي باقية على حدث
الحي�ض ,و�إن خرجت نقية فقد انقطع حي�ضها وطهرت ,فيجب عليها
الإغت�سال والإتيان بالعبادة(((.
م�س�ألة  :74الإ�ستظهار هو الإحتياط بترك العبادة حتّى يتب َّين تكليف
المر�أة كما في بع�ض الموارد الآتي ذكرها.
م�س�ألة � :75إذا انقطع الدم قبل الع�شرة �أ ّيام ,ف�إن علمت المر�أة بالنقاء
وعدم وجود الدم في الباطن ,اغت�سلت و�ص ّلت وال حاجة �إلى الإ�ستبراء
حينئذ(((.
ٍ
م�س�ألة � :76إذا انقطع الدم انقطاع ًا تام ًا ,وجب عليها الغ�سل وال�صالة,
وال ا�ستظهار عليها هنا ,حتّى لو احتملت عود الدم ,بل و�إن ظ َّنت به ,طالما
لم تعلم بعوده ولم يكن من عادتها ذلك.
�أما لو كان من عادتها انقطاع الدم وعوده ,فال يترك الإحتياط بالجمع
بين تروك الحائ�ض و�أعمال الطاهرة في �أ ّيام النقاء(((.
م�س�ألة � :77إذا انقطع الدم قبل الع�شرة �أ ّيام واحتملت بقاءه في
الباطن ,وجب عليها الإ�ستبراء ب�إدخال قطنة ونحوها ,ف�إن خرجت ملوثة ـ
ولو بال�صفرة ـ بقيت على التحي�ض كما �سي�أتي ,و�إن خرجت نقية اغت�سلت
(((تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة .18
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة .23
((( م.ن م�س�ألة .25
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وعملت عمل الطاهرة(((.
م�س�ألة � :78إذا ا�ستبر�أت المر�أة فخرجت القطنة ملوثة ,ف�إن لم تكن
ذات عادة ,كالم�ضطربة والمبتد�أة ,ولم يتجاوز دمها الع�شرة �أ ّيام� ,أو
كانت ذات عادة لكن عادتها ع�شرة �أ ّيام ,فحكمها �أن تبقى على التحي�ض
�إلى تمام الع�شرة� ,أو يح�صل لها العلم بالنقاء قبل الع�شرة(((.
و�إن تجاوز دمها الع�شرة �أ ّيام ,فقد تق ّدم حكمها في بع�ض الم�سائل
المتق ّدمة.
م�س�ألة  :79ذات العادة الأق ّل من ع�شرة �أ ّيام� ,إذا انقطع عنها الدم
ظاهر ًا وقامت بالفح�ص فخرجت القطنة ملوثة ,ف�إن كان الإ�ستبراء في
�أ ّيام العادة ,فال �إ�شكال في بقائها على التحي�ض حتّى يتب َّين حالها بعد
ذلك ,من انقطاع الدم عند انتهاء العادة �أو ال.
�أما لو كان الإ�ستبراء بعد �أ ّيام العادة فهنا �صور:
� -1أن تعلم المر�أة ب�أن الدم �سينقطع على ر�أ�س الع�شرة �أو قبلها بحيث ال
يتجاوزها ,ففي هذه ال�صورة تبقى على التحي�ض �إلى حين الإنقطاع.
� -2أن تعلم المر�أة بتجاوز الدم عن الع�شرة ,فيجب عليها �أن تغت�سل
وتعمل عمل الم�ستحا�ضة بال حاجة �إلى الإ�ستظهار.
� -3أن تحتمل تجاوز الدم عن الع�شرة وتحتمل عدمه وال تعلم ب�أي
من الأمرين ,فهنا الأحوط وجوب ًا عليها الإ�ستظهار يوم ًا واحد ّا,
وتتخير بعده في الإ�ستظهار وعدمه ا�ستحباب ًا �إلى الع�شرة �أ ّيام,
((( م.ن م�س�ألة .23
((( م.ن .
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حتّى يظهر حال الدم و�أنه ينقطع على الع�شرة �أو ي�ستم ّر �إلى ما
بعدها .ف�إن ات�ضح الإ�ستمرار قبل تمام الع�شرة اغت�سلت وعملت عمل
الم�ستحا�ضة ,و�إال فالحكم ما تقدم .ولكن الإحتياط الإ�ستحبابي
�أن تجمع بين تروك الحائ�ض و�أعمال الم�ستحا�ضة ,ف�إن لم يتجاوز
الدم عن الع�شرة �أ ّيام كان الجميع حي�ض ًا ,و�إن تجاوزها فقد ات�ضح
حكم الدم المتجاوز فيما تق ّدم من م�سائل(((.
م�س�ألة  :80لو تركت الإ�ستبراء لعذ ٍر ـ من ن�سيان ونحوه ـ بل ولو لغير
�صح غ�سلها لو
عذرٍ ,واغت�سلت ف�صادف براءة الرحم ونقاءها من الدمّ ,
ح�صلت منها نية القربة(((.
م�س�ألة  :81لو لم تتمكن المر�أة من الإ�ستبراء ,لظلمة� ,أو عمى� ,أو
مر�ض ك�شلل في الأع�ضاء مث ًال� ,أو كانت بكر ًا ,ونحو ذلك ,فهل تبقى على
التحي�ض حتّى تعلم بالنقاء؟ �أو تغت�سل في ك ّل وقت تحتمل فيه النقاء �إلى
�أن تعلم بح�صوله؟ �أم ما هي وظيفتها؟
الم�س�ألة فيها �إ�شكال((( ,والمنقول عن بع�ض الإ�ستفتاءات:
�أن طريق الإحتياط هو �أن تغت�سل وتجمع بين تروك الحائ�ض و�أعمال
الطاهرة �إلى �أن تعلم بالنقاء(((.
و�إال فب�إمكانها الرجوع �إلى مجتهد �آخر من الأعالم مع رعاية الأعلم
فالأعلم.
((( تحرير الو�سيلة ج  1م�س�ألة  /18والعروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة  23و  /24تو�ضيح الم�سائل م�س�ألة
.506
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة .26
((( العروة الوثقى ف�صل في الحي�ض م�س�ألة .27
((( نقل ذلك محمد وحيدي في كتابه �أحكام بانوان بالفار�سية �صفحة .74

152

الدر�س احلادي ع�شر

�أحكام الحائ�ض العا ّمة

154

155

تخت�ص بالحائ�ض وهي تتع ّلق ب�أمور ع ّدة:
هناك �أحكام عا ّمة
ّ
الأمر الأ ّول :ال�صالة:
م�س�ألة  :82يحرم على الحائ�ض ال�صالة وهي من العبادات التي
ي�شترط فيها الطهارة .و�أما ما ال ي�شترط فيه الطهارة ك�صالة الميت
في�صح �إتيانه منها(((.
م�س�ألة  :83لو حا�ضت المر�أة �أثناء ال�صالة ,ولو قبل ال�سالم ,بطلت
�صالتها((( ،ولو �ش ّكت المر�أة في �أثناء ال�صالة �أنها حائ�ض �أ ّوال� ,صحت
�صالتها .ولكنها لو علمت بعد ال�صالة ب�أنها كانت حائ�ض ًا في �أثنائها
بطلت �صالتها ,وال يجب عليها الفح�ص عن هذا الأمر(((.
م�س�ألة  :84لو علمت بعد دخول الوقت بمفاج�أة الحي�ض لها في الوقت,
وجب عليها المبادرة �إلى ال�صالة(((.
م�س�ألة  :85ال يجب على المر�أة بعد طهرها ق�ضاء ما فاتها من ال�صالة
اليومية �أثناء فترة الحي�ض ,مع ا�ستيعاب المانع تمام الوقت(((.
و�أما ال�صلوات الواجبة غير اليومية فيجب ق�ضا�ؤها حتّى المنذورة في
وقت معين على الأحوط فيها(((.
و�أما �صالة الآيات ففي الموقتة كالخ�سوف والك�سوف �إذا كان الحي�ض
م�ستوعب ًا للوقت ال يجب ق�ضا�ؤها ,وفي غير الموقتة كالزلزلة ونحوها ال
يجب �أدا�ؤها(((.
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /450تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض.
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة  /1تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .464
((( العروة الوثقى م.ن  /تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .465
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة  /31تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .470
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض ,وكتاب ال�صالة القول في �صالة الق�ضاء.
((( م.ن وم�س�ألة  4من القول في �صالة الق�ضاء.
((( تحرير الو�سيلة ج  1كتاب ال�صالة القول في �صالة الآيات م�س�ألة .6
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م�س�ألة � :86إذا حا�ضت المر�أة بعد دخول وقت ال�صالة اليومية ,وقد
م�ضى منه مقدار �أق ّل الواجب من �صالتها التي ت�أتي بها بح�سب حالها:
والح َ�ضر وال�سفر ,وبح�سب حالها
من البطء وال�سرعة ,وال�صحة والمر�ضَ ,
�أي�ض ًا في مقدار تح�صيل ال�شرائط الأخرى المعتبرة في ال�صالة ,غير
الحا�صلة لها بح�سب ما هي مك ّلفة به فع ًال من الو�ضوء والغ�سل والتيمم,
ومع ذلك لم ت�أت المر�أة ب�صالتها ,وجب عليها ق�ضاء تلك ال�صالة.
و�أما لو لم تدرك من �أ ّول الوقت هذا المقدار فال يجب عليها الق�ضاء,
نعم الأحوط ا�ستحباب ًا لها الق�ضاء لو �أدركت مقدار ال�صالة مع الطهارة,
ولم تدرك مقدار تح�صيل �سائر ال�شرائط الأخرى ,كتطهير الثوب والبدن
ونحو ذلك ,ولم ت�أت بال�صالة(((.
م�س�ألة  :87لو طهرت من الحي�ض قبل خروج وقت ال�صالة ,ف�إن
�أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة �أو �أكثر مع �إحر�أز �سائر ال�شرائط
الأخرى ,كمقدار الغ�سل والو�ضوء وتطهير الثوب �أو تبديله ,وجب عليها
�أداء ال�صالة ,ومع تركها يجب عليها ق�ضا�ؤها.
�أما لو لم تدرك من الوقت �إال الطهارة و�أداء ركعة فقط ,دون �سائر
ال�شرائط الأخرى ,فال يجب عليها الق�ضاء و�إن كان �أحوط ا�ستحباب ًا(((.
م�س�ألة  :88لو لم ي�سع الوقت للطهارة المائية ,ولكنها �أدركت منه ركعة
مع التيمم ,فال يجب عليها �أداء ال�صالة ,كما ال يجب ق�ضا�ؤها لو فاتت(((.
م�س�ألة  :89لو كانت وظيفة المر�أة التيمم مع قطع النظر عن �ضيق
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض /العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .31
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة  /12العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .32
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة  /32تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .473
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الوقت ,كما لو كان ا�ستعمال الماء م�ضر ًا بها ,وجب عليها �أداء ال�صالة,
ومع تركها يجب عليها ق�ضا�ؤها(((.
م�س�ألة  :90لو ظ َّنت �ضيق الوقت عن �إدراك ركعة بالتف�صيل المتق ّدم,
فتركت ال�صالة ّثم بان لها �سعة الوقت ,وجب عليها الق�ضاء(((.
م�س�ألة � :91إذا كانت جميع ال�شرائط حا�صلة قبل دخول الوقت ,يكفي
في وجوب المبادرة لل�صالة م�ضي مقدار �أداء ال�صالة قبل حدوث الحي�ض
حينئذ ,ويترتب على ذلك وجوب الق�ضاء �أي�ض ًا لو فاتتها ,فاعتبار م�ضي
ٍ
مقدار تح�صيل ال�شرائط �إنما هو على تقدير عدم ح�صولها(((.
م�س�ألة  :92لو طهرت المر�أة و�شكت في �سعة الوقت لل�صالة ,يجب
عليها �أدا�ؤها(((.
م�س�ألة � :93إذا طهرت المر�أة في النهار وكان لديها وقت بمقدار �أربع
ركعات فقط �ص ّلت الع�صر الخت�صا�ص �آخر الوقت بها ,و�سقطت عنها
الظهر �أدا ًء وق�ضا ًء.
ولو كان لديها وقت بمقدار خم�س ركعات �ص ّلت الظهر وركعة من �صالة
الع�صر.
والم�سافرة يكفي �أن تدرك مقدار �أربع ركعات ,ليجب عليها الإتيان
بالظهر والع�صر ,ولو �أدركت ركعتين فقط ت�أتي بالع�صر ,ولو �أدركت
((( م.ن .
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة  /13العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة
.34
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .33
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .474
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مقدار ثالث ركعات ت�أتي بالظهر وركعة من �صالة الع�صر(((.
م�س�ألة  :94لو طهرت المر�أة وقد بقي من �آخر الليل ـ وهو �آخر وقت
�صالة الع�شاء للم�ضطر ـ مقدار �أربع ركعات في الح�ضر وركعتين في
ال�سفر ,يجب عليها خ�صو�ص �صالة الع�شاء و�سقط عنها المغرب �أدا ًء
وق�ضا ًء(((.
و�أما لو طهرت بعد ن�صف الليل �إلى طلوع الفجر ,فت�أتي بك ّلتا ال�صالتين
ـ المغرب والع�شاء ـ والأحوط وجوب ًا �أن ت�أتي بهما بق�صد ما في الذمة دون
التعر�ض لنية الأداء �أو الق�ضاء(((.
الأمر الثاني :ال�صوم:
�صحة ال�صوم ,فال ي�صح
م�س�ألة  :95الخلو من الحي�ض �شرط في ّ
ال�صوم من الحائ�ض �إذا فاج�أها الدم ولو قبل الغروب بلحظة� ,أو انقطع
عنها بعد الفجر بلحظة(((.
م�س�ألة  :96يجب على المر�أة ق�ضاء ما فاتها من ال�صوم في �شهر
رم�ضان ب�سبب الحي�ض ,وكذا ال�صوم المنذور في وقت معين(((.
م�س�ألة  :97كما يبطل ال�صوم بالبقاء على الجنابة في �صوم �شهر
رم�ضان حتّى طلوع الفجر عمد ًا ,كذلك يبطل بالبقاء على حدث الحي�ض
�إلى طلوع الفجر عمد ًا ,ف�إذا طهرت منه قبل الفجر وجب عليها الغ�سل �أو
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .14
((( م.ن .
((( تحرير الو�سيلة ج 1كتاب ال�صالة ف�صل في مقدمات ال�صالة المقدمة الأ ّولى م�س�ألة  /6تو�ضيح الم�سائل ـ
فار�سي ـ م�س�ألة .740
�صحة ال�صوم ووجوبه م�س�ألة .1
((( تحرير الو�سيلة ج 1كتاب ال�صوم القول في �شرائط ّ
((( م.ن القول في �أحكام الحائ�ض.
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التيمم ,ومع تركه عمد ًا يبطل �صومها ,والأحوط وجوب ًا �إلحاق ق�ضاء �شهر
رم�ضان به في البطالن(((.
م�س�ألة  :98لو طهرت المر�أة في �شهر رم�ضان قبل الفجر ,في زمان
ال ي�سع الغ�سل وال التيمم� ,أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار,
�صح �صومها(((.
م�س�ألة  :99لو ن�سيت غ�سل الحي�ض لي ًال ,حتّى م�ضى يوم �أو �أ ّيام من
�شهر رم�ضان ,لم يبطل �صومها(((.
م�س�ألة � :100إذا فات المر�أة �صوم �أ ّيام من �شهر رم�ضان ب�سبب
الحي�ض ,وماتت في حي�ضها� ,أو بعدما طهرت قبل م�ضي زمان يمكن
الق�ضاء فيه ,لم يجب الق�ضاء عنها(((.

((( تحرير الو�سيلة ج  1كتاب ال�صوم القول فيما يجب الإم�ساك عنه م�س�ألة  /6العروة الوثقى كتاب ال�صوم الثاني
من المفطرات.
((( العروة الوثقى م.ن الثامن من المفطرات.
((( العروة الوثقى ف�صل فيما يجب الإم�ساك عنه في ال�صوم من المفطرات م�س�ألة .50
((( تحرير الو�سيلة ج  1كتاب ال�صوم القول في ق�ضاء �صوم �شهر رم�ضان م�س�ألة .7
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الأمر الثالث :الجماع:
م�س�ألة  :101يحرم وطء الحائ�ض في القبل �أ ّيام الدم ,عليها وعلى
الرجل ,بال فرق بين كونه مع الإنزال �أو بدونه(((.
م�س�ألة  :102يجوز الإ�ستمتاع بالحائ�ض بغير الجماع ,من التقبيل
والتفخيذ ونحو ذلك ,و�إن كره بما بين ال�سرة والركبة بالمبا�شرة ,و�أما
من فوق اللبا�س فال ب�أ�س به.
و�أما الوطء في الدبر فيجوز في حال الحي�ض وعدمه ,و�إن كره كراهة
�شديدة والأحوط ا�ستحباب ًا اجتنابه(((.
م�س�ألة  :103ال فرق في حرمة وطء الحائ�ض بين الزوجة الدائمة
والمنقطعة ,كما ال فرق بين �أن يكون الحي�ض قد ثبت بالح�س والوجدان,
�أو بالرجوع �إلى التمييز ونحوه من العالمات ال�شرع ّية ,بل يحرم �أي�ض ًا في
زمان الإ�ستظهار لو تحي�ضت فيه على الأحوط وجوب ًا(((.
م�س�ألة � :104إذا �أخبرت المر�أة ب�أنها حائ�ض� ,أو �أخبرت ب�أنها طاهرة,
ي�سمع منها قولها وي�ؤخذ به ,فيحرم وط�ؤها عند �إخبارها بالحي�ض ,ويجوز
عند �إخبارها بطهرها منه� ,إال �أن يعلم كذبها .كما ي�سمع قولها �أي�ض ًا في
كونها في �أ ّول الحي�ض �أو و�سطه �أو �آخره(((.
م�س�ألة � :105إذا حا�ضت المر�أة في حال مقاربة الرجل لها� ,أو علم
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض.
((( م.ن .
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة 5
((( م.ن م�س�ألة  4و  /16تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض.

164

الرجل بذلك في �أثنائها ,يجب المبادرة �إلى الإخراج فور ًا(((.
م�س�ألة � :106إذا طهرت المر�أة من الحي�ض ونقيت من الدم جاز للرجل
وط�ؤها و�إن لم تغت�سل على كراهية ,بل وقبل غ�سل فرجها و�إن كان الأحوط
ا�ستحباب ًا اجتنابه(((.
م�س�ألة  :107الأحوط وجوب ًا ترتب الكفارة على الرجل في وطء المر�أة
�أثناء الحي�ض ,وال كفارة على المر�أة و�إن كانت مطاوعة له.
وال تثبت الكفارة �إال مع العلم والعمد والبلوغ والعقل ,فال كفارة على
ال�صبي وال المجنون وال النا�سي وال الجاهل بكونها في الحي�ض ,نعم �إذا
كان جاه ًال بالحكم عن ق�صد فالأحوط وجوب ًا التكفير� ,أما مع الجهل
بوجوب الكفارة مع العلم بالحكم ,فال �إ�شكال في ثبوت الكفارة(((.
م�س�ألة  :108كفارة الوطء في الحي�ض دينار في �أ ّوله ,ون�صف دينار في
و�سطه ,وربع دينار في �آخره .والمراد ب�أ ّول الحي�ض ثلثه الأ ّول ,وبو�سطه
ثلثه الثاني ,وب�آخره ثلثه الأخير ,فلو كانت �أ ّيام حي�ضها �ستة ,فك ّل ثلث
يومان ,ولو كانت �سبعة فيومان وثلث يوم ,وهكذا(((...
م�س�ألة  :109الدينار بالوزن هو عبارة عن  18ح ّم�صة من الذهب
الم�سكوك( ,ون�صفه ت�سع حبات منه وربعه �أربع حبات ون�صف) ,وال يجب
دفع الدينار بعينه ,بل يجوز �إعطاء قيمته ,والمعتبر قيمة الدينار وقت
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة  /5تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /459تحرير الو�سيلة
ج 1القول في �أحكام الحائ�ض.
((( تحرير الو�سيلة ج 1القول في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .2
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض ,الأمر الثامن /و تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض.
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض وم�س�ألة .3
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الدفع و�أداء الكفارة(((وتق ّدم �أ ّنه بح�سب الغرام 3.6غ من الذهب.
م�س�ألة � :110إذا وط�أها بتخ ُّيل �أنها في الحي�ض ,فبان كونها طاهرة
فال كفارة عليه(((.
م�س�ألة  :111تعطى الكفارة المتق ّدمة لم�سكين واحد ,كما تعطى
لأكثر(.)134
م�س�ألة  :112تتكرر الكفارة بتكرر الوطء لو وقع في �أوقات مختلفة,
كما �إذا وط�أها في �أ ّوله وفي و�سطه وفي �آخره ,فيكفر بدينار وثالثة �أرباع
الدينار .وكذا لو تكرر الوطء في وقت واحد ك�أ ّول الحي�ض مث ًال ,مع تخلل
التكفير بين الوطء والآخر� ,أما مع عدم تخلل التكفير بينه ,فالأحوط
وجوب ًا تكرار الكفارة �أي�ضا(((.
الأمر الرابع :الطالق:
�صحة طالق المر�أة �أن تكون طاهرة من
م�س�ألة  :113ي�شترط في ّ
الحي�ض والنفا�س ,وي�ستثنى من ذلك موارد:
� -1أن ال يكون الزوج قد دخل بزوجته.
� -2أن تكون الزوجة حام ًال.
� -3أن يكون الزوج غائب ًا� ,أو بحكم الغائب ب�أن ال يتمكن من ا�ستعالم
حالها ب�سهولة مع غيبته عنها.
وهناك �شروط وتفا�صيل �أخرى مذكورة في كتاب الطالق فلتراجع(((.
((( م.ن م�س�ألة  /6وتو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .452
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .13
((( تحرير الو�سيلة ج 1القول في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .7
((( م.ن م�س�ألة 8
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م�س�ألة � :114إذا كان الزوج غائب ًا ووك ّل �شخ�ص ًا حا�ضر ًا متمكن ًا من
حينئذ(((.
ا�ستعالم حال المر�أة ,ال يجوز طالقها حال الحي�ض ٍ
م�س�ألة  :115لو طلقها باعتقاد كونها طاهرة فبانت حائ�ض ًا ,بطل
طالقها ,و�أما لو طلقها على �أنها حائ�ض فبانت طاهرة ,فالطالق
�صحيح(((.
م�س�ألة  :116ال فرق في بطالن الطالق في الحي�ض ,بين كونه ثابت ًا
بالح�س والوجدان� ,أو بالرجوع �إلى التمييز �أو الأقارب ونحو ذلك من
العالمات ال�شرع ّية(((.
م�س�ألة  :117بطالن الطالق �إنما يثبت في حال الحي�ض� ,أما لو طهرت
المر�أة ولم تغت�سل في�صح طالقها(((.
م�س كتابة القر�آن وا�سم اهلل تعالى:
الأمر الخام�سّ :
م�س كتابة القر�آن
م�س�ألة  :118ال يجوز للمحدث ـ ومنه الحائ�ض ـ ّ
الكريم ,وال فرق بين �آياته وك ّلماته والحروف والم ّد والت�شديد وعالمات
الإعراب ونحو ذلك(((.
الم�س بين �أن يكون باليد �أو ب�سائر �أجزاء
م�س�ألة  :119ال فرق في حرمة ّ
الم�س بال�شعر فيجوز(((.
البدن ,ولو بالباطن كالل�سان والأ�سنان ,و�أما ّ
الم�س بين �أنواع الخطوط ,حتّى المهجور
م�س�ألة  :120ال فرق في حرمة ّ
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض ج 2كتاب الطالق م�س�ألة  11و.13
((( تحرير الو�سيلة ج 1القول في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .9
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .22
((( م.ن م�س�ألة .23
((( م.ن م�س�ألة .24
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل غايات الو�ضوء.
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منها كالكوفي مث ًال ,كما ال فرق بين �أنحاء الكتابة ,من القلم �أو الطباعة
ً (((
�أو غير ذلك ,وال فرق بين ما كان في القر�آن �أو في كتاب مثال
م�س غير الخط
م�س�ألة  :121ال يحرم على المحدث ـ ومنه الحائ�ض ـ ّ
م�س الجلد والغالف,
من ورق القر�آن حتّى ما بين ال�سطور ,وكذا ال يحرم ّ
نعم يكره ذلك كما �سي�أتي(((.
م�س�ألة  :122ترجمة القر�آن لي�ست بحكم القر�آن ب�أي لغة كانت ,فال
ب�أ�س بم�سها على المحدث(((.
م�س ا�سم اهلل تعالى,
م�س�ألة  :123ال يجوز للمحدث ـ ومنه الحائ�ض ـ ّ
الخا�صة به
والمراد به ا�سم الجاللة ,وكذا �أ�سما�ؤه و�صفاته تعالى
ّ
كالرحمان مث ًال ,وكذا الأ�سماء العامة والم�شتركة كالعالم والقادر �إذا كان
المراد بها اهلل تعالى(((.
و�أما �أ�سماء الأنبياء والأئمة وال�صديقة الزهراء عليهم ال�سالم فالأحوط
م�سها �أي�ضا(((.
وجوب ًا تجنب ّ
م�س ا�سم اهلل تعالى بين اللغات المختلفة,
م�س�ألة  :124ال فرق في حرمة ّ
م�سه ب�أي لغة كانت(((.
فيحرم ّ
((( م.ن م�س�ألة  /1العروة الوثقى ف�صل في غايات الو�ضوءات م�س�ألة .3
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل غايات الو�ضوء م�س�ألة .1
((( العروة الوثقى ف�صل في غايات الو�ضوءات م�س�ألة .16
((( االمام الخامنئي } :ال�ضمير العائد في جملة (( با�سمه تعالى)) مث ًال وكذا الألف والنقاط مثل ا ...والتي
م�سها من المحدث ،نعم اال�سم المر ّكب
ي�ستبدل بها لفظ الجاللة �أحيان ًا لي�س لها حكم لفظ الجاللة ،فيجوز ّ
م�س لفظ الجاللة فيه.
ٍ
ل�شخ�ص كـ عبد اهلل ونحوه ال يجوز ّ
ً
م�سه من دون و�ضوء و�إال فال
يحرم
كذلك
وقرئ
الجاللة
لفظ
ا
عرف
عليه
�صدق
إذا
�
ة
ي
إ�سالم
ل
ا
ة
ي
الجمهور
�شعار
ّ
ّ
ّ
�إ�شكال فيه.
((( م.ن م�س�ألة .17
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل غايات الو�ضوء /العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض /تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي
ـ م�س�ألة .319
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الأمر ال�ساد�س :قراءة العزائم الأربعة:
م�س�ألة  :125يحرم على الحائ�ض ـ كما الجنب ـ قراءة �آية ال�سجدة
من �سور العزائم الأربعة التي يجب ال�سجود لقراءتها ,وهي �سورة «�ألم
ال�سجدة» عند قوله تعالى} :وال ي�ستكبرون{ ,و�سورة «حم ال�سجدة» عند
قوله تعالى} :تعبدون{ ,و�آخر �سورة النجم ,و�آخر �سورة العلق.
كما يحرم قراءة ولو بع�ض من هذه ال�سور ,حتّى الب�سملة بق�صد
�إحداها((( ((.
م�س�ألة � :126إنما يحرم قراءة العزائم دون الإ�ستماع �إليها ,فلو
ا�ستمعت الحائ�ض �إليها يجب �أن ت�سجد �سجدة التالوة عند الإ�ستماع �إلى
�إحدى �آيات ال�سجدة الأربعة المتق ّدمة(((.
م�س�ألة � :127إذا قر�أت الحائ�ض دعاء كميل ال يجوز لها قراءة
«�أفمن كان م�ؤمن ًا كمن كان فا�سق ًا ال ي�ستوون» ,لأنها جزء من �سورة «�ألم
ال�سجدة»((( ((.
م�س�ألة  :128يجوز للحائ�ض �أن ت�سجد �سجدة ال�شكر الم�ستحبة(((.
الأمر ال�سابع :ما يتعلق بالم�سجد:
م�س�ألة  :129يحرم على الحائ�ض دخول الم�سجد الحرام وم�سجد
النبي(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) ,و�إن كان بنحو الإجتياز والمرور ب�أن
((( العروة الوثقى ف�صل في غايات الو�ضوءات م�س�ألة  /17تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .319
((( االمام الخامنئي(دام ظ ّله) :ال يحرم عليها قراءة ما عدا �آيات العزائم الأربع.
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الجنب.
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .2
((( االمام الخامنئي(دام ظ ّله) :ال يحرم عليها قراءتها كما تقدم.
((( م.ن ف�صل فيما يحرم على الجنب م�س�ألة .5
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تدخل من باب وتخرج من �آخر.
م�س�ألة  :130يحرم على الحائ�ض المكث ـ �أي الوقوف والبقاء ـ في
الم�ساجد ,وكذا يحرم عليها و�ضع �شيء فيها� ,سواء كان من خارج
الم�سجد �أو في حال العبور ,بل يحرم مطلق الدخول �إليها .و�أما الدخول
بنحو الإجتياز ب�أن تدخل من باب وتخرج من �آخر ال لو�ضع �شيء فيها
فيجوز لها ذلك ,كما يجوز الدخول لأخذ �شيء منها.
م�س�ألة  :131يلحق بالم�ساجد في الحكم ,الم�شاهد الم�شرفة
للمع�صومين Rعلى الأحوط وجوب ًا ,ويلحق بها �أروقتها على الأحوط
وجوب ًا(((( ,وهي المم َّرات التي ت�ؤدي �إليها غير الرو�ضة المقد�سة نف�سها
التي فيها ال�ضريح)� ,أما ال�صحن المط ّهر (�أي �ساحة الحرم الخارجية)
فال تلحق بها في الحكم(((.
م�س�ألة  :132ال فرق في الم�ساجد فيما تق ّدم بين المعمور منها
والخراب ,و�إن لم ُي�ص ّل فيه �أحد ولم تبقَ �آثار الم�سجدية(((.
م�س�ألة  :133ك ّل ما �شك في كونه جزء من الم�سجد ,من �صحنه
وحجراته التي فيه ,ومناراته وحيطانه ونحو ذلك ,ال يجري عليه �أحكام
الم�سجدية(((.
م�س�ألة  :134ال �إ�شكال في دخول الحائ�ض �إلى المزارات والأماكن
((( االمام الخامنئي (دام ظ ّله) :المراد بالحرم هو ما تحت القبة وما ي�صدق عليه الحرم والم�شهد عرف ًا ,و�أما
البناء والأروقة فلي�س لها حكم الحرم فال مانع من دخول الحائ�ض فيها� ,إال ما كان منها بعنوان الم�سجد.
((( م.ن ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .2
((( راجع حول جميع ما تقدّم �آنف ًا :تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الجنب.
((( العروة الوثقى ف�صل فيما يحرم على الجنب م�س�ألة .2
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المقد�سة لغير المع�صومين� Rإذا لم يكن موجب ًا للهتك(((.
م�صلى
م�س�ألة � :135إذا ع َّين ال�شخ�ص في بيته مكان ًا لل�صالة وجعله
ً
له ,ال تجري عليه �أحكام الم�سجد(((.
الأمر الثامن :الغ�سل:
م�س�ألة  :136يجب الغ�سل ـ بعد النقاء ـ من حدث الحي�ض لك ّل م�شروط
وم�س كتابة القر�آن الكريم ونحو
بالطهارة ,كال�صالة وال�صوم والطواف ّ
(((
ذلك...
م�س�ألة  :137غ�سل الحي�ض كغ�سل الجنابة من حيث الكيفية من
الترتيب والإرتما�س.
وفي الغ�سل الترتيبي يجب على المر�أة الإتيان به على ال�شك ّل التالي:
 -1غ�سل الر�أ�س والرقبة �أ ّو ًال.
 -2غ�سل تمام الجانب الأيمن.
 -3غ�سل تمام الجانب الأي�سر((( ((.
م�س�ألة  :138ال يجزئ غ�سل الحي�ض عن الو�ضوء ,فيجب معه الو�ضوء,
قبله �أو بعده ,لك ّل م�شروط بالطهارة(((.
م�س�ألة  :139لو تع ّذر على المر�أة الو�ضوء والغ�سل ,وجب عليها التيمم
م ّرتين �أحدهما بد ًال عن الو�ضوء والآخر بد ًال عن الغ�سل.
((( م.ن م�س�ألة .4
((( ا�ستفتاءات �أز مح�ضر �إمام خميني ـ فار�سي ـ ج � 1ص � 73س�ؤال رقم .174
((( العروة الوثقى ف�صل فيما يحرم على الجنب م�س�ألة .3
((( االمام الخامنائي :الترتيب بين الأيمن والأي�سر على الأحوط وجوب ًا.
((( وحيدي محمد� :أحكام بانوان بالفار�سية نق ًال عن بع�ض الإ�ستفتاءات �ص  /88العروة الوثقى كتاب ال�صالة
ف�صل في قواطع ال�سفر مو�ضوع ًا �أو حكم ًا م�س�ألة .17
((( م.ن .
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ولو كان لديها ماء يكفي لأحدهما بحيث لو �صرف فيه لم يكف للآخر,
فالأحوط وجوب ًا تقديم الغ�سل وتتيمم بد ًال عن الو�ضوء ,و�أما �إذا كان لديها
ماء يكفي للو�ضوء فقط ,فيجب عليها الو�ضوء وتتيمم بد ًال عن الغ�سل(((.
م�س�ألة � :140إذا تيممت الحائ�ض تيممين بد ًال عن الغ�سل والو�ضوء
ّثم �أحدثت بالأ�صغر ,ال ينتق�ض �إال تيممها عن الو�ضوء ,و�أما تيممها عن
باق �إلى �أن تتمكن من الغ�سل ,وتكون كمن �أحدثت بعد �أن
الغ�سل فهو ٍ
اغت�سلت وتو�ض�أت ال ينتق�ض �إال تيممها الو�ضوئي(((.
م�س�ألة  :141ي�صح من الحائ�ض الغ�سل الم�ستحب ,ومنه غ�سل
الجمعة((( ,عند االمام الخميني وال�سيد القائد عدم �إجراء الغ�سل
الم�ستحب ف�ض ًال عن الواجب عن غ�سل �آخر �إال في الجنابة.
و�أما الغ�سل الواجب كغ�سل الجنابة((( ف�صحته ـ بمعنى ارتفاع حدث
الجنابة عنها و�إن كان حدث الحي�ض باقي ًا ـ ال تخلو من �إ�شكال(((.
م�س�ألة � :142إذا اجتمع على المر�أة �أغ�سال متعددة �سواء كانت واجبة
�أم م�ستحبة� ,أم كان بع�ضها واجب ًا وبع�ضها م�ستحب ًا ,فهنا �صور:
� -1أن تنوي الجميع بغ�سل واحد ,فهنا ي�صح غ�سلها ويكفي عن الجميع
مطلق ًا.
� -2أن ال تنوي الجميع ولكن يكون بين الأغ�سال التي ت�أتي بها غ�سل
الجنابة ,فهنا �صح غ�سلها �أي�ض ًا ويكفيها عن �سائر الأغ�سال.
((( م.ن �ص .87
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض.
((( االمام الخامنئي(دام ظ ّله) :ت�أتي به رجا ًء وال تق�صد الإ�ستحباب.
((( االمام الخامنئي (دام ظ ّله) :الأحوط وجوب ًا لها الغ�سل بعد النقاء بنية الجنابة �أو نية كال الغ�سلين.
((( م.ن  ,والحظ القول في واجبات الغ�سل.
االمام الخامنائي :االحوط وجوب ًا �أن تتي ّمم بد ًال عن الغ�سل ثم الو�ضوء �أو التيمم بد ًال عنه.
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� -3أن ال تنوي الجميع ـ ب�أن تنوي واحد ًا منها �أو �أكثر ـ وال يكون بين
�صحة
الأغ�سال التي ت�أتي بها غ�سل الجنابة ,ففي كفاية ذلك في ّ
الغ�سل عن الجميع �إ�شكال ,فال يترك الإحتياط(((ب�إعادة الغ�سل
مجدد ًا.
م�س�ألة � :143إذا اغت�سلت المر�أة جاز لها ك ّل ما حرم عليها ب�سبب
�صحة الغ�سل ,بل يجب
الحي�ض و�إن لم تتو�ض�أ ,فالو�ضوء لي�س �شرط ًا في ّ
لما ي�شترط فيه الطهارة كال�صالة ونحوها(((.
م�س�ألة � :144إذا ماتت المر�أة وهي في الحي�ض ,لم يجب تغ�سيلها �إال
غ�سل الميت فقط ,ويجزئ عنها(((.
متفرقات:
ّ

من الأمور التي ي�شترط فيها الطهارة فال يجوز للحائ�ض الإتيان بها:
الحج ,دون الم�ستحب ـ و�إن كان ال يجوز لها دخول
الطواف الواجب في ّ
الم�سجد كما ي�أتي ـ والإعتكاف في الم�سجد ,على تف�صيل مذكور في
مح ّله.
م�س�ألة  :145ال يعتبر في نية الإقامة ع�شرة �أ ّيام في ال�سفر �أن تكون
المر�أة طاهرة ,فلو نوت الإقامة ع�شرة �أ ّيام وهي حائ�ض ,وكانت الخم�سة
الأ ّولى منها في الحي�ض مث ًال ,وجب عليها �أن ت�صلي تمام ًا في الخم�سة
الباقية و�إن لم ت�ص ّل في الخم�سة الأ ّولى ,بل �إذا كانت حائ�ض ًا تمام الع�شرة
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض.
((( م.ن  /تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .468
((( تحرير الو�سيلة ج  1القول في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة 11والقول في �أحكام التيمم م�س�ألة .5
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يجب عليها التمام بعد ذلك ما لم تن�شىء �سفر ًا(((.
م�س�ألة  :146يجوز للمر�أة تناول الأقرا�ص المانعة للعادة ,من �أجل
معتنى به(((.
ال�صوم �أو الحج مث ًال� ,إال �أن يكون م�ض ّر ًا بحالها �ضرر ًا ً
م�س�ألة  :147عرق الحائ�ض وبدنها ولبا�سها طاهر� ,إال ما يتنج�س منه
بوا�سطة الدم �أو نجا�سة �أخرى(((.
مكروهات وم�ستحبات للحائ�ض:

م�س�ألة  :148يكره للحائ�ض الخ�ضاب بالحناء �أو غيرها ,وحمل
الم�صحف وتعليقه ,ولم�س ما بين �سطوره وهام�شه ,ويكره لها قراءة
القر�آن ولو كان �أق ّل من �سبع �آيات((( ((.
م�س�ألة  :149ي�ستحب للحائ�ض �أن ّ
تتنظف وتب ّدل القطنة والخرقة,
وتتو�ض�أ في �أوقات ال�صلوات اليومية ,بل ك ّل �صالة موقتة بوقت ولو كانت
من النوافل الم�ستحبة ك�صالة الليل مث ًال ,وتقعد في م�صالها �أو في مكان
نظيف ,م�ستقبلة القبلة ,ذاكرة اهلل تعالى ,م�شغولة بالت�سبيح والتهليل
والتحميد وال�صالة على النبي و�آله’ ,وقراءة القر�آن ـ و�إن كانت مكروهة في
غير هذا الوقت كما تق ّدم ـ والأ ّولى لها اختيار الت�سبيحات الأربع�} :سبحان
اهلل والحمد هلل وال �إله �إال اهلل واهلل �أكبر{ ,و�إن لم تتمكن من الو�ضوء
ت�أتي بالتيمم بد ًال عنه رجاء(((.
((( العروة الوثقى م�سائل في الغ�سل م�س�ألة  ,16و ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .43
((( �أجوبة اال�ستفتاءات،منع الحمل  -م�س�ألة .174
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .26
((( االمام الخامنئي (دام ظ ّله) :النهي في العبادات مطلق ًا يكون بمعنى �أق ّل ثواب ًا.
((( تحرير الو�سيلة القول في كيفية غ�سل الميت م�س�ألة .7
((( م.ن القول في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة 16
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�شروط و�أق�سام اال�ستحا�ضة و�أحكامها (عند �إرادة ال�صالة):
من الدماء التي تخرج من المر�أة �أحيان ًا دم اال�ستحا�ضة  ,و ُيقال للمر�أة
التي ترى هذا النوع من الدم :م�ستحا�ضة(((.
 1ـ ما هو دم اال�ستحا�ضة ؟

م�س�ألة  :150دم اال�ستحا�ضة في الغالب� :أ�صفر ,بارد ,رقيق ,يخرج بغير
قوة ولذع وحرقة ,بخالف دم الحي�ض ,وقد يكون ب�صفاته كما م ّر �سابق ًا(((.
 2ـ �شروط اال�ستحا�ضة :

م�س�ألة  :151لي�س لقليله وال لكثيره ح ّد ,فقد تراه المر�أة للحظة وقد
يكون لأ ّيام عديدة((( ,كما �أنه لي�س للطهر المتخلل بين �أفراده ح ّد �أي�ض ًا.
م�س�ألة  :152ك ّل دم تراه المر�أة قبل �سن البلوغ� ,أو بعد �سن الي�أ�س� ,أو
�أق ّل من ثالثة �أ ّيام متوالية ,ولم يكن دم بكارة� ,أو قرح �أو جرح� ,أو حي�ض,
�أو نفا�س ,فهو دم ا�ستحا�ضة.
بل �إذا �ش َّكت المر�أة في كونه ا�ستحا�ضة �أو دم ًا �آخر ,ولم يعلم من
خالل العالمات ال�شرع ّية كونه من غيرها ,تحكم عليه باال�ستحا�ضة على
الأحوط وجوب ًا.
ولو تجاوز الدم عن ع�شرة �أ ّيام ,فقد اختلط على المر�أة حي�ضها
باال�ستحا�ضة وعليها الرجوع في تعيين وظيفتها �إلى �أحكام الحي�ض
المتق ّدمة(((.
((( العروة الوثقى ف�صل في �أحكام الحائ�ض م�س�ألة .41
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ �ص 50
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة .
((( م.ن .
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 3ـ �أق�سام اال�ستحا�ضة :

م�س�ألة  :153تنق�سم اال�ستحا�ضة �إلى ثالثة �أق�سام 1 :ـ قليلة (�أو
�صغرى)  2ـ متو�سطة (�أو و�سطى)  3ـ كثيرة (�أو كبرى).
اال�ستحا�ضة القليلة:
وهي� :أن ترى المر�أة الدم بنحو تتلوث به القطنة ,من دون �أن يثقبها
وينفذ فيها ويظهر من الجانب الآخر.
اال�ستحا�ضة المتو�سطة:
وهي� :أن ترى الدم بنحو ينفذ في القطنة ويثقبها ويظهر من الجانب
الآخر ,لكن من غير �أن ي�سيل �إلى الخرقة التي فوقها.
اال�ستحا�ضة الكثيرة:
وهي :المر�أة التي ترى الدم بنحو ي�سيل من القطنة �إلى الخرقة التي
فوقها(((.
وظائف و�أحكام الم�ستحا�ضة عند �إرادة ال�صالة:
م�س�ألة  :154وظيفة الم�ستحا�ضة القليلة :هو وجوب الو�ضوء لك ّل �صالة
واجبة كانت �أو م�ستحبة ,وغ�سل فرجها لو تلوث بالدم ,والأحوط وجوب ًا
تبديل القطنة �أو تطهيرها لك ّل �صالة((( ,وال يجب عليها الغ�سل.
م�س�ألة  :155وظيفة الم�ستحا�ضة المتو�سطة هو� :أن تعمل بوظيفة
الم�ستحا�ضة القليلة المتق ّدمة ,ويجب عليها �أن ت�ضيف غ�س ًال واحد ًا
((( م.ن  /تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /433العروة الوثقى ف�صل في اال�ستحا�ضة .
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ �ص  /50تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة .
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ل�صالة ال�صبح ,بل لك ّل �صالة حدثت اال�ستحا�ضة المتو�سطة قبلها� ,أو
في �أثنائها.
ف�إن حدثت بعد �صالة ال�صبح يجب الغ�سل والو�ضوء للظهر ,ولو حدثت
بعد �أن �ص ّلت الظهرين فيجب للمغرب((( .ويكفي بعد ذلك الو�ضوء لغيرها
من ال�صلوات في ذلك اليوم.
وال�ضابط� :أنها ت�ضم �إلى الو�ضوء غ�س ًال واحد ًا لل�صالة التي تحدث
اال�ستحا�ضة المتو�سطة قبلها.
م�س�ألة  :156وظيفة الم�ستحا�ضة الكثيرة م�ضاف ًا �إلى ما م ّر ,من
الو�ضوء لك ّل �صالة ,وغ�سل فرجها لو تلوث بالدم ,هو:
تبديل القطنة �أو تطهيرها ,و�أن تغت�سل ثالثة �أغ�سال� :أحدها ل�صالة
ال�صبح ,والثاني للظهرين تجمع بينهما ,والثالث للع�شاءين تجمع بينهما.
هذا �إذا حدثت اال�ستحا�ضة الكثيرة قبل �صالة الفجر.
�أما �إذا حدثت بعد �صالة ال�صبح ,فيجب عليها غ�سالن فقط� :أحدهما
للظهرين تجمع بينهما ,والآخر للع�شاءين تجمع بينهما.
ولو حدثت بعد �صالة الظهرين ,فيجب عليها غ�سل واحد فقط ل�صالة
الع�شاءين تجمع بينهما(((.
م�س�ألة  :157الجمع بين ال�صالتين بغ�سل واحد رخ�صة للمر�أة ال
عزيمة ,بمعنى �أنه لي�س واجب ًا عليها ,فلو �أرادت التفريق �أمكنها ذلك
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة .
((( م.ن .

182

حينئذ الغ�سل لك ّل �صالة ,فتفرق ال�صلوات وت�أتي بخم�سة
ولكنه يجب عليها ٍ
�أغ�سال بالتف�صيل المتق ّدم(((.
م�س�ألة  :158يظهر مما تق ّدم �أن اال�ستحا�ضة القليلة حدث �أ�صغر يجب
معه الو�ضوء فقط ,وال يجب الغ�سل منه حتّى بعد النقاء ,و�أن اال�ستحا�ضة
المتو�سطة والكثيرة حدث �أ�صغر و�أكبر يجب معه الو�ضوء والغ�سل ,و�أن
غ�سل اال�ستحا�ضة ال يغني عن الو�ضوء(((.
م�س�ألة  :159الم�ستحا�ضة المتو�سطة والكثيرة التي يجب عليها
الو�ضوء والغ�سل ,ي�صح منها الإتيان ب�أي منهما �أ ّو ًال ,و�إن كان الأ ّولى تقديم
الو�ضوء(((.
م�س�ألة � :160إذا لم تتمكن الم�ستحا�ضة من ا�ستعمال الماء وجب عليها
التيمم بد ًال عن الو�ضوء في القليلة ,كما يجب عليها تيممين �أحدهما عن
الو�ضوء والآخر عن الغ�سل في المتو�سطة والكثيرة(((.
م�س�ألة  :161الم�ستحا�ضة المتو�سطة �أو الكثيرة �إذا اغت�سلت لل�صالة
قبل دخول الوقت فغ�سلها باطل ,بل لو اغت�سلت ل�صالة الليل قبل �أذان
ال�صبح و�ص َّلت �صالة الليل ,فالأحوط وجوب ًا �أن تغت�سل وتتو�ض�أ بعد دخول
وقت �صالة ال�صبح �أي�ض ًا((( ((.
((( م.ن .
((( م.ن .
((( م.ن .
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /398العروة الوثقى ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة .7
((( �س�ؤال� :إذا �أرادت الم�ستحا�ضة الكثيرة �أن ت�ص ّلي �صالة الليل فهل يكفي غ�سل واحد لها ك ّلها بما فيها ركعتي
ٍّ
م�ستقل لك ّل ركعتين؟
غ�سل واحدٍ
الفجر� ،أم ال ب ّد من ٍ
االمام الخامنئي (دام ظ ّله) :يكفي للنوافل �أغ�سال الفرائ�ض ولكن يجب لك ّل ركعتين منها و�ضوء واهلل العالم.
((( العروة الوثقى ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة .23
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م�س�ألة  :162يجب على الم�ستحا�ضة الو�ضوء لك ّل �صالة واجبة كانت �أو
م�ستحبة ,ويجب عليها الإتيان بالطهارة والأعمال لو �أرادت �أن تعيد ال�صالة
التي �صلتها احتياط ًا� ,أو �أرادت �أن تعيد �صالتها الفرادى جماعة.
نعم ال يجب عليها الإتيان بالأعمال المتق ّدمة ل�صالة الإحتياط,
وال�سجدة المن�سية ,والت�شهد ,و�سجود ال�سهو� ,إذا جاءت بها بعد ال�صالة
مبا�شرة(((.

((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .401
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�أحكام الم�ستحا�ضة (عند �إرادة ال�صالة):

م�س�ألة  :163دم اال�ستحا�ضة من الأحداث الناق�ضة للطهارة بخروجه
�إلى الخارج ولو قلي ًال بمقدار ر�أ�س �إبرة ,ويكفي في بقاء حدثيته بقا�ؤه
في باطن الفرج بحيث يمكن �إخراجه بالقطنة ونحوها� ,أما لو كان دم
اال�ستحا�ضة في الباطن ولم يخرج �إلى الخارج �أ�ص ًال فال يبطل به الو�ضوء
والغ�سل(((.
م�س�ألة � :164إنما يجب الو�ضوء لك ّل �صالة والأعمال المتق ّدمة لو
ا�ستمر الدم ,فلو فر�ض انقطاعه قبل �صالة الظهر يجب لها فقط ,وال
يجب للع�صر وال للمغرب وال للع�شاء ,و�إن انقطع بعد الظهر وجب للع�صر
فقط وهكذا ,بل لو انقطع وتو�ض�أت للظهر وبقي و�ضو�ؤها �إلى المغرب
والع�شاء �صلتهما بذلك الو�ضوء((( ,ولم تحتج �إلى تجديده(((.
م�س�ألة  :165يجب بعد الو�ضوء في الم�ستحا�ضة القليلة ,وبعد الو�ضوء
والغ�سل في الم�ستحا�ضة المتو�سطة والكثيرة ,المبادرة �إلى ال�صالة لو لم
ينقطع الدم بعدهما� ,أو خافت عوده بعدهما قبل ال�صالة �أو في �أثنائها.
وال �إ�شكال في �إتيانها بالأذان والإقامة وقراءة الأدعية الواردة قبل
ال�صالة ,كما يمكنها الإتيان �أثناء ال�صالة بالأعمال الم�ستحبة كالقنوت
وغيره(((.
م�س�ألة  :166لو ف�صلت بين الغ�سل وال�صالة يجب عليها �إعادة الغ�سل
(((تو�ضيح الم�سائل -فار�سي -م�س�ألة  /402والعروة الوثقى ج  1م�س�ألة  5من ف�صل في اال�ستحا�ضة .
((( االمام الخامنئي (دام ظ ّله) :جواز الإكتفاء بو�ضوء �صالة الظهر ل�صالة الع�صر �إ ّنما هو �إذا انقطع الدم وكان
الإنقطاع م�ستم ّر ًا �إلى �أن �ص ّلت الع�صر ,و�أ ّما مع وجود الدم في الباطن فال يجوز الإكتفاء به.
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /407العروة الوثقى ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة .
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة .2
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والمبادرة �إلى ال�صالة مجدد ًا� ,إال �أن يكون الدم ال زال منقطع ًا في الباطن
حينئذ(((.
فال يلزمها �إعادة الغ�سل ٍ
م�س�ألة  :167يجب على الم�ستحا�ضة �إذا لم تكن م�ستم ّرة الدم
التحفظ من خروج الدم بعد الو�ضوء والغ�سل مع عدم خوف ال�ضرر
بح�شو قطنة �أو غيرها و�ش ّدها بخرقة ,فلو خرج الدم لتق�صير منها في
التحفظ وال�شد �أعادت ال�صالة ,بل يجب عليها �إعادة الغ�سل والو�ضوء
�أي�ض ًا ,نعم لو كان خروجه لغلبة الدم ال لتق�صير منها في التحفظ فال
�شيء عليها(((.
م�س�ألة � :168إذا كانت المر�أة م�ستم ّرة الدم يجب عليها الإحت�شاء
والتحفظ من خروج الدم ـ مع عدم خوف ال�ضرر ـ قبل الغ�سل وبعده(((.
م�س�ألة  :لو تركت الم�ستحا�ضة �إحدى الأعمال الواجبة عليها ,حتّى
مثل تغيير القطنة ,و�ص َّلت بطلت �صالتها(((.
الإختبار:

م�س�ألة � :169إذا لم تعلم الم�ستحا�ضة �أنها من �أي ق�سم من �أق�سام
اال�ستحا�ضة :
يجب عليها �أن تختبر حالها في وقت ك ّل �صالة على الأحوط ,وذلك
ب�إدخال قطنة ونحوها في مو�ضع الدم ,وال�صبر قلي ًال ّثم �إخراجها لتعلم
�أنها من �أي ق�سم من الأق�سام لتعمل على طبق وظيفتها.
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .413
((( م.ن م�س�ألة .414
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /415تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة 4
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .415

189

وال يكفي الإختبار قبل الوقت� ,إال �إذا علمت بعدم تغ ّير حالها �إلى ما
بعد الوقت(((.
م�س�ألة � :170إذا �ص ّلت الم�ستحا�ضة من غير اختبار ,ف�إن جاءت
بوظيفتها وح�صل منها ق�صد القربة كما في حال الغفلة مث ًال ـ ك�إن كانت
�صح عملها.
ا�ستحا�ضتها قليلة وقد جاءت بوظيفتها ـ ّ
�أما لو لم ت�أت بوظيفتها ـ كما لو كانت ا�ستحا�ضتها متو�سطة مث ًال وقد
�أتت بوظيفة القليلة ـ ف�صالتها باطلة(((.
م�س�ألة  :171لو لم تتمكن المر�أة من الإختبار ,ف�إن كان لها حالة �سابقة
معلومة ,ب�أن كان لديها ا�ستحا�ضة قليلة �أو متو�سطة �أو كثيرة ,ت�أخذ بها
وتعمل على طبق وظيفتها.
و�إن لم يكن لها حالة �سابقة معلومة ت�أخذ بالقدر الذي تتيقن به من
حالتها ,فلو ترددت بين القليلة والمتو�سطة مث ًال تعمل عمل القليلة ,ولو
ترددت بين المتو�سطة والكثيرة تعمل عمل المتو�سطة ,والأحوط ا�ستحباب ًا
مراعاة �أ�سو�أ الحاالت من المتو�سطة �أو الكثيرة(((.
انتقال اال�ستحا�ضة من الأدنى �إلى الأعلى:
م�س�ألة � :172إذا انتقلت اال�ستحا�ضة من الأدنى �إلى الأعلى ,كما لو
�صارت القليلة متو�سطة �أو كثيرة� ,أو المتو�سطة كثيرة ,فال �شيء عليها
بالن�سبة �إلى ال�صالة التي �صلتها مع قيامها بوظيفة الأدنى ,وال يجب
�إعادتها.
((( م.ن م�س�ألة .426
((( م.ن م�س�ألة  /404تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة .1
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .405
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و�أما بالن�سبة �إلى ال�صلوات المت�أخرة عن هذا الإنتقال فتعمل عمل
الأعلى ,وكذا بالن�سبة �إلى ال�صالة التي انتقلت من الأدنى �إلى الأعلى في
�أثنائها ,فعليها �أن تقطع �صالتها وتعمل عمل وظيفة الأعلى ّثم الإتيان
بال�صالة على طبقها.
مثال ذلك:
لو تبدلت القليلة بالمتو�سطة �أو بالكثيرة بعد �صالة ال�صبح مث ًال �صحت
منها �صالة ال�صبح ,وتكون وظيفتها بالن�سبة �إلى الظهرين والع�شاءين كما
�إذا حدثت اال�ستحا�ضة المتو�سطة �أو الكثيرة بعد �صالة ال�صبح ولم تكن
لها ا�ستحا�ضة قليلة �أ�ص ًال ,فيجب عليها غ�سل واحد للظهرين فيما لوكانت
متو�سطة ,وغ�سل للظهرين وغ�سل للع�شاءين فيما لو كانت كثيرة.
�أما لو تبدلت �إليهما قبل �صالة ال�صبح �أو في �أثنائها ف�إنها تغت�سل لها,
بل لو تو�ض�أت قبل انتقال اال�ستحا�ضة يجب عليها �إعادته بعد الإنتقال.
وكذا لو تبدلت المتو�سطة بالكثيرة بعد الإغت�سال ل�صالة ال�صبح يجب
عليها �إعادة الغ�سل بعد الإنتقال ّثم ال�صالة ,وتعمل في ذلك اليوم عمل
الكثيرة كما �إذا لم تكن م�سبوقة باال�ستحا�ضة المتو�سطة(((.
م�س�ألة  :173لو تبدلت اال�ستحا�ضة �أثناء ال�صالة من الأدنى �إلى
الأعلى و�ضاق الوقت عن الغ�سل والو�ضوء ,يجب عليها �أن ت�أتي بتيممين
�أحدهما عن الو�ضوء والآخر عن الغ�سل ,ولو �ضاق عن �أحدهما تتيمم بد ًال
عنه ,ولو �ضاق عن التيمم �أي�ض ًا لم يجز لها قطع ال�صالة بل ت�ستمر عليها,
(((م.ن م�س�ألة  /406تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة  /1العروة الوثقى ج  1م�س�ألة  4من ف�صل
في اال�ستحا�ضة .
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والأحوط وجوب ًا ق�ضا�ؤها بعد ذلك(((.
انتقال اال�ستحا�ضة من الأعلى �إلى الأدنى:
م�س�ألة � :174إذا انتقلت اال�ستحا�ضة من الأعلى �إلى الأدنى ,يجب
عليها �أن تعمل ل�صالة واحدة ـ �أي ال�صالة الأ ّولى ـ عمل الأعلىّ ,ثم تعمل
عمل الأدنى لل�صلوات المت�أخرة.
مثال ذلك :لو تبدلت الكثيرة �إلى القليلة قبل الإغت�سال ل�صالة ال�صبح
وا�ستمرت عليها ,يجب عليها الإغت�سال والو�ضوء ل�صالة ال�صبح وتكتفي
بالو�ضوء لل�صلوات الباقية.
ولو تبدلت الكثيرة �إلى المتو�سطة بعد �صالة ال�صبح مث ًال ,يجب عليها
الإغت�سال والو�ضوء ل�صالة الظهر وتكتفي بالو�ضوء لل�صلوات الأخرى(((.
م�س�ألة � :175إذا ا�ستمر الدم �أثناء الغ�سل فغ�سلها �صحيح ,لكن لو
تبدلت اال�ستحا�ضة �أثناء الغ�سل من المتو�سطة �إلى الكثيرة بطل غ�سلها,
ووجب عليها �إعادته(((.

((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة  /5تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  420و .420
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .421
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة .5
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الدر�س ال�ساد�س ع�شر

النقاء و�أحكام
اال�ستحا�ضة العامة

194

195

النقاء:

م�س�ألة  :176لو انقطع دم اال�ستحا�ضة عن المر�أة ,فهنا �صور:
� -1أن يكون الإنقطاع قبل فعل الطهارة ,فهنا يجب عليها الإتيان
بالطهارة وال�صالة.
� -2أن يكون الإنقطاع بعد فعل الطهارة وقبل ال�صالة ,فيجب عليها
�إعادة الطهارة والإتيان بال�صالة� ,إن كان الإنقطاع لبرءٍ � ,أو لفترة
وا�سعة للطهارة وال�صالة في الوقت.
� -3أن يكون الإنقطاع بعد فعل الطهارة وقبل ال�صالة ,ولكن لفترة قليلة
حينئذ بتلك الطهارة وت�صلي,
ال ت�سع الطهارة وال�صالة ,فتكتفي
ٍ
وكذا لو كانت �شاكة في كون الإنقطاع لفترة وا�سعة �أو ال .والأحوط
وجوب ًا لمن علمت بال�سعة ولكن �شكت في �أن الإنقطاع لبرءٍ �أو لفترة
وا�سعة �إعادة الطهارة.
� -4أن يكون الإنقطاع في �أثناء ال�صالة ,فعليها �إعادة الطهارة وال�صالة
�إن كان الإنقطاع لبرءٍ �أو لفترة وا�سعة� .أما لو لم يكن لفترة وا�سعة
فتتم �صالتها وال �شيء عليها.
� -5أن يكون الإنقطاع بعد ال�صالة ,فال �إعادة عليها ,و�إن كان الإنقطاع
لبرءٍ (((.
م�س�ألة  :177يجب على الم�ستحا�ضة بعد النقاء من الدم �أن ت�أتي
بالطهارة لأ ّول �صالة ت�صليها ,دون ال�صلوات الأخرى(((.
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .416
((( تحرير الو�سيلة ج 1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة .7
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م�س�ألة � :178إذا علمت الم�ستحا�ضة ب�أن الدم �سينقطع تمام ًا قبل
م�ضي الوقت� ,أو علمت ب�أنه �سينقطع في فترة ت�سع الطهارة وال�صالة,
يجب عليها ال�صبر وت�أخير ال�صالة �إلى ذلك الوقت الذي يح�صل فيه
النقاء ,فلو بادرت �إلى ال�صالة بطلت �صالتها �إال �إذا ح�صل منها ق�صد
القربة وانك�شف عدم الإنقطاع.
�أما لو احتملت الإنقطاع ولم تعلم به ,فالأحوط وجوب ًا الت�أخير �أي�ض ًا(((.
م�س�ألة � :179إذا انقطع الدم انقطاع برء ,وجددت الوظيفة الالزمة
حينئذ حكم الطاهرة
لها ,لم تجب المبادرة �إلى فعل ال�صالة ,بل حكمها
ٍ
في جواز ت�أخير ال�صالة.
ولو تو�ض�أت واغت�سلت في �أ ّول الوقت مث ًال وعلمت بانقطاع الدم من
حين ال�شروع في الو�ضوء والغ�سل ,وكان انقطاعه لفترة معينة ,لكنها
حينئذ(((.
علمت بعدم عوده �إلى �آخر الوقت ,جاز لها ت�أخير ال�صالة ٍ
م�س�ألة  :180يجب على الم�ستحا�ضة الإتيان ب�صالة الآيات ,وعليها �أن
تقوم بالطهارة لها كال�صالة اليومية(((.
م�س�ألة � :181إذا وجبت �صالة الآيات على الم�ستحا�ضة في وقت
ال�صالة اليومية ,و�أرادت �أن ت�أتي بهما مع ًا فعليها �أن تقوم بجميع الأعمال
لك ّلتا ال�صالتين ,والأحوط وجوب ًا �أن ال تكتفي بو�ضوء وغ�سل واحد(((.
م�س�ألة � :182إذا �أرادت �أن تق�ضي ال�صالة يجب عليها �أن تقوم بجميع
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .403
((( م.ن م�س�ألة  /.410العروة الوثقى ج  1م�س�ألة  13من ف�صل في اال�ستحا�ضة .
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة  / 3تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  /409العروة الوثقى
ج  1م�س�ألة  8من ف�صل في اال�ستحا�ضة .
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .430
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الأعمال الواجبة لك ّل �صالة(((.
�أحكام الم�ستحا�ضة العامة (في غير ال�صالة):
 1ـ ما يتع ّلق بال�صوم:

م�س�ألة  :183ي�صح ال�صوم من الم�ستحا�ضة القليلة وال ي�شترط في
�صحته الو�ضوء.
�صحة �صومها الإتيان
و�أما في المتو�سطة والكثيرة في�شترط في ّ
بالأغ�سال النهارية ـ الغ�سل ل�صالة ال�صبح وللظهرين ـ  ,والأحوط وجوب ًا
في الكثيرة �أن ت�أتي بغ�سل الليلة ال�سابقة ـ للع�شاءين ـ على اليوم الذي
ت�صوم فيه.
و�أما الو�ضوءات فال دخل لها بال�صوم(((.
م�س�ألة  :184الم�ستحا�ضة الكثيرة لو لم تغت�سل في الليلة ال�سابقة
ل�صالة الع�شاءين ,و�إنما اغت�سلت قبل �أذان ال�صبح ل�صالة الليل� ,صح
�صومها �إذا �أتت بالأغ�سال النهارية �أي�ض ًا(((.
م�س�ألة  :185الأحوط وجوب ًا على الم�ستحا�ضة �أن تتحفظ بمقدار ما
تتمكن عن خروج الدم في تمام النهار الذي ت�صوم فيه(((.
م�س�ألة  :186لو ا�ستحا�ضت بعد �صالة الع�صر ولم تغت�سل �إلى المغرب
ف�صومها �صحيح(((.
((( م.ن م�س�ألة .431
((( م.ن م�س�ألة  /432العروة الوثقى ج  1م�س�ألة  19من ف�صل في اال�ستحا�ضة .
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة  /6العروة الوثقى ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة 12
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .418
((( م.ن م�س�ألة .417
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 2ـ ما يتع ّلق بالطواف:

م�س�ألة  :187يجب على المر�أة الو�ضوء فقط للطواف لو كانت ذات
ا�ستحا�ضة �صغرى ,والو�ضوء والغ�سل لو كانت ذات ا�ستحا�ضة و�سطى
وكبرى ,وال تكتفي بنف�س الأعمال للطواف و�صالته مع ًا� ,إال �إذا انقطع
الدم من وقت الغ�سل للطواف حتّى �آخر ال�صالة.
و�أما الطواف الم�ستحب فحيث ال ي�شترط فيه الطهارة من الحدث ال
يحتاج �إلى الو�ضوء وال �إلى الغ�سل((( ,نعم �صالته ال ت�صح �إال عن طهارة.
 3ـ ما يتع ّلق بالقر�آن وا�سم اهلل تعالى:

م�س�ألة  :188ال يجوز للم�ستحا�ضة مطلق ًا ـ كما المحدث ـ م�س كتابة
القر�آن وا�سم اهلل تعالى ,وي�شترط في جوازه بالن�سبة لذات اال�ستحا�ضة
ال�صغرى الو�ضوء فقط ,وفي ذات اال�ستحا�ضة الو�سطى والكبرى الو�ضوء
والغ�سل(((.
الم�س
م�س�ألة  :189الأحوط وجوب ًا للم�ستحا�ضة �أن ال تكتفي في جواز ّ
بمجرد الإتيان بوظائف ال�صالة ,بل ت�أتي بالو�ضوء �أو الغ�سل له م�ستق ًال,
نعم الظاهر جواز الم�س حال �إيقاع ال�صالة التي �أتت بوظيفتها(((.
م�س�ألة  :190يجوز للم�ستحا�ضة قراءة القر�آن و�إن لم ت� ِأت بوظائفها,
كما يجوز لها قراءة �آيات ال�سجدة و�سور العزائم الأربع(((.
((( م.ن م�س�ألة .419
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة  /8منا�سك الحج م�سائل متفرقة في الطواف ال�س�ؤال  80و
....82
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة .8
((( م.ن .
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 4ـ ما يتع ّلق بالم�سجد:

م�س�ألة  :191يجوز للم�ستحا�ضة دخول الم�ساجد حتّى الم�سجد
الحرام والم�سجد النبوي ,وال ي�شترط في جوازه الإغت�سال ,كما يجوز
لها المكث في غيرهما بدون الإغت�سال ,نعم الأحوط ا�ستحباب ًا اجتناب
ذلك بدون الغ�سل لل�صالة� ,أو الغ�سل م�ستق ًال لدخول الم�سجد والمكث
فيه(((.
 5ـ ما يتع ّلق بالجماع:

م�س�ألة  :192الأحوط وجوب ًا للم�ستحا�ضة الكبرى والو�سطى �أن ال
يغ�شاها زوجها قبل �أن تغت�سل ,وال يجب �ضم الو�ضوء والأعمال الأخرى
�إليه ,ويكفي الغ�سل الذي ت�أتي به لل�صالة لو واقع بعد ال�صالة ,و�أما لو
واقع في وقت �آخر فيحتاج �إلى غ�سل له م�ستق ًال على الأحوط وجوب ًا(((.
 6ـ ما يتع ّلق بالطالق:

م�س�ألة  :193ي�صح طالق الم�ستحا�ضة مطلق ًا ,وال ي�شترط في �صحته
الإغت�سال(((.

((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .428
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة .8
((( م.ن .
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الدر�س ال�سابع ع�شر

النفا�س �شرائطه و�أحكامه

202

203

من الدماء التي تخرج من المر�أة �أحيان ًا دم النفا�س ,و ُيقال للمر�أة التي
يخرج منها هذا الدم :النف�ساء.
 1ـ ما هو دم النفا�س؟

م�س�ألة  :194دم النفا�س هو الدم الخارج مع الوالدة �أو بعدها ,قبل
خا�صة(((.
انق�ضاء ع�شرة �أ ّيام من حينها ,ولي�س له �أو�صاف ّ
م�س�ألة  :195ال فرق في الوالدة بين �أن يكون الولد حي ًا �أو ميت ًا� ,سوي ًا
تام الخلقة �أو �سقط ًا ,قد ولجته الروح �أو لم تلجه ,بل ولو كان م�ضغة �أو
علقة �إذا علم كونها مبد�أ لن�شوء الولد(((.
م�س�ألة � :196إذا �شكت في كون ال�ساقط مبد�أ لن�شوء الولد لم تحكم
بالنفا�س ,وال يجب عليها الفح�ص(((.
م�س�ألة  :197الدم الخارج من المر�أة قبل خروج �أ ّول جزء من الولد
لي�س بنفا�س(((و�سي�أتي حكمه.
 2ـ �شروط النفا�س:

ال�شرط الأ ّول :خروج دم الوالدة:
م�س�ألة  :198يتح ّقق النفا�س بخروج دم الوالدة من المر�أة ولو كان
قلي ًال جد ًا(((.
(((تحرير الو�سيلة ج 1-ف�صل في النفا�س.
((( م.ن
((( م.ن .
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .512
((( االمام الخامنئي (دام ظ ّله)� :إذا كان �إنجاب الطفل بالعملية القي�صرية ,ولم يخرج الدم من الرحم مع الولد
�أو بعد الوالدة ,بحيث يع ّد دم الوالدة فال مو�ضوع للنفا�س.
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ال�شرط الثاني� :أن يكون بين الع�شرة �أ ّيام:
م�س�ألة  :199ي�شترط في دم النفا�س �أن يكون بين الع�شرة �أ ّيام من
حين الوالدة ,فلو ر�أته بعد الع�شرة من حين الوالدة فال نفا�س لها ,ولو لم
ت َر الدم في تمام الع�شرة �أ�ص ًال فال نفا�س لها �أي�ض ًا.
ال�شرط الثالث� :أن ال يتجاوز الع�شرة �أ ّيام:
م�س�ألة  :200لي�س لأق ّل النفا�س حد فيمكن �أن يكون لحظة بين الع�شرة
�أ ّيام ,ولكن �أكثر النفا�س ع�شرة �أ ّيام ,فك ّل ما تراه المر�أة بعد الع�شرة �أ ّيام
لي�س بنفا�س ,بل هو �إما حي�ض �أو ا�ستحا�ضة مع مراعاة �سائر �شروطهما
و�أحكامهما(((.
م�س�ألة  :201كيفية ح�ساب الأ ّيام الع�شرة في النفا�س ككيفية ح�ساب
الأ ّيام في الحي�ض ,ف�إن ولدت في �أ ّول النهار وخرج الدم مع الوالدة تح�سب
ع�شرة �أ ّيام والليلة الأخيرة خارجة ,و�إن ولدت في الليل فالليلة الأ ّولى خارجة
عن الع�شرة ـ و�إن كانت مح�سوبة من النفا�س ـ والليلة الأخيرة خارجة.
و�إن اتفقت والدتها في و�سط النهار تلفق الع�شرة من اليوم الحادي
ع�شر ال من ليلته(((.
م�س�ألة  :202يبد�أ ح�ساب الأ ّيام الع�شرة من حين انف�صال الولد وتمام ّية
الوالدة و�إن طالت ,ال من حين ال�شروع فيها ,و�إن كان بداية نفا�سها من
حين خروج بع�ضه �إذا كان معه دم ,ولو لم يكتمل ظهوره ويخرج جميعه
�إلى الخارج(((.
((( م.ن م�س�ألة .509
((( راجع حول هذه ال�شروط :تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في النفا�س.
((( م.ن .
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�أحكام التو�أم:

م�س�ألة � :203إذا ولدت اثنين ـ �أو �أزيد ـ وقد ر�أت الدم عند ك ّل منهما,
فلك ّل منهما نفا�س م�ستقل ,ويكون ابتداء نفا�سها من الأ ّول ومبد�أ الع�شرة
�أ ّيام من و�ضع الثاني.
وهنا �صور للف�صل بين الولدين:
� -1إن ف�صل بين الولدين ع�شرة �أ ّيام وا�ستمر الدم فنفا�سها ع�شرون
يوم ًا ,لك ّل واحد ع�شرة �أ ّيام ,كما �إذا ولدت ور�أت الدم �إلى ع�شرة
�أ ّيامّ ,ثم ولدت �آخر على ر�أ�س الع�شرة ,ور�أت الدم �إلى ع�شرة �أخرى,
فالدمان جميع ًا نفا�سان متواليان ,وال يعتبر الف�صل بينهما �أ�ص ًال.
� -2إن كان الف�صل بين الولدين �أق ّل من ع�شرة لكن مع ا�ستمرار الدم,
يتداخالن في بع�ض المدة ,كما �إذا ولدت ولد ًا ور�أت الدم ,وبعد خم�سة
�أ ّيام ولدت ولد ًا �آخر ور�أت الدم خم�سة �أخرى ,ف�إنهما يتداخالن في
الخم�سة الو�سطى �أي من اليوم الخام�س �إلى العا�شر.
� -3إن ف�صل بينهما نقاء ع�شرة �أ ّيام كان طهر ًا ,تعمل فيه ب�أحكام
الطاهرة.
� -4إن ف�صل بين الولدين نقاء �أق ّل من ع�شرة �أ ّيام ,قبل تمام الع�شرة
من الوالدة الأ ّولى يح�سب من النفا�س ,فلو �أ ّولدت فر�أت الدم �إلى
ثالثة �أ ّيامّ ,ثم ح�صل نقاء �إلى ثالثة �أ ّيام ,ف�أ ّولدت الولد الثاني بعده
ور�أت الدم يكون النقاء بينهما من النفا�س .و�أ ّولى منه ما لو ر�أت
ثالثة �أ ّيام دماء وثالثة نقاء ّثم ر�أت دم ًا يوم ًا مث ًال ّثم �أ ّولدت الثاني
ـ ف�إن النقاء المتخلل بين النفا�س الواحد مح�سوب من النفا�س ـ.
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 -5لو ر�أت بعد الوالدة الأ ّولى دم ًا ع�شرة �أ ّيامّ ,ثم ر�أت طهر ًا �أق ّل من
ع�شرة ,بعد تمام الع�شرة من الوالدة الأ ّولىّ ,ثم �أ ّولدت ,فالأحوط
وجوب ًا الجمع بين �أعمال الطاهرة وتروك النف�ساء في مدة
النقاء(((.
حكم الدم �إذا لم يتجاوز الع�شرة:

م�س�ألة � :204إذا انقطع دم النفا�س على الع�شرة �أو قبلها فك ّل ما ر�أته
نفا�س� ,سواء ر�أت تمام الع�شرة �أو بع�ضها ,البع�ض الأ ّول� ,أو البع�ض الأخير,
�أو الو�سط �أو الطرفين �أو يوم ًا ر�أت ويوم ًا لم ت َر ,و�سواء كانت ذات عادة
�أم ال(((.
م�س�ألة  :205النقاء المتخلل بين الدمين ـ �أو بين الدماء لو تعددت
ر�ؤيتها له متقطع ًا ـ بحكم النفا�س ,فلو ر�أت يوم ًا بعد الوالدة وانقطع ّثم ر�أت
يوم العا�شر يكون الك ّل نفا�س ًا ,وكذا لو ر�أت يوم ًا ويوم ًا لم ت َر �إلى الع�شرة
كان الجميع نفا�س ًا ,ولو ر�أت الثالث وانقطع ّثم ر�أت العا�شر كان نفا�سها
ثمانية ,ولو لم ت َر الدم �إال في اليوم العا�شر كان هو نفا�سها ,وهكذا....
�أما النقاء ال�سابق على ر�ؤية الدم فهو طهر ,تعمل فيه ب�أحكام
الطاهرة(((.
حكم الدم �إذا تجاوز الع�شرة:

م�س�ألة � :206إذا ر�أت الدم في الع�شرة �أ ّيام وا�ستم ّر �إلى �أن تجاوزها,
((( م.ن  /العروة الوثقى ف�صل في النفا�س م�س�ألة 5
((( العروة الوثقى ف�صل في النفا�س م�س�ألة .6
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في النفا�س م�س�ألة .1
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فهنا �صورتان:
� -1أن تكون ذات عادة عددية في الحي�ض� ,سواء كانت عادتها ع�شرة
�أ ّيام �أم �أق ّل ,فترجع في تحديد عدد نفا�سها �إلى عدد عادتها في
الحي�ض ,وتعمل بعدها عمل الم�ستحا�ضة .مثال ذلك� :أن ترى الدم
من حين الوالدة �إلى اليوم الثاني ع�شر مث ًال ,وتكون عادتها العدد ّية
خم�سة �أ ّيام ,فتجعل نفا�سها خم�سة والباقي ا�ستحا�ضة.
� -2أن ال تكون ذات عادة عددية� ,سواء كانت ذات عادة وقتية �أم لم
حينئذ نفا�سها ع�شرة
تكن ذات عادة �أ�ص ًال كالم�ضطربة ,فتجعل
ٍ
�أ ّيام وتعمل بعدها عمل الم�ستحا�ضة .نعم الإحتياط الإ�ستحبابي �أن
تجمع بين تروك النف�ساء و�أعمال الم�ستحا�ضة ـ بعد العادة في ذات
العادة ,وبعد الع�شرة �أ ّيام في غيرها ـ �إلى ثمانية ع�شر يوم ًا من حين
الوالدة(((.

((( م.ن  /العروة الوثقى ف�صل في النفا�س م�س�ألة .2
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الدر�س الثامن ع�شر

الحي�ض والنفا�س
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م�س�ألة  :207يعتبر ف�صل �أق ّل الطهر ـ وهو الع�شرة �أ ّيام كما تق ّدم ـ بين
النفا�س والحي�ض المت�أخر الذي ي�أتي بعده ـ كما كان يعتبر بين الحي�ضتين،
فلو ر�أت الدم من حين الوالدة �إلى اليوم ال�سابع ّثم ر�أت بعد الع�شرة ثالثة
�أ ّيام �أو �أكثر لم يكن حي�ض ًا ,بل كان ا�ستحا�ضة.
و�أما بين النفا�س والحي�ض المتق ّدم فال يعتبر ف�صل �أق ّل الطهر ,فلو
ر�أت قبل المخا�ض ثالثة �أ ّيام �أو �أكثر� ,سواء كان مت�ص ًال بالنفا�س �أم
منف�ص ًال عنه ب�أق ّل من ع�شرة ,يكون حي�ض ًا ,خ�صو�ص ًا �إذا كان في �أ ّيام
العادة.
�أما �إذا ر�أت الدم قبل الوالدة ولم ي�ستم ّر ثالثة �أ ّيام فهو ا�ستحا�ضة
وعليها ترتيب �أحكامها عليه(((.
م�س�ألة � :208إذا ا�ستمر الدم �إلى �شهر �أو �أق ّل �أو �أزيد :ف�إن كانت ذات
عادة فما تراه بعد العادة يكون ا�ستحا�ضة ,و�إن لم تكن ذات عادة فما تراه
بعد ع�شرة �أ ّيام محكوم باال�ستحا�ضة �أي�ض ًا.
نعم بعد م�ضي ع�شرة �أ ّيام من دم النفا�س وف�صل �أق ّل الطهر يمكن �أن
يكون حي�ض ًا.
مثال ذلك:
�أن تكون عادتها �سبعة �أ ّيام ,فتلد في �أ ّول ال�شهر ,فيكون نفا�سها �سبعة
�أ ّيام ,والدم الباقي �إلى اليوم ال�سابع ع�شر يكون ا�ستحا�ضةّ ,ثم وبعد
الف�صل بع�شرة �أ ّيام يمكن �أن يكون الدم الثاني حي�ض ًا.
وعليها تحديد وظيفتها بعد ذلك على ال�شك ّل التالي:
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في النفا�س م�س�ألة .2
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� -1إن كان لها عادة و�صادف ذلك الدم عادتها تحكم بكونه حي�ض ًا.
� -2إن لم تكن ذات عادة �أو كانت ذات عادة ولكن لم ي�صادف عادتها,
لكن �أمكنها تمييز دم الحي�ض عن غيره على �أ�سا�س ال�صفات ,وجب
عليها العمل على �أ�سا�س التمييز ,فما كان ب�صفة الحي�ض تجعله
حي�ض ًا و�إال فا�ستحا�ضة.
� -3إن كانت فاقدة للتمييز ب�أن كان الدم على ن�سق ولون واحد ,وجب
عليها الرجوع �إلى الأقارب.
� -4إن لم يمكنها الرجوع �إلى الأقارب� ,إما لعدم وجودهن �أو الختالفهن
في العادة ,ت�أخذ �سبعة �أ ّيام تجعلها حي�ض ًا والباقي يكون ا�ستحا�ضة.
على التف�صيل المتق ّدم في الحي�ض ,فليراجع(((.
النقاء:

م�س�ألة � :209إذا انقطع الدم عن النف�ساء في الظاهر واحتملت وجوده
في الباطن ,وجب عليها الفح�ص ب�إدخال قطنة ونحوها وال�صبر قلي ًال
و�إخراجها ومالحظتها ,على نحو ما م ّر في الحي�ض ,ف�إذا انقطع الدم
واقع ًا يجب عليها الغ�سل والإتيان بالعبادة(((.
م�س�ألة  :210لو �صامت في �أ ّيام النقاء المتخلل بين الدمين في الع�شرة
باعتقاد عدم عود الدمّ ,ثم عاد عليها ,يجب عليها ق�ضا�ؤه بعد ذلك(((.

((( م.ن م�س�ألة .3
((( م.ن م�س�ألة .4
((( م.ن م�س�ألة  /5العروة الوثقى ف�صل في النفا�س م�س�ألة .8
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�أحكام النف�ساء:

م�س�ألة  :211النفا�س حدث �أكبر كحدث الحي�ض والجنابة ,و�أحكام
النف�ساء ك�أحكام الحائ�ض في وجوب الغ�سل بعد النفا�س ,وحرمة ال�صالة
وال�صوم عليها ,ووجوب ق�ضاء ال�صوم دون ال�صالة ,وعدم جواز وطئها,
م�س كتابة القر�آن الكريم وا�سم اهلل
وعدم ّ
�صحة طالقها ,وحرمة ّ
تعالى ,وقراءة �آيات ال�سجدة بل �سور العزائم و�أبعا�ض الآيات((( ,ودخول
الم�سجدين ,والمكث في غيرهما.
وكذا في كراهة الخ�ضاب وقراءة القر�آن ونحو ذلك ,وكذا في ا�ستحباب
الو�ضوء في �أوقات ال�صلوات ,والجلو�س في الم�ص ّلى ,والإ�شتغال بذكر اهلل
بقدر ال�صالة ,على التف�صيل المتق ّدم في الحي�ض(((.
م�س�ألة  :212الأحوط وجوب ًا �إلحاق النف�ساء بالحائ�ض في وجوب
الكفارة بوطئها في النفا�س(((.
م�س�ألة  :213كيفية غ�سل النفا�س كغ�سل الجنابة� ,إال �أنه ال يغني عن
الو�ضوء ,بل يجب الو�ضوء معه ,قبله �أو بعده ك�سائر الأغ�سال(((.

((( االمام الخامنئي (دام ظ ّله) :ال يحرم عليها غير �آيات ال�سجدة كما تقدّم في �أحكام الحي�ض.
((( تو�ضيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة .515
((( تحرير الو�سيلة ج  1ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة  /6العروة الوثقى ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة  /10تو�ضيح
الم�سائل ـ فار�سي ـ م�س�ألة  513و .514
((( العروة الوثقى ف�صل في اال�ستحا�ضة م�س�ألة .10
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امللحق

م�شجر
تلخي�ص ّ
لأحكام الدماء
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ت�شجير عام لكل �أحكام الدماء
تعريفه
�شروطه
الحي�ض
�أق�سام الحائ�ض

ذات عادة
غير ذات عادة

الأحكام العا ّمة للحائ�ض

�أحكام
الدماء
الثالثة

تعريفها
اال�ستحا�ضة
�أق�سامها

ال�صغرى
ّ
المتو�سطة
ّ
الكبرى

تعريفه
النفا�س

�شروطه

الخا�صة

�أحكامه
العامة
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الحي�ض و�شروطه
تعريفه:

د ٌم تعت���اد ر�ؤيته الن�ساء ف���ي ك ّل �شهر ,والغالب
�أن يك���ون م ّرة في ال�شهر ,وقد يكون �أكثر من ذلك,
�أو �أق ّل.

 1ـ �أن تكون المر�أة قد و�صلت �إلى �سنّ البلوغ
ال�شرعي.
ّ

الحي�ض

 2ـ �أن ال تك���ون ق���د و�صل���ت �إلى �س���نّ الي�أ�س
ال�شرعي.
ّ
 3ـ �أن ال يق ّل الدم عن ثالثة �أ ّيام.
 4ـ �أن ال يزيد على ع�شرة �أ ّيام.
�شروطه:

 5ـ �أن يف�صل بين الحي�ضين �أق ّل الطهر وهو
ع�شرة �أ ّيام.
 6ـ خروج الدم �إلى خارج الفرج ابتدا ًء.
 7ـ التوالي في الأ ّيام الثالثة.
 8ـ ا�ستمرار الدم في الأ ّيام الثالثة.
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�أق�سام الحائ�ض ،تعريف و�أحكام
�أق�سام
الحائ�ض

 1ـ ذات العادة

تعريف:ت�صي���ر المر�أة ذات
عادة بتك��� ّرر ر�ؤية ال���دم م ّرتين
متواليتي���ن ـ من غي���ر �أن يف�صل
بينهم���ا ر�ؤي���ة مخالف���ة لل���دم ـ
متّفقتي���ن ف���ي الزم���ان �أو العدد
�أو فيهما.

�أق�سام ذات العادة

 3ـ عدد ّية فقط

 2ـ وفت ّية فقط

 1ـ وقتية وعدد ّية

تعريفه���ا :ه���ي الت���ي ت���رى
ال���دم م ّرتي���ن متماثلتي���ن م���ن
حيث العدد دون الوقت.
حكمه���ا:ـ �إن كان الدم ب�صفات
الحي�ض ترتب �أح���كام الحي�ض
بمجرد ر�ؤيته ،ف����إن ا�ستمر �إلى
ثالثة �أ ّيام كان حي�ض ًا ,و�إال فهو
ا�ستحا�ضة.

تعريف���ه :ه���ي الت���ي ت���رى
ال���دم م ّرتي���ن متماثلتي���ن م���ن
حيث الوقت دون العدد.
حكمها :تتحي�ض بمجرد ر�ؤيتها
للدم في وقت العادة� ,سواء كان
ب�صفة الحي�ض �أم ال.

تعريفه :ه���ي التي ترى الدم
م ّرتين متماثلتين من حيث الوقت
والعدد.
حكمه���ا :تتحي����ض بمج���رد ر�ؤية
ال���دم ف���ي �أ ّي���ام الع���ادة ,فتترك
العبادة فيها �سواء كان الدم الذي
ت���راه ب�صفات الحي����ض �أو ال ,ف�إن
لم يكن �أق��� ّل من ثالث���ة �أ ّيام كان
حي�ض ًا ,و�إن انقطع قبل �أن تم�ضي
علي���ه ثالث���ة �أ ّي���ام كان عليه���ا �أن
تق�ضي م���ا تركته من العبادة �أ ّيام
الدم.
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 2ـ غير ذات العادة

الم�ضطربة

المبتد�أة

النا�سية

تعريفها :هي المر�أة التي تكرر
لها ر�ؤية ال���دم ولم ت�ستقر لها عادة
ال م���ن حي���ث الوق���ت وال م���ن حيث
الع���دد ,وق���د ُيق���ال له���ا المتح ّيرة
�أي�ض ًا.
حكمه���ا� :إذا ل���م يتج���اوز م���ا ر�أته
الم�ضطرب���ة من الدم ع���ن الع�شرة
�أ ّي���ام فحكمها هو عي���ن الحكم في
ذات العادة العدد ّية.
ـ لو ر�أت الم�ضطربة الدم وزاد على
الع�شرة �أ ّيام فهناك عدّة �صور ال بد
من مالحظتها.

تعريفه���ا :هي التي ت���رى الدم
لأ ّول م��� ّرة ول���م ي�سب���ق له���ا �أن ر�أت
الدم في حياتها.
حكمه���ا� :إذا ل���م يتج���اوز م���ا ر�أت���ه
المبتد�أة من الدم عن الع�شرة �أ ّيام,
فحكمه���ا ه���و عين الحك���م في ذات
العادة العدد ّية.
ـ ل���و ر�أت المبت���د�أة ال���دم وزاد على
الع�شرة �أ ّيام فهناك عدّة �صور ال بد
من مالحظتها.

تعريفه���ا :ه���ي :الم���ر�أة الت���ي
كانت ذات عادة ون�سيتها.
حكمه���ا� :إذا ل���م يتج���اوز م���ا ر�أته
النا�سية من الدم عن الع�شرة �أ ّيام,
فحكمه���ا هو عين الحك���م في ذات
العادة العدد ّية.
�إن تجاوز الدم ال���ذي ر�أته النا�سية
عل���ى الع�ش���رة �أ ّي���ام ,ف����إن �أمكنها
التميي���ز بوا�سط���ة ال�صف���ات تجعل
م���ا كان منه ب�صف���ات الحي�ض �إلى
الع�شرة حي�ض ًا ,والباقي ا�ستحا�ضة،
و�أ ّما لو لم يمكنها التمييز ,فالأحوط
وجوب��� ًا �أن تجعل حي�ضها �سبعة �أ ّيام
من �أ ّول الدم ,والباقي ا�ستحا�ضة.
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عامة للحائ�ض م ّما يحرم �أو يجب عليها فعلها
�أحكام ّ
 1ـ ال�ص�ل�اة :يح���رم عل���ى الحائ����ض ال�ص�ل�اة وهي م���ن العب���ادات التي ي�شت���رط فيها
الطهارة.
ـ ال يج���ب على المر�أة بعد طهرها ق�ضاء ما فاتها م���ن ال�صالة اليومية �أثناء فترة الحي�ض,
مع ا�ستيعاب المانع تمام الوقت.
�صحة ال�صوم ,فال ي�صح ال�صوم من الحائ�ض
 -2ال�صوم :الخلو من الحي�ض �شرط في ّ
�إذا فاج�أها الدم ولو قبل الغروب بلحظة� ,أو انقطع عنها بعد الفجر بلحظة.
ـ يجب على المر�أة ق�ضاء ما فاتها من ال�صوم في �شهر رم�ضان ب�سبب الحي�ض ,وكذا ال�صوم
المنذور في وقت معين.
ـ يبطل ال�صوم بالبقاء على حدث الحي�ض �إلى طلوع الفجر عمداً.
 3ـ الجماع :يحرم وطء الحائ�ض في القبل �أ ّيام الدم ,عليها وعلى الرجل.
�صحة طالق المر�أة �أن تكون طاه���رة من الحي�ض والنفا�س,
 4ـ الط�ل�اق :ي�شت���رط في ّ
با�ستثناء موارد.
م�س كتابة القر�آن الكريم ,وال
5ـ ّ
م����س كتاب���ة الق���ر�آن :ال يجوز للمحدث ـ ومنه الحائ�ض ـ ّ
فرق بين �آياته وك ّلماته والحروف والم ّد والت�شديد وعالمات الإعراب ونحو ذلك.
م�س ا�سم اهلل تعالى ,والمراد ب���ه ا�سم الجاللة ,وكذا
ـ ال يج���وز للمحدث ـ ومن���ه الحائ�ض ـ ّ
الخا�صة به.
�أ�سما�ؤه و�صفاته تعالى
ّ
 6ـ ق���راءة العزائ���م :يح���رم عل���ى الحائ�ض ـ كما الجن���ب ـ قراءة �آية ال�سج���دة من �سور
العزائم الأربعة .عند القائد ،وكل ال�سورة عند االمام الخميني.
 7ـ ما يتعلق بالم�سجد :يحرم على الحائ�ض دخول الم�سجد الحرام وم�سجد النبي ,Pو�إن كان
بنحو الإجتياز.

ـ يح���رم على الحائ����ض المكث في الم�ساجد ,وكذا يحرم عليها و�ض���ع �شيء فيها ,بل يحرم
مطلق الدخول �إليها.
 8ـ الغ�سل:يج���ب على الحائ�ض بعد نقائها الغ�س���ل لما ي�شترط فيه الطهارة ،وهو كغ�سل
الجنابة.
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اال�ستحا�ضة:تعريف� ،أق�سام ,وظائف.
 -1تعريفها:

دم اال�ستحا�ضة في الغالب� :أ�صفر ,بارد ,رقيق ,يخرج بغير
ق ّوة ولذع وحرقة ,بخالف دم الحي�ض ,وقد يكون ب�صفاته.
 -1اختب���ار حالها ف���ي وقت ك ّل �ص�ل�اة على الأحوط
(�إن لم تكن تعلم من �أي ق�سم هي).

اال�ستحا�ضة

 - 2تطهير المو�ضع المتنج�س.

 2ـ وظائفها العامة
(عند �إرادة ال�صالة)

 -3تبديل القطنة �أو تطهيرها على الأحوط وجوب ًا.
 -4التحف���ظ بالقطن �أو غير لمن���ع خروج الدم حتى
االنتهاء من ال�صالة.
 -5يجب على الم�ستحا�ضة بعد النقاء من الدم �أن ت�أتي
بالطهارة لأ ّول �صالة ت�ص ّليها ,دون ال�صلوات الأخرى.
 -6المب���ادرة �إل���ى ال�صالة بع���د الو�ض���وء �أو الغ�سل
بح�سب حالتها من �أي الأق�سام.

 3ـ �أق�سامها ووظائفها الخا�صة
(عند �إرادة ال�صالة)

�أ -ال�صغرى

ب ـ الو�سطى

ج ـ الكبرى

تعريفه���ا� :أن ت���رى المر�أة
ال���دم بنحو تتلوث ب���ه القطنة,
م���ن دون �أن يثقبها وينفذ فيها
ويظهر من الجانب الآخر.
حكمها:
 -1الو�ضوء لك ّل �صالة.
 -2ي�ص���ح ال�ص���وم م���ن
الم�ستحا�ضة القليلة وال ي�شترط
في �صحته الو�ضوء.

تعريفه���ا� :أن ت���رى ال���دم
بنحو ينفذ ف���ي القطنة ويثقبها
ويظهر من الجانب الآخر ,لكن
من غير �أن ي�سي���ل �إلى الخرقة
التي فوقها.
حكمها:
 -1غ�سل واحد في اليوم.
 -2و�ضوء لكل �صالة.
�ضم الو�ضوء بعد
 -3ال ب ّد م���ن ّ
الغ�سل.

تعريفه���ا :ت���رى ال���دم بنحو
ي�سيل م���ن القطنة �إل���ى الخرقة
التي فوقها.
حكمها:
 -1الإغت�س���ال  3مرات في اليوم
تجمع بين الظهرين والع�شائين.
-2غ�سل اال�ستحا�ضة ال يغني عن
الو�ضوء.
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�أحكام عا ّمة للم�ستحا�ضة م ّما يحرم �أو يجب عليها
�صحته في الو�سطى والكبرى
 1ـ ال�ص���وم :يجب على الم�ستحا�ضة ال�صيام ،وي�شترط في ّ
الإتي���ان بالأغ�س���ال النهاري���ة ،والأح���وط وجوب ًا في الكثي���رة �أن ت�أت���ي بغ�سل الليل���ة ال�سابقة ـ
للع�شاءين ـ على اليوم الذي ت�صوم فيه.
 2ـ الو�ض���وء :يجب على المر�أة الو�ضوء فقط للط���واف لو كانت ذات ا�ستحا�ضة �صغرى,
والو�ضوء والغ�سل لو كانت ذات ا�ستحا�ضة و�سطى وكبرى.

 3ـ القر�آن :ال يجوز للم�ستحا�ضة مطلق ًا ّم�س كتابة القر�آن وا�سم اهلل تعالى ,وي�شترط في
ج���وازه بالن�سبة لذات اال�ستحا�ضة ال�صغ���رى الو�ضوء فقط ,وفي ذات اال�ستحا�ضة الو�سطى
والكبرى الو�ضوء والغ�سل.
 4ـ الم�سج���د :يج���وز للم�ستحا�ض���ة دخ���ول الم�ساجد حتّ���ى الم�سجد الح���رام والم�سجد
النبوي ,وال ي�شترط في جوازه الإغت�سال ,كما يجوز لها المكث في غيرهما بدون الإغت�سال.

 5ـ الجم���اع :الأحوط وجوب��� ًا للم�ستحا�ضة الكبرى والو�سطى �أن ال يغ�شاها زوجها قبل �أن
تغت�سل.

 6ـ الطالق:ي�صح طالق الم�ستحا�ضة مطلق ًا ,وال ي�شترط في �صحته الإغت�سال.
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النفا�س :تعريف� ،أحكام� ،شرائط
هو الدم الخارج مع الوالدة �أو بعدها ,قبل انق�ضاء
خا�صة.
ع�شرة �أ ّيام من حينها ,ولي�س له �أو�صاف ّ

 -1تعريفه

النفا�س

 1ـ خروج دم الوالدة.
 2ـ �أن يكون بين الع�شرة �أ ّيام.

� -2شروطه

 3ـ �أن ال يتجاوز الع�شرة �أ ّيام.

� -3أحكامه
 1ـ �إذا لم يتجاوز الع�شرة

كل ما تراه فهو نفا�س

�ألف -الخا�صة

 2ـ �إذا تجاوز الع�شرة

ـ ذات العادة العدد ّية
فمقدار العادة حي�ض والباقي
ا�ستحا�ضة

ـ ذات العادة غير العدد ّية
تجعل حينئ���ذٍ نفا�سهاع�شرة �أ ّيام
وتعمل بعدها عمل الم�ستحا�ضة.
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ب -العامة

 1ـ �أحكام النف�ساء
ك�أح���كام الحائ����ض
م���ن وج���وب وحرمة
وا�ستحباب وكراهة.

 2ـ يج���ب عليه���ا
الغ�سل بع���د النفا�س
وهو كغ�س���ل الجنابة
�إال �أّن���ه ال يغن���ي عن
الو�ضوء.

 3ـ �إذا انقطع الدم
ع���ن ال��ن��ف�����س��اء في
ال��ظ��اه��ر واحتملت
وج��وده في الباطن,
وج������������ب ع���ل���ي���ه���ا
الفح�ص.

 4ـ ل���و لم ت��� َر الدم
�أثن���اء الع�ش���رة �أ ّيام
ور�أت���ه بع���د الع�شرة
فال نفا�س لها.

 5ـ الحي����ض ال يلي
النفا�س ،ف�ل�ا ب ّد �أن
يف�ص���ل �أق���ل الطهر
وهو ع�شرة �أ ّيام.
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