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الدر�س الأّول

الحي�ض و�سروطه 
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تخت�ّص الن�ساء باأغ�ساٍل ثالثٍة واجبٍة هي: 

غ�سل الحي�ش وال�ستحا�سة والنفا�ش، و�سبب هذه الأغ�سال هو خروج 

الدم من الرحم، ولكّل واحٍد منها حكمه الخا�ش به.

1 ـ ما هو الحي�ض؟

الحي�ص: دم تعتاد روؤيته الن�ساء في كّل �سهر، والغالب اأن يكون مّرة 

في ال�سهر، وقد يكون 

اأكثر من ذلك، اأو اأقّل، وُيقال للمراأة التي ترى دم الحي�ش: حائ�ش.

2 ـ �صفات دم الحي�ض:

اأحمر، عبيطًا، حاّرًا يخرج  اأو  اأ�سود  يكون  اأن  الحي�ش  دم  الغالب في 

بدفٍق وحرقٍة.

كالفحم  ال�سواد  بلون  دم  ُيَر  فلم  واإل  الحمّرة،  كثرة  بالأ�سود  المراد 

مثاًل، ومن هنا قد ُيعّبر عنه باأحمر ي�سرب اإلى ال�سواد.

اأنه طرّي على خالف المتعارف في الدم المحتب�ش  والمراد بالعبيط 

حيث تذهب طراوته.

وهذه �سفات غالبّية لدم الحي�ش، ُيرجع اإليها في بع�ش الموارد لتمييز 

الدم عند ال�ستباه، وقد يكون دم الحي�ش ب�سفات دم ال�ستحا�سة.

3 ـ �صروط دم الحي�ض:

ال�سرط الأّول: الو�سول اإلى �سّن البلوغ ال�سرعّي:

كل دم تراه البنت قبل بلوغها من الناحية ال�سرعّية ل يكون حي�سًا، واإن 

كان ب�سفاته المتقّدمة.
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متى تبلغ البنت من الناحية ال�سرعّية؟

م�ساألة 1: تبلغ البنت �سرعًا باإكمالها ت�سع �سنين هجرّية قمرّية.

م�ساألة 2: المق�سود بالت�سع �سنين هو اإكمالها والدخول في العا�سرة، 

ولي�ش مجّرد الدخول في التا�سعة.

م�ساألة 3: تنق�ش ال�سنة القمرّية عن ال�سنة ال�سم�سّية الميالدّية ع�سرة 

اأّيام و21 �ساعة تقريبًا.

الت�سع  ُيقارب  ما  ال�سم�سّية  ال�سنوات  طبق  المراأة  بلوغ  فيكون  وعليه 

�سنين اإل ثالثة اأ�سهر وثّمانية اأّيام ـ تقريبًا ل تحديدًا ـ.

ال�سرط الثاني: عدم بلوغ �سّن الياأ�س:

 تراه المراأة بعد و�سولها اإلى �سّن الياأ�ش ال�سرعّي ل يكون حي�سًا، 
ٍ
كّل دم

واإن كان ب�سفات الحي�ش.

متى تبلغ المراأة �سّن الياأ�ص �سرعاً؟

 ،
)1(

م�ساألة 4: تبلغ المراأة �سّن الياأ�ش �سرعًا ببلوغها خم�سين �سنة قمرّية

هذا اإذا لم تكن قر�سّية، اأّما المراأة القر�سّية فيتحّقق الياأ�ش ال�سرعّي فيها 

ببلوغها �ستين �سنة.

التي  القبيلة  قري�ش،  اإلى  تنت�سب  التي  هي  القر�سية  المراأة  م�ساألة5: 

ينت�سب اإليها النبي �سلى اهلل عليه واآله، والقر�سية الآن ل ُيعرف منها �سوى 

الها�سمّية فقط.

ال�سرط الثالث: اأن ل يقّل الدم عن ثالثة اأّيام:

اأقّل الحي�ش ثالثة اأّيام، فكّل دم تراه المراأة ناق�سًا عن الثالثة لي�ش له 

)1( المام الخامنائي:في تحديد �سن الياأ�ش لغير القر�سية تاأمل فالأحوط وجوبًا لها الجمع بين اأعمال الم�ستحا�سة 

وتروك الحائ�ش ما بين الخم�سين وال�ستين.
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حكم الحي�ش واإن كان ب�سفاته.

ال�سرط الرابع: اأن ل يزيد الدم على ع�سرة اأّيام:

اأكثر الحي�ش ع�سرة اأّيام، فكّل دم تراه المراأة زائدًا على الع�سرة فلي�ش 

بحي�ش، واإن كان ب�سفاته.

ال�سرط الخام�س: اأن يف�سل بين الحي�سين اأقّل الطهر:

وهو  الطهر  اأقّل  الثاني  والحي�ش  الأّول  الحي�ش  بين  يف�سل  اأن  يجب 

ع�سرة اأّيام.

ثّم  عادتها،  في  مثاًل  اأّيام  �سبعة  الدم  ـ  العادة  ذات  ـ  المراأة  راأت  فلو 

انقطع عنها الدم �سبعة اأّيام فقط، وراأت بعد ذلك الدم ثالثة اأّيام اأو اأكثر، 

، لعدم الف�سل 
)1(

فاإن ما راأته من الدم ثانيًا لي�ش بحي�ش واإن كان ب�سفاته

بين الدم الأّول والثاني باأقل من ع�سرة اأّيام وهو اأقّل الطهر.

اال�ستبراء:

 هو الفح�ش والختبار الذي تقوم به المراأة عند ال�سّك في النقاء من 

دم الحي�ش.

وكيفيته: تدخل المراأة قطنًة ونحوها وتتركها في مو�سع الدم قلياًل ثّم 

تخرجها، فاإن كانت ملّوثًة فهي باقية على حدث الحي�ش، واإن خرجت نقّيًة 

فقد انقطع حي�سها وطهرت، فيجب عليها الغت�سال والإتيان بالعبادات.

اال�ستظهار:

 هو الحتياط بترك العبادة حتى يظهر ويّت�سح تكليف المراأة.

)1( المام الخامنئي: تتّم اأقل الطهر بثالثة اأيام من الدم فتكون ا�ستحا�سة وبعد الع�سرة اإن كان الدم م�ستجمعًا 

ل�سرائط الحي�ش و�سفاته كان حي�سًا.
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1 ـ ما هو الحي�ش؟

2 ـ عّدد �سرائط الحي�ش.

3 ـ متى تبلغ البنت �سرعًا؟

4 ـ متى ت�سل المراأة اإلى �سّن الياأ�ش؟

5 ـ ما هو اأقّل الطهر؟ اأعِط مثاًل.

6 ـ عّرف كاّلً من ال�ستبراء وال�ستظهار.



اأق�سام الحائ�ض واأحكامها

الدر�س الثاين
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 اأق�صام الحائ�ض: 

الحائ�ص ق�سمان: اإما ذات عادة، واإما غير ذات عادة.

اأ- ذات العادة على ثالثة اأق�سام:

1 ـ وقتّية عددّية.

2 ـ وقتّية غير عددّية. 

3 ـ عددّية غير وقتّية.

ب- غير ذات العادة على ثالثة اأق�سام اأي�ساً:

4 ـ المبتداأة .

5 ـ الم�سطربة .

6 ـ النا�سية.

فالمجموع عبارة عن �سّتة اأق�سام.

اأ ـ ذات العادة

3 ـ عددّية فقط

1 ـ المبتداأة

2 ـ الم�سطربة

3 ـ النا�سية

2 ـ وقتّية فقط

1 ـ وقتية وعددّية

ب - غير ذات العادة

اأق�سام

 الحائ�س
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1 ـ ذات العادة الوقتّية العددّية:

هي التي ترى الدم مّرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد، كاأن ترى 

الدم في بداية ال�سهر الأّول اإلى اليوم ال�سابع، وفي بداية ال�سهر الثاني اإلى 

اليوم ال�سابع اأي�سًا، فيّتفق لها روؤية الدم في الوقت والعدد.

2 ـ ذات العادة الوقتّية غير العددّية:

 هي التي ترى الدم مّرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد، كاأن ترى 

الدم في بداية ال�سهر الأّول اإلى �سبعة اأّيام، ثّم تراه في بداية ال�سهر الثاني 

ة دون العدد. اإلى خم�سة اأّيام فقط، فيّتفق لها روؤية الدم في الوقت خا�سّ

3 ـ ذات العادة العددّية غير الوقتّية:

 هي التي ترى الدم مّرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت، كاأن 

اأّيام، وفي ال�سهر الثاني من  اإلى �سبعة  ترى الدم من بداية ال�سهر الأّول 

ة  اليوم العا�سر مثاًل اإلى �سبعة اأّيام، فيّتفق لها روؤية الدم في العدد خا�سّ

دون الوقت.

4 ـ المبتداأة:

 هي التي ترى الدم لأّول مّرة ولم ي�سبق لها اأن راأت الدم في حياتها.

5 ـ الم�سطربة:

 هي التي تكّرر لها روؤية الدم ولم ت�ستقّر لها عادة ل من حيث الوقت ول 

من حيث العدد، وقد ُيقال لها المتحّيرة اأي�سًا.
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6 ـ النا�سية:

 هي المراأة التي كانت ذات عادة ون�سيتها.

كيف تتحقق العادة؟

ل تتحّقق العادة بروؤية الدم مّرة واحدًة فقط، واإّنما ت�سبح المراأة ذات 

عادة بتكّرر روؤية الدم مّرتين متواليتين ـ من غير اأن يف�سل بينهما روؤية 

مخالفة للدم ـ مّتفقتين في الزمان اأو العدد اأو فيهما، فت�سير المراأة ذات 

عادة وقتّية اأو عددّية اأو وقتّية عددّية.

فلو راأت المراأة الدم �سهرين متواليين على ن�سٍق واحٍد، فبروؤية الدم 

من ال�سهر الثالث يجب عليها ترتيب اأحكام ذات العادة.

كيف تزول العادة؟

ل تزول العادة بروؤية الدم على خالف العادة مّرًة واحدًة، واإّنما تزول 

بطروء عادة اأخرى نتيجة تكرار روؤية الدم مّرتين متماثلتين على خالف 

العادة ال�سابقة، فتنقلب عادة المراأة من ال�سابقة اإلى العادة الجديدة.

 اأحكام الحائ�ض:

يجب على الحائ�ش اأن تجتنب جملة من الأمور اأثناء الحي�ش، وهي:

الأّول: العبادات:

وهي العبادات التي ي�سترط فيها الطهارة كال�سالة، وال�سوم، والطواف 

الواجب في الحج، دون الم�ستحب.

م�ساألة: ل ي�سّح ال�سوم من الحائ�ش اإذا فاجاأها الدم ولو قبل الغروب 

بلحظة، اأو انقطع عنها بعد الفجر بلحظة.
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م�ساألة 6: يجب على المراأة ق�ساء ما فاتها من ال�سوم في �سهر رم�سان 

ب�سبب الحي�ش، وكذا ال�سوم المنذور في وقت معّين.

الثاني: الجماع:

الجماع،  بغير  بالحائ�ش  ال�ستمتاع  يجوز  نعم  الحائ�ش،  وطء  يحرم 

ويكره بما بين ال�سّرة والركبة بالمبا�سرة، واأّما من فوق اللبا�ش فال باأ�ش 

به. 

الثالث: م�ّس كتابة القراآن وا�سم اهلل تعالى:

ل يجوز للمحدث ـ ومنه الحائ�ش ـ م�ّش كتابة القراآن الكريم، ول فرق 

ونحو  الإعراب  وعالمات  والت�سديد  والمّد  والحروف  وكلماته  اآياته  بين 

ذلك.

الرابع: قراءة العزائم الأربعة:

�سور  من  ال�سجدة  اآية  قراءة  ـ  الجنب  كما  ـ  الحائ�ش  على  يحرم 

العزائم الأربعة التي يجب ال�سجود لقراءتها، وهي �سورة »األم ال�سجدة« 

ال�سجدة} عند قوله  {حم  تعالى:{ول ي�ستكبرون}، و�سورة  عند قوله 

.
)1(

تعالى:{تعبدون}، واآخر �سورة النجم، واآخر �سورة العلق

الخام�ص: ما يتعلق بالم�سجد:

يحرم على الحائ�ش دخول الم�سجد الحرام وم�سجد النبي P، واإن 

كان بنحو الجتياز والمرور باأن تدخل من باب وتخرج من اآخر.

وكذا  الم�ساجد،  في  والبقاء  الوقوف  الحائ�ش  على  يحرم   :7 م�ساألة 

اأو في حال  الم�سجد  يحرم عليها و�سع �سيء فيها، �سواء كان من خارج 

)1( المام الخميني}:D يحرم عليها قراءة ال�سورة ف�ساًل عن الآية حتى الب�سملة بق�سد اأحداها.
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باأن  الجتياز  بنحو  الدخول  واأما  اإليها.  الدخول  يحرم مطلق  بل  العبور، 

تدخل من باب وتخرج من اآخر ل لو�سع �سيء فيها فيجوز لها ذلك، كما 

يجوز الدخول لأخذ �سيء منها.

 الغ�صل:

كال�سالة  بالطهارة،  م�سروط  لكل  الحي�ش  حدث  من  الغ�سل  يجب 

وال�سوم والطواف وم�ّش كتابة القراآن الكريم ونحو ذلك...

م�ساألة 8: غ�سل الحي�ش كغ�سل الجنابة من حيث الكيفية من الترتيب 

والإرتما�ش. 

9: ل يجزئ غ�سل الحي�ش عن الو�سوء، فيجب معه الو�سوء،  م�ساألة 

قبله اأو بعده، لكّل م�سروط بالطهارة.

1 ـ ما هي اأق�سام الحائ�ش ذات العادة؟

2 ـ ما هي اأق�سام الحائ�ش غير ذات العادة؟

3 ـ كيف تتحّقق العادة؟

4 ـ كيف تزول العادة؟

5 ـ ما هي �سور العزائم.

6ـ اأذكر 4 من تروك الحائ�ش.

7 ـ هل يجزي غ�سل الحي�ش عن الو�سوء؟
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الدر�س الثالث

اال�ستحا�سةوالنفا�ض
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اال�ستحا�سة 

دم ال�ستحا�سة في الغالب: اأ�سفٌر، بارٌد، رقيٌق، يخرج بغير قّوٍة ولذٍع 

وحرقٍة، بخالف دم الحي�ش، وقد يكون ب�سفاته.

2 ـ �صروط اال�صتحا�صة:

وقد  للحظة  المراأة  تراه  فقد  لكثيره حّد،  ول  لقليله  لي�ش   :10 م�ساألة 

 عديدة، كما اأّنه لي�ش للطهر المتخّلل بين اأفراده حّد اأي�سًا.
ٍ
يكون لأّيام

م�ساألة 11: كّل دم تراه المراأة قبل �سّن البلوغ، اأو بعد �سّن الياأ�ش، اأو 

اأقّل من ثالثة اأّيام متوالية، ولم يكن دم بكارة، اأو قرح اأو جرح، اأو حي�ش، 

اأو نفا�ش، فهو دم ا�ستحا�سة.

3 ـ اأق�صام اال�صتحا�صة:

تنق�سم ال�ستحا�سة اإلى ثالثة اأق�سام:

1 ـ قليلة )اأو �سغرى(

2 ـ متو�سطة )اأو و�سطى( 

3 ـ كثيرة )اأو كبرى(.

1-اال�صتحا�صة القليلة:

تعريفها: اأن ترى المراأة الدم بنحو تتلّوث به القطنة، من دون اأن يثقب 

القطنة وينفذ فيها ويظهر من الجانب الآخر.

اأو م�ستحبة، وغ�سل  وحكمها: وجوب الو�سوء لكّل �سالة واجبة كانت 

لكّل  تطهيرها  اأو  القطنة  تبديل  وجوبًا  والأحوط  بالدم،  تلّوث  لو  فرجها 

�سالة، ول يجب عليها الغ�سل.
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2-اال�صتحا�صة المتو�ّصطة:

من  ويظهر  ويثقبها  القطنة  في  ينفذ  بنحو  الدم  ترى  اأن  تعريفها: 

الجانب الآخر، لكن من غير اأن ي�سيل اإلى الخرقة التي فوقها.

وحكمها: اأن تعمل بوظيفة الم�ستحا�سة القليلة المتقّدمة، ويجب عليها 

اأن ت�سيف غ�ساًل واحدًا ل�سالة ال�سبح، بل لكّل �سالة حدثت ال�ستحا�سة 

المتو�ّسطة قبلها، اأو في اأثنائها.

مثاًل: اإن حدثت بعد �سالة ال�سبح يجب الغ�سل والو�سوء للظهر، ولو 

ذلك  بعد  ويكفي  للمغرب.  الغ�سل  فيجب  الظهرين  �سلت  اأن  بعد  حدثت 

الو�سوء لغيرها من ال�سلوات في ذلك اليوم.

3-اال�صتحا�صة الكثيرة:

اإلى الخرقة  المراأة التي ترى الدم بنحو ي�سيل من القطنة  تعريفها: 

التي فوقها.

وحكمها: م�سافًا اإلى ما مّر، من الو�سوء لكّل �سالة، وغ�سل فرجها لو 

تلّوث بالدم، هو:

تبديل القطنة اأو تطهيرها، ويجب عليها اأن تغت�سل:

الفجر؛  الكثيرة قبل �سالة  اإذا حدثت ال�ستحا�سة  اأغ�سال  ـ  ثالثة   1

والثالث  بينهما،  تجمع  للظهرين  والثاني  ال�سبح،  ل�سالة  اأحدها 

للع�ساءين تجمع بينهما.

تجمع  للظهرين  اأحدهما  ال�سبح،  �سالة  بعد  حدثت  اإذا  غ�سلين  ـ   2

بينهما، والآخر للع�ساءين تجمع بينهما.
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3ـ  غ�ساًل واحدًا فقط اإذا حدثت بعد �سالة الظهرين؛ ل�سالة الع�ساءين 

تجمع بينهما.

اأحكام الم�صتحا�صة:

�سحته  في  ي�سترط  ول  القليلة  الم�ستحا�سة  من  ال�سوم  ي�سح  ـ   1

والكثيرة في�سترط في �سحة �سومها  المتو�سطة  واأّما في  الو�سوء. 

 ، ـ  وللظهرين  ال�سبح  ل�سالة  الغ�سل  ـ  النهارّية  بالأغ�سال  الإتيان 

والأحوط وجوبًا في الكثيرة اأن تاأتي بغ�سل الليلة ال�سابقة ـ للع�ساءين 

ـ على اليوم الذي ت�سوم فيه.

 واأما الو�سوءات فال دخل لها بال�سوم.

تعالى،  وا�سم اهلل  القراآن  كتابة  م�ّش  للم�ستحا�سة مطلقًا  يجوز  ل  ـ   2

الو�سوء  ال�سغرى  ال�ستحا�سة  لذات  بالن�سبة  جوازه  في  وي�سترط 

فقط، وفي ذات ال�ستحا�سة الو�سطى والكبرى الو�سوء والغ�سل.

3 ـ الأحوط وجوبًا للم�ستحا�سة الكبرى والو�سطى اأن ل يغ�ساها زوجها 

قبل اأن تغت�سل، ول يجب �سم الو�سوء والأعمال الأخرى اإليه.

4 ـ ي�سّح طالق الم�ستحا�سة مطلقًا، ول ي�سترط في �سحته الإغت�سال.

   اأحكام النفا�ض

من الدماء التي تخرج من المراأة اأحيانًا دم النفا�ش، وُيقال للمراأة التي 

يخرج منها هذا الدم: النف�ساء.

1 ـ ما هو دم النفا�ص؟
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م�ساألة 12: هو الدم الخارج مع الولدة اأو بعدها، قبل انق�ساء ع�سرة 

ة. اأّيام من حينها، ولي�ش له اأو�ساف خا�سّ

م�ساألة 13: ل فرق في الولدة بين اأن يكون الولد حيًا اأو ميتًا، �سويًا تام 

الخلقة اأو �سقطًا، قد ولجته الروح اأو لم تلجه.

م�ساألة 14: الدم الخارج من المراأة قبل خروج اأّول جزء من الولد لي�ش 

بنفا�ش.

2 ـ �صروط النفا�ض:

ال�سرط الأّول: خروج دم الولدة:

يتحّقق النفا�ش بخروج دم الولدة من المراأة ولو كان قلياًل جدًا.

ال�سرط الثاني: اأن يكون بين الع�سرة اأّيام:

ي�سترط في دم النفا�ش اأن يكون بين الع�سرة اأّيام من حين الولدة، فلو 

راأته بعد الع�سرة من حين الولدة فال نفا�ش لها، ولو لم تَر الدم في تمام 

الع�سرة اأ�ساًل فال نفا�ش لها اأي�سًا.

ال�سرط الثالث: اأن ل يتجاوز الع�سرة اأّيام:

، فيمكن اأن يكون لحظًة بين الع�سرة اأّيام، ولكن  لي�ش لأقّل النفا�ش حدٌّ

اأكثر النفا�ش ع�سرة اأّيام، فكّل ما تراه المراأة بعد الع�سرة اأّيام لي�ش بنفا�ش، 

بل هو اإما حي�ٌش اأو ا�ستحا�سة مع مراعاة �سائر �سروطهما واأحكامهما.

اأحكام النف�صاء:

 النفا�ش حدث اأكبر كحدث الحي�ش والجنابة، واأحكام النف�ساء كاأحكام 

الحائ�ش في:
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1 ـ  وجوب الغ�سل بعد النفا�ش، ووجوب ق�ساء ال�سوم دون ال�سالة.

2 ـ حرمة ال�سالة وال�سوم عليها.

3 ـ ل يجوز وطوؤها من الزوج.

4 ـ ل ي�سّح طالقها.

وقراءة  تعالى،  اهلل  وا�سم  الكريم  القراآن  كتابة  م�ّش  عليها  يحرم  ـ   5

، ودخول الم�سجدين، والمكث في غيرهما.
)1(

اآيات ال�سجدة

6 ـ يكره للنف�ساء الخ�ساب وقراءة القراآن ونحو ذلك.

الم�سّلى،  في  والجلو�ش  ال�سلوات،  اأوقات  في  الو�سوء  ي�ستحب  ـ   7

والإ�ستغال بذكر اهلل بقدر ال�سالة.

1 ـ ما هي اأق�سام ال�ستحا�سة؟ 

2 ـ ما هي �سروط ال�ستحا�سة؟

3 ـ ما الفرق المتعارف بين دم ال�ستحا�سة ودم الحي�ش؟

4 ـ ما هي �سروط النفا�ش؟

5 ـ عّدد 4 من اأحكام النف�ساء.

6 ـ هل ي�سّح طالق النف�ساء؟

ذلك. )1( تقدم راأي المام الخميني}:في 
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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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الحي�ض و�سروطه

الدر�س الول
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1 - تعريف الحي�ض 

الحي�ـــص فـــي اللغـــة: هو ال�سيالن، يقال: حا�ش ال�سيـــل، اإذا فا�ش.

وفي ال�سطالح: دم الحي�ش هو دٌم تعتاد المراأة اأن تراه مّرًة واحدًة 

في ال�سهرـ  غالبًاـ  وقد تراه بع�ش الن�ساء مّرتين في ال�سهر الواحد، اأو مّرة 

تراه  الغالب  لكن في  اأ�سهر وهكذا،  اأربعة  اأو  اأو ثالثٍة  كّل �سهرين  واحدًة 

المراأة مّرة واحدًة في ال�سهر الواحد.

2 - �صفات الحي�ض 

ل توجد �سفات ثابتة دائمة للحي�ش، بل هي �سفات تثبت غالبًا، فقد 

يكون الدم ب�سفات الحي�ش وهو ا�ستحا�سة، وقد يكون حي�سًا وهو ب�سفات 

ال�ستحا�سة .

غير  غليٌظ  ال�سواد،  اإلى  يميل  اأحمٌر  هي:  غالباً   الحي�ص  و�سفات 

، يخرج بدفٍق وحرقة. و�سفات ال�ستحا�سة  معاك�سٌة ل�سفات  رقيق، حارٌّ

الحي�ش، فدم ال�ستحا�سة : اأ�سفٌر، رقيٌق، بارٌد، اإلخ... وهذه ال�سفات ل 

يرجع اإليها اإّل عند ال�سّك وعدم التمييز بين الحي�ش وال�ستحا�سة ، واأّما 

مع عدم ال�ستباه فيحكم بكون الدم حي�سًا.

3 - �صرائط الحي�ض العاّمة

�سروط عاّمة مجتمعة،  اأربعة  فيه  توّفرت  اإذا  اإّل  الدم حي�سًا  يكون  ل 

بحيث لو اختّل �سرٌط واحٌد ف�ساًل عن اأكثر من �سرٍط ل يكون الدم حي�سًا، 

وال�سروط هي:
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ال�سرط الأّول: البلوغ: باأن يكون خروج الدم بعد البلوغ، وقبل �سّن 

الياأ�ش.

اأ - يتحّقق �سّن البلوغ باإكمال الأنثى ت�سع �سنين قمرّية.

ب-  �سّن الياأ�ش عند القر�سّية )وهي التي تنت�سب اإلى الن�سر بن كنانة، 

اإكمال  القر�سّية  غير  وعند  قمرّية.  �سنة  �ستين  اإكمال  الأب(  عبر 

.
)1(

خم�سين �سنة قمرّية

م�ساألة 1: الم�سكوك كونها قر�سّية، الأحوط وجوبًا لها الجمع بين تروك 

الحائ�ش واأعمال الم�ستحا�سة، بين الخم�سين وال�ستين، فاإذا اأكملت �ستين 

�سنة قمرّية توقف الحتياط، وتعمل اأعمال ال�ستحا�سة .

م�ساألة 2: كّل ما تراه الأنثى قبل البلوغ وبعد الياأ�ش لي�ش بحي�ش قطعًا، 

واإن كان ب�سفات الحي�ش.

م�ساألة 3: اإذا كانت الأنثى م�سكوكة البلوغ ترّتب اآثار عدم البلوغ، اإّل 

اإذا راأت الدم ب�سفات الحي�ش فاإن ح�سل الوثوق بحي�سّيته فيحكم بكون 

فالأحوط  الوثوق  يح�سل  لم  واإن  البلوغ.  على  اأمارة  ويكون  حي�سًا،  الدم 

الحائ�ش  تروك  بين  الدم  اأّيام  في  والجمع  البلوغ،  اأحكام  اإجراء  وجوبًا 

واأفعال الم�ستحا�سة.

ال�سرط الثاني: خروج الدم.

يبداأ حكم الحي�ش عند خروج الدم بنف�سه، اأو بوا�سطة غيره؛ كما لو 

اأخرجته بوا�سطة قطنٍة اأو اأنبوٍب طّبيٍّ مثاًل.

لإجراء  يكفي  اأّنه  بمعنى  ا�ستمرارّيًا،  ولي�ش  ابتدائّي،  ال�سرط  وهذا 

الحكم بحي�سّية الدم خروجه في البداية، ثّم ي�ستمّر الحكم بالحي�سّية ما 

)1( تقّدم في المرحلة الأولى راأي الإمام الخامنائي في غير القر�سّية.
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دام الدم موجودًا ولو في باطن )الفرج(، ولو لم يخرج.

م�ساألة 4: لو ان�سّب الدم من الرحم اإلى ف�ساء )الفرج( ولم يخرج 

فالأحوط وجوبًا الجمع بين تروك الحائ�ش واأعمال الطاهرة. والجمع هو 

وتترك  الأدائي،  الواجب  وت�سوم  الأدائّية،  الواجبة  ال�سلوات  ت�سّلي  اأن 

�سائر ما يحرم على الحائ�ش غير ما ذكر. والخال�سة: تفعل الواجبات، 

وتترك غيرها)اأي محرمات الحائ�ش(.

م�ساألة 5: لو خرج الدم ولو بمقدار راأ�ش اإبرة يكون حي�سًا )مع اجتماع 

�سائر ال�سرائط(.

م�ساألة 6: يجري حكم الحي�ش اإذا خرج الدم، �سواء اأخرج الدم من 

خرج الدم عبر اأنبوب طّبّي.
ُ
مو�سعه الأ�سلّي اأم من غيره، كما لو اأ

ال�سرط الثالث: توالي الدم ثالثة اأّيام:

لم  فلو  الأقّل،  على  ليلتان  بينها  نهارات  ثالثة  الدم  يتوالي  اأن  بمعنى 

يتواَل، باأن راأته المراأة ثالثة اأّيام متفّرقة �سمن الع�سرة ل يكون حي�سًا. 

مثاًل: لو راأت 1+ 7 + 9، فهو لي�ش بحي�ش قطعًا وواقعًا.

نعم، عند روؤيتها لهذا الدم فيه �سورتان:

الأولى: اأن تعلم اأّن الدم لن ي�ستمّر ثالثة اأّيام متوالية، فتجري اأحكام 

ال�ستحا�سة .

الثانية: اأن ل تعلم ذلك، فاإّنها تجري اأحكام الحي�ش، فاإذا انقطع ولم 

ي�ستمّر، ينك�سف اأّنه لي�ش حي�سًا، بل هو ا�ستحا�سة، فتق�سي ما فاتها من 

�سالة اأّما ال�سيام فاإّنه يق�سى على كّل حال.

بحي�ش؛  فلي�ش  �ساعة،  اإّل  نهارات  ثالثة  الدم  راأت  اإذا   :7 م�ساألة 
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اأّيام  يقّل عن ثالثة  اأن ل  الدم  للحكم بحي�سّية  بّد  لنق�سانه �ساعة، فال 

بينها ليلتان.

م�ساألة 8: ل ي�سترط التوالي في الأّيام التي تلي اليوم الثالث، فكّل ما 

تراه من الدم بعد الثالثة، و�سمن الع�سرة اأّيام فهو حي�ش، والنقاء �سمن 

فترات الحي�ش بحكم الحي�ش.

مثاًل: لو راأت الدم في اأّيام 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9، تكون جميع اأّيام 

النقاء  فترة  في  المطلوب  كان  نعم،  حي�سًا.  النقاء  من  بينها  وما  الدم، 

الدم �سيعود فتجري فيها  اأّن  تعلم  اإذا كانت  اإّل  الطاهرة،  اأحكام  اإجراء 

اأحكام الحي�ش.

:r سع عالمة  اأو�

 فتاة عمرها 8 �سنوات، راأت دمًا ب�سفات الحي�ش، فهو حي�ش، واأمارة 

على البلوغ.

 فتاة عمرها م�سكوك، دائر بين ال�سبع والت�سع �سنوات، راأت دمًا تثق 

بحي�سّيته، فهو اأمارة على البلوغ.

 ما خرج بعد �سّن الياأ�ش هو ا�ستحا�سة.

 لو اأخرج الدم باأنبوب طّبّي يبداأ حكم الحي�ش.

 اإذا راأت الدم ثالثة نهارات بينها ليلة، فهو حي�ش.



اأق�سام الحائ�ض)1(

الدر�س الثاين
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اأق�صام الحائ�ض  1 

الحائ�ص ق�سمان:

اأ  - ذات العادة.

وهي على ثالثة اأق�صام:

1 - ذات العادة العددّية والوقتّية.

2 - ذات العادة العددّية فقط.

3 - ذات العادة الوقتّية فقط.

ب -  غير ذات العادة.

وهي ثالثة اأق�صام اأي�صًا:

1 ـ الم�سطربة

2 ـ المبتداأة

3 ـ النا�سية

اأق�سام ذات العادة:

الق�سم الأّول:

متتاليتين  مّرتين  الدم  راأت  التي  وهي  والوقتّية؛  العددّية  العادة  ذات 

الأّول  ال�سهر  اأّول  في  الدم  ترى  كاأن  والوقت.  العدد  متماثلتين من حيث 

اأي�سًا،  اأّيام  خم�سة  الثاني  ال�سهر  اأّول  في  تراه  ثّم  وينقطع،  اأّيام  خم�سة 

فيّتفق الوقت مع العدد.

الق�سم الثاني:

ذات العادة العددّية فقط؛ وهي المراأة التي ترى الدم مّرتين متتاليتين 
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الدم  ترى  كاأن  الوقت.  حيث  من  مختلفتين  العدد،  حيث  من  متماثلتين 

اأّيام، وفي و�سط ال�سهر الثاني خم�سة  اأّول ال�سهر الأّول خم�سة  مثاًل: في 

اأّيام، فيتفق عدد الأّيام دون الوقت، فهذه المراأة ذات عادٍة عددّية ولكّنها 

م�سطربة من حيث الوقت؛ لأّن زمان بداية الروؤية في ال�سهر الأّول مختلٌف 

عن زمان الروؤية في ال�سهر الثاني.

الق�سم الثالث:

متتاليتين  مّرتين  الدم  راأت  التي  وهي  فقط؛  الوقتّية  العادة  ذات 

ترى  كاأن  العدد.  لكّنهما مختلفان من حيث  الوقت،  متماثلتين من حيث 

الدم مثاًل: في اأّول ال�سهر الأّول خم�سة اأّيام، وفي اأّول ال�سهر الثاني �سّتة 

اأّيام، فهذه ذات عادٍة وقتّية لكون بداية روؤية الدم واحدة، وهي م�سطربة 

ال�سهر  عن  الأّول  ال�سهر  في  الدم  اأّيام  عدد  لختالف  العدد،  جهة  من 

الثاني.

في  راأت  فلو  والعدد،  الزمن  في  الت�ساوي  العادة  لتحّقق  ي�سترط  اأ-  

ال�سهر الأّول خم�سة اأّيام، وفي ال�سهر الثاني خم�سة اأّيام اإّل ُخُم�ش 

يوم )مثاًل(، فهي لي�ست ذات عادة عددّية.

ولو راأت في اأّول ال�سهر الأّول فجرًا، وفي اأّول ال�سهر الثاني �سحًى، فهي 

لي�ست ذات عادة وقتّية.

ب - لو راأت ذات العادة مّرتين متماثلتين، بما يخالف عادتها الأولى، 

5(، فلو  اإلى  الثانية. مثاًل: عادتها من )1  اإلى العادة  فاإّنها تنتقل 

راأت في �سهر من )6 اإلى 12(، ثّم راأت في ال�سهر الذي يليه من )6 

اإلى 12(، ت�سير عادتها من )6 اإلى 12(، ل من )1 اإلى 5(.
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ج - ت�سير ذات العادة م�سطربة اإذا راأت الدم ثالث مّرات وما فوق 

مختلفة غير متنا�سبة، ب�سكل مختلف عن عادتها.

فالأحوط  مع عادتها،  متنا�سبتين  مّرتين مختلفتين غير  راأت  لو  واأّما 

الواحدة  المّرة  واأّما  والم�سطربة.  العادة  اأحكام ذات  لها مراعاة  وجوبًا 

المخالفة لعادتها ل ت�سّر بعادتها.

اأحكام ذات العادة:

م�ساألة 1: اإذا خرج الدم في اأّيام عادتها، اأو قبل عادتها بيوم اأو يومين 

اأو اأكثر، على نحو ي�سدق على الدم اأّنه دم العادة، وقد خرج مبكرًا، فيجب 

اإجراء اأحكام الحي�ش، �سواء اأكان الدم ب�سفات الحي�ش اأم لم ل.

م�ساألة 2: اإذا خرج الدم في غير وقت عادتها، وكان ب�سفات الحي�ش، 

وقد ف�سل ع�سرة اأّيام )اأقّل الطهر( بين الدمين؛ فيحكم بكون هذا الدم 

حي�سًا، ويجرى عليه اأحكام الحي�ش )مع اجتماع �سائر ال�سرائط(.

م�ساألة3: اإذا خرج الدم في غير وقت عادتها، ولم يكن ب�سفات الحي�ش، 

وقد ف�سل اأقّل الطهر بين الدمين، فهنا اإن علمت اأّن الدم �سي�ستمر ثالثة 

اأّيام ف�ساعدًا فتجري على هذا الدم اأحكام الحي�ش بمجّرد روؤية الدم. 

واإن لم تعلم اأّنه �سي�ستمّر ثالثة اأّيام، اأو كم �سي�ستمّر الدم، فتحتاط بالجمع 

بين تروك الحائ�ش واأفعال الم�ستحا�سة )باأن تاأتي بالواجبات مع اأحكام 

ال�ستحا�سة ، وتترك ما يحرم على الحائ�ش(، وبا�ستمرار الدم ثالثة اأّيام 

ينك�سف اأّنه حي�ش، فتبداأ بترك الحتياط، واإجراء اأحكام الحي�ش. واإن لم 

ي�ستّمر ثالثة اأّيام فهو ا�ستحا�سة.

نا�سية  اأو  مبتدئة  كانت  باأن  وقتّية،  عادة  ذات  تكن  لم  اإذا   :4 م�ساألة 
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لعادتها، اأو م�سطربة من جهة الوقت، فترجع اإلى التمييز بال�سفات:

فاإن كان الدم ب�سفات الحي�ش فتجري عليه اأحكام الحي�ش )مع تحّقق 

�سائر ال�سرائط(.

الحائ�ش  تروك  بين  بالجمع  تحتاط  ال�ستحا�سة   ب�سفات  كان  واإن 

واأفعال الم�ستحا�سة. فاإذا ا�ستّمر ثالثة اأّيام يكون حي�سًا، واإن لم ي�ستّمر 

يكون ا�ستحا�سة. 

م�ساألة 5: ذات العادة الوقتّية لو راأت الدم في العادة وقبلها، اأو فيها 

وبعدها، اأو راأت الدم في العادة وفي الطرفين اأي قبلها وبعدها، فاإن لم 

اأّيام كان المجموع كّله حي�سًا، واإن تجاوز  يتجاوز المجموع عدد الع�سرة 

الع�سرة اأّيام كان الحي�ش خ�سو�ش ما �سادف اأّيام العادة والزائد عنها 

ا�ستحا�سة.

الع�سرة  تراه  الذي  الدم  تجاوز  اإذا  العددّية  العادة  ذات   :6 م�ساألة 

اأّيام، ترجع اإلى التمييز بال�سفات؛ فتجعل ما كان ب�سفة الحي�ش حي�سًا، 

اأقاربها  اإلى  والباقي ا�ستحا�سة، واإن لم ت�ستطع التمييز ترجع في العدد 

)اأّمها و اأختها و عّمتها و خالتها(اإذا اّتفقن في العادة، واإذا لم يكن عندها 

اأقارب اأو لم يكنَّ مّتفقات تتحّي�ش �سبعة اأّيام فقط.
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:r 1- �سع عالمة  اأو

 ذات العادة الوقتّية  فقط  هي م�سطربة من جهة العدد.

 لو راأت الدم في اأّيام: 1 + 2 + 4 + 6 + 9، فالجميع حي�ش.

 لو راأت الدم في اأّيام: 1 + 2 + 3 + 9، فالجميع مع النقاء حي�ش.

 مع ال�سّك في خروج الدم تبني على الطهارة.

 اإذا راأت الدم ثالثة نهارات اإّل ربع �ساعة فهو حي�ش.

2- هل تعتبر ذات عادة وقتّية، من راأت في ال�سهر الأّول من اأّول ال�ساعة 

ال�سابعة  ال�ساعة  اأّوله  من  الثاني  ال�سهر  في  راأت  ثّم  �سباحًا،  الخام�سة 

�سباحًا؟

3- ذات العادة الوقتّية، والتي عادتها في الخام�ش من ال�سهر، ال�ساعة 

العا�سرة �سباحًا، لو راأت في �سهر ال�ساعة الخام�سة �سباحًا، فهل تتحّي�ش 

بمجّرد روؤية الدم ولو كان ب�سفات ال�ستحا�سة ؟



46



اأق�سام الحائ�ض)2(

الدر�س الثالث
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ب ـ غير ذات العادة.

الق�سم الأّول: الم�سطربة:

وهي التي لم ت�ستقّر لها عادة، ل من جهة العدد ول من جهة الوقت، 

وقد تكون م�سطربًة من حيث العدد فقط، وقد تكون م�سطربة من حيث 

الوقت فقط.

الق�سم الثاني: المبتداأة

وهي التي راأت الدم لأّول مّرة في حياتها، اأو هي التي لم تتّكرر منها 

روؤية الدم.

الق�سم الثالث: النا�سية للعادة:

وهي التي كان لها عادة ون�سيت كيف كانت عادتها.

حكم المبتداأة والم�صطربة

في  بقائه  احتمال  مع  الع�سرة  قبل  الدم  عنهّن  انقطع  اإذا  م�ساألة7: 

الباطن، يجب عليهّن ال�ستبراء، وذلك باإدخال قطنة اأو نحوها وال�سبر 

قلياًل ثم اإخراجها، فاإن خرجت نقّية اغت�سلت، واإن خرجت ملّوثة بال�سفرة 

�سبرت حتى يح�سل النقاء.

م�ساألة 8: اإذا لم يتجاوز الدم عن الع�سرة اأّيام كان المجموع حي�سًا.

م�ساألة 9: اإذا تجاوز الدم عن الع�سرة اأّيام، ترجع اإلى التمييز؛ اأي تجعل ما 

كان ب�سفة الحي�ش حي�سًا والباقي ا�ستحا�سة، �سرط اأن ل يقّل ما كان ب�سفة 

الحي�ش عن الثالثة اأّيام، ول يزيد عن الع�سرة، واإل فترجع اإلى عادة اأقاربها 

اإن اتفقن في العدد، واإل فتجعل �سبعة اأّيام حي�سًا والباقي ا�ستحا�سة.
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حكم النا�صية

الدم  المراأة عادتها )وقتها وعددها( وتجاوز  ن�سيت  اإذا   :10 م�ساألة 

ع�سرة اأّيامـ ترجع اإلى التمييز اأي�سًا، فتجعل ما كان ب�سفة الحي�ش حي�سًا 

فتجعل  التمييز،  وتعّذر  واحدة  ب�سفة  كّله  كان  واإن  ا�ستحا�سة،  والباقي 

�سبعة اأّيام حي�سًا على الأحوط والباقي ا�ستحا�سة.

نهاية خروج الدم 

اأقّل دم الحي�ش ثالثة اأّيام بينها ليلتان، اأّما اأكثر الحي�ش فع�سرة اأّيام 

بينها ت�سع ليال. 

م�ساألة 1: اإذا راأت المراأة ما ل يقّل عن ثالثة اأّيام، ولم يتجاوز الع�سرة 

، �سواء  لو كان الدم ب�سفات دم ال�ستحا�سة  اأّيام فجميعه حي�ٌش، حتى 

كانت ذات عادٍة عددّية اأم ل، ول ترجع المراأة للعدد اإل اإذا تجاوز الدم 

عن الع�سرة اأّيام.

من  بالنقاء  تعلم  عندما  الإغت�سال  المراأة  على  يجب   :2 م�ساألة 

فيجب  بالنقاء  تعلم  لم  اإذا  واأّما  الواجبة،  تكاليفها  بجميع  وتقوم  الدم، 

المبتداأة  اأحكام  �سمن  كيفّيته  تقّدم  وقد  )ال�ستبراء(،  الإختبار  عليها 

والم�سطربة في الم�ساألة 7. 

م�ساألة 3: لو اغت�سلت غ�سل النقاء، ثّم بعد الغ�سل راأت الدم، �سواء كان 

وينك�سف  اأّيام فهو حي�ش،  الع�سرة  الدم �سمن  فاإن كان  اأم كثيرًا،  قلياًل 

اأّن النقاء المتخّلل بحكم الحي�ش. مثاًل: اغت�سلت في اليوم ال�سابع، وفي 

التا�سع راأت الدم لثواٍن قليلة )مثاًل( ثم انقطع، يجب اإعادة الغ�سل، لأّن 
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هذا الدم حي�ش، كونه كان �سمن الع�سرة.

م�ساألة 4: ل عبرة باحتمال اأو ظّن عود الدم اإذا انقطع، بل ل بّد من 

الغت�سال للتكاليف المرتبطة به )كال�سالة(. نعم، لو انقطع الدم، وعلمت 

اأّنه �سيعود �سمن الع�سرة فت�ستّمر باإجراء اأحكام الحي�ش، واإن كانت في 

فترة نقاء.

عوده،  على  معتادة  كانت  ولكن  الدم،  بعود  العلم  لها  يح�سل  لم  واإن 

فترة  في  الطاهرة  واأفعال  الحائ�ش  تروك  بين  الجمع  وجوبًا  فالأحوط 

النقاء، فاإن عاد ولم يتجاوز الع�سرة، كان الجميع حي�سًا، واإن لم يعد كان 

النقاء طهارة.

النقاء  كان  فلو  اأّيام،  ع�سرة  الحي�ستين  بين  الطهر  اأقّل   :5 م�ساألة 

اأقّل من ع�سرة اأّيام ثّم راأت الدم من جديد تجري اأحكام ال�ستحا�سة ، 

حتى يكتمل اأقّل الطهر، ثّم تجري اأحكام الحي�ش في الباقي مع اجتماع 

لمّدة  الدم  ثّم  اأّيام،   7 انقطع  ثّم  اأّيام   7 الدم  راأت  لو  مثاًل:  ال�سرائط، 

التالية نقاء،  اأّيام  اأّيام حي�ش، و7   7 اأّول  اأّن  اأّيام جديدة، فالحكم هو   7

اأّيام  الع�سرة  ا�ستحا�سة، وبذلك تكتمل  الأخيرة  ال�سبعة  اأّيام من   3 واأّول 

التي هي اأقّل الطهر، والأّيام الأربعة الباقية تكون حي�سًا جديدًا اإذا كانت 

م�ستجمعة ل�سرائط الحي�ش و�سفاته.

م�ساألة 6: اإّن الحكم بحي�سّية دم م�سروط بعدم معار�سة دم اآخر له.

اأ - لو راأت الدم �سّتة اأّيام  مثاًل، ثّم انقطع اأربعة اأّيام، ثّم راأته خم�سة اأّيام، 

فال مجال لفر�ش الدّمين حي�سًا واحدًا؛ لتجاوز المجموع عن الع�سرة. ول 

يمكن جعلهما حي�ستين؛ لعدم ف�سل اأقّل الطهر بينهما. ففيها �سورتان:
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الأولى: اإذا كان اأحد الدّمين في وقت عادتها دون الآخر، تجعل ما في 

ا�ستحا�سة  الآخر  وتجعل   ، ال�ستحا�سة  ب�سفات  كان  واإن  عادتها حي�سًا 

واإن كان ب�سفات الحي�ش.

الثانية: اإذا لم يكن الدّمان في وقت عادتها، فيه �سورتان:

1- اأن يكون لها عادة عددّية، وكان اأحد الدّمين بمقدار عادتها، تجعله 

حي�سًا، والثاني ا�ستحا�سة.

2 - اأن ل يكون لها عادة عددّية، اأو كان لها ولكن لم يكن اأحد الدمين 

ب�سفة  ما  فتجعل  الإمكان،  مع  التمييز  اإلى  ترجع  بمقدار عادتها، 

الحي�ش حي�سًا، وما ب�سفة ال�ستحا�سة  ا�ستحا�سة.

واإن لم يمكن التمييز، جعلت الدم الأّول حي�سًا، والثاني ا�ستحا�سة.

ب - اإذا راأت دّمين ب�سفات الحي�ش، وبينهما دم ب�سفات ال�ستحا�سة 

ب�سفات  اأّيام  �سّتة  الدم  راأت  مثاًل:  الع�سرة.  المجموع  وتجاوز   ،

اأّيام  خم�سة  ثّم   ، ال�ستحا�سة  ب�سفات  اأّيام  اأربعة  ثّم  الحي�ش، 

ب�سفات الحي�ش. فيها �سورتان:

والباقي  حي�سًا،  عادتها  عدد  تجعل  العددّية  العادة  ذات  الأولى: 

ا�ستحا�سة، وذلك باأن تتّمم اأو تنق�ش في الدم الأّول بما يتنا�سب مع عدد 

عادتها.

الأّول حي�سًا، مع  الدم  اأو مبتدئة، تجعل  اإن كانت م�سطربة  الثانية: 

اأو  عادة،  لهّن  يكن  لم  واإن  قريباتها،  عادة  بح�سب  تنقي�سه  اأو  تتميمه 

والباقي  الأّول حي�سًا  الدم  اأّيام من  �سبعة  تجعل  كانت عادتهّن مختلفة، 

ا�ستحا�سة.
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1-اإذا راأت المبتداأة الدم ب�سفات ال�ستحا�سة ، وهي في حالة �سك، 

فماذا تفعل؟

2-اإذا راأت الم�سطربة الدم ب�سفات الحي�ش، فماذا تفعل؟

ويومين  الحي�ش،  ب�سفات  �سبعة  راأت  اأّيام،  �سبعة  عادتها  3-اأنثى 

ب�سفات ال�ستحا�سة ، فما هو حكمها؟

ما  وقتية  عادة  ذات  وكانت  اأّيام،  الع�سرة  عن  الدم  تجاوز  4-اإذا 

حكمها؟

راأت  اأّيام،  خم�ش  عادتها  التي  التالية:  الم�ساألة  في  الحي�ش  5-حدد 

الدم لمدة ع�سرين يومًا.

6- من هّن القريبات الالتي ترجع اإليهن في م�ساألة الحي�ش؟

7- اإن لم يمكن الرجوع اإلى قريباتها فما هو الحكم؟

8- لو كانت عادة قريباتها ثمانية اأّيام، وقد راأت اثني ع�سر يومًا؟

9- ما معنى �ساحبة العادة الم�سطربة؟

10- مّيز بين الحي�ص وال�ستحا�سة  فيما يلي:

ب�سفات  اأّيام  ثالثة  ثم  الحي�ش،  ب�سفات  اأّيام  خم�سة  الدم  راأت   - اأ 

ال�ستحا�سة .

ب-  راأت الم�سطربة يومين ب�سفات ال�ستحا�سة ، ثّم يومين ب�سفات 

الحي�ش، ثّم ثالثة ب�سفات ال�ستحا�سة .
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ج - راأت المبتداأة اثني ع�سر يومًا ب�سفات الحي�ش، وعادة قريباتها 

خم�سة اأّيام.

د - راأت الم�سطربة اثني ع�سر يومًا ب�سفات الحي�ش، وعادة قريباتها 

خم�سة اأّيام.

فهل  الحي�ش،  جاءها  ثّم  �ساعة،  ن�سف  الزوال  وقت  من  م�سى   - هـ 

يجب ق�ساء الظهرين.



اأحكام الحائ�ض

الدر�س الرابع
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 اأحكام الحائ�ض 

اأ - يحرم على الحائ�ص اأمور، وهي:

الأّول: ال�سالة. 

الثاني: ال�سيام. 

الثالث: العتكاف. 

ة.    تعالى، و�سفاته واأ�سمائه الخا�سّ
َّ

الرابع: م�ّش ا�سم اهلل

الخام�ص: الطواف. 

ال�ساد�ص: م�ّش اأ�سماء الأنبياء والأئّمة R على الأحوط وجوبًا. 

ال�سابع: م�ّش كتابة القراآن الكريم. ول باأ�ش بم�ّش هام�ش القراآن، وما 

بين ال�سطور، فيجوز على كراهة. 

، ولو بع�سها)وهي اإقراأ، النجم، ف�سلت، 
)1(

الثامن: قراءة �سور العزائم

حم ال�سجدة(. 

التا�سع: اللبث في الم�ساجد. 

العا�سر: و�سع �سي ء في الم�ساجد. 

الحادي ع�سر: عبور الم�سجد الحرام، والم�سجد النبوّي. ول باأ�ش بعبور 

كالدخول  اآخر،  من  والخروج  باب،  من  بالدخول  الم�ساجد،  �سائر 

اإلى محّل الو�سوء من باب الم�سجد. 

 .R الثاني ع�سر: دخول الم�ساهد الم�سّرفة للمع�سومين

ة. ولو ح�سلت في فترة الحي�ش  الثالث ع�سر: العالقة الزوجية الخا�سّ

فالأحوط وجوبًا اأن يدفع الرجل )دون المراأة( كّفارة الحي�ش. وهي 

)1(   المام الخامنئي: يحرم على الحائ�ش ـ كما الجنب ـ قراءة اآية ال�سجدة من �سور العزائم الأربعة. 
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دينار ذهب )3،6 غ من الذهب( اإن كانت العالقة في الثلث الأّول من 

الحي�ش، ون�سف دينار )1،8غ( اإن كانت العالقة في الثلث الثاني، 

وربع دينار )0،9 غ( في الثلث الأخير. وُتعطى الكّفارة لم�سكين، اأو 

ثالثة م�ساكين. واإذا تكّررت العالقة تتكّرر الكّفارة.

م�ساألة 1: يحرم طالق الحائ�ش في بع�ش ال�سور. وتف�سيله في كتاب 

الطالق.

لأجل  الحي�ش.  انقطاع  بعد  الغ�سل  الحائ�ش  على  يجب   :2 م�ساألة 

العبادات الم�سروطة بالطهارة )كال�سالة وال�سيام...(.

يكون  اأن  والأف�سل  الو�سوء.  عن  يجزي  ل  الحي�ش  غ�سل   :3 م�ساألة 

الو�سوء قبل الغ�سل.

م�ساألة 4: اإذا تعّذر الغ�سل تتيّمم بدًل عنه.

م�ساألة 5: غ�سل الحي�ش كغ�سل الجنابة، من جهة النّية، والترتيب اأو 

الرتما�ش.

م�ساألة 6: تجوز العالقة الزوجّية بعد انقطاع الدم وقبل الغ�سل، ولكّنها 

مكروهة.

م�ساألة 7: يجب على الحائ�ش اأن تق�سي ما فاتها من ال�سيام الواجب. 

باب  في  موجودة  تفا�سيل  وهناك  اليومّية.  ال�سلوات  ق�ساء  يجب  ول 

ال�سالة.

م�ساألة 8: اإذا كانت قادرة على اأداء ال�سالة الواجبة، ولكّنها اأخرتها، 

وفاجاأها الحي�ش، وجب عليها بعد النقاء ق�ساء هذه ال�سالة.
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كيفّية الغ�صل:

للغ�سل كيفّيتان: ترتيبي وارتما�سي.

الأّول: الترتيبّي:

1 ـ النّية.

2 ـ غ�سل الراأ�ش والرقبة مع اإدخال �سيء من الج�سد.

3ـ غ�سل الجانب الأيمن مع اإدخال �سيء من الرقبة والجانب الأيمن.

4ـ غ�سل الجانب الأي�سر مع اإدخال �سيء من الرقبة والجانب الأي�سر.

اأن  الثاني: الرتما�سي:ويتحقق بالغم�ش في الماء تدريجّيًا، والأحوط 

يكون تمام البدن في الماء في اآٍن واحد، فلو خرج بع�ش البدن من الماء 

قبل اأن ينغم�ش جميع البدن ل يتحّقق الغ�سل. 

1-  اذكر ثالثة محّرمات على الحائ�ش.

2ـ  هل يجوز طالق الحائ�ش مطلقًا؟

3ـ  عّدد كيفّيات الغ�سل.

ح مراحل الغ�سل الترتيبّي. 4ـ  و�سّ

وقبل  الدم  انقطاع  بعد  الزوجة  مع  الجن�سّية  العالقة  تجوز  هل  ـ    5

الغ�سل؟

6ـ   هل يجزي غ�سل الحي�ش عن الو�سوء؟
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اال�ستحا�سة

الدر�س اخلام�س
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تعريف اال�صتحا�صة  

ال�ستحا�سة  هي كّل دم حدث )لي�ش دم جروح اأو قروح..( لم يمكن 

الحكم بكونه حي�سا اأو نفا�سا. وقد مّر الحديث عن �سفاتها.

اأق�سام ال�ستحا�سة  وحكم كل ق�سم 

ومتو�ّسطة)و�سطى(،  )�سغرى(،  قليلة  اأق�سام:  ثالثة  ال�ستحا�سة   اأـ 

وكثيرة )كبرى(.

ويعرف من اأّي ق�سم هي باإدخال قطنة داخل الفرج، والنتظار قلياًل، 

ومراقبة القطنة. والتف�سيل كما يلي:

الأّول: القليلة )ال�سغرى(:

 وهي اأن يتلّوث ظاهر القطنة بالدم، من دون اأن يثقبها )يدخل داخلها( 

ويظهر من الجانب الآخر.

وحكمها:

1ـ يجب عليها الو�سوء لكّل �سالة، حّتى لو جمعت بين ال�سلوات.

2ـ يجب تطهير ظاهر البدن لو تنج�ّش بالدم.

3ـ تبديل القطنة اأو تطهيرها لكّل �سالة على الأحوط وجوبًا.

الثاني: المتو�ّسطة)الو�سطى(:

الجانب  من  الدم  ويظهر  ويثقبها،  بالدم،  القطنة  ظاهر  يتلّوث  اأن 

الآخر، ول ي�سيل منها اإلى الخرقة التي تكون فوق القطنة.

وحكمها: يجب عليها جميع ما وجب على القليلة، بالإ�سافة اإلى وجوب 

اأّول �سالٍة ت�سّليها في اليوم مع  غ�سٍل واحٍد لكّل يوم، ويكون الغ�سل قبل 

حدث ال�ستحا�سة  المتو�ّسطة.
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الثالث: الكثيرة )الكبرى(:

اأن يتلّوث ظاهر القطنة بالدم، ويثقبها، وي�سيل منها اإلى الخرقة.

وحكمها هو التالي:

1ـ يجب تبديل القطنة اأو تطهيرها لكّل �سالة.

2ـ يجب و�سع خرقٍة طاهرٍة على الفرج، فاإن تنج�ست يجب تبديلها اأو 

تطهيرها لل�سالة التالية.

3ـ يجـــب الغ�سل لـــكّل �سالة اإذا فّرقت بين ال�سلـــوات، اأو تغت�سل غ�ساًل 

واحـــدًا ل�ســـالة الفجـــر، واآخـــر للظهيريـــن تجمـــع بينهمـــا، وثالث 

للع�ساءيـــن تجمع بينهمـــا. هذا اإذا حدثـــت ال�ستحا�سة  قبل �سالة 

الفجر.

اأو  الظهرين  بين  جمعت  لو  حتى  �سالة  لكّل  الو�سوء  عليها  يجب  ـ   4

الع�سائين.

اأحكام الم�صتحا�صة العاّمة:

م�ساألة1: لو حدثت ال�ستحا�سة  بعد �سالة ال�سبح فتحتاج اإلى غ�سٍل 

للظهرين مع الجمع بين ال�سلوات، وغ�سٍل ثان للع�ساءين مع الجمع. واإذا 

فّرقت بين ال�سلوات فيجب عليها لكّل �سالة غ�سل.

م�ساألة2: الأحوط وجوبًا على الم�ستحا�سة اختبار حالها في وقت كّل 

�سالة؛ لتعلم اأّنها من اأّي ق�سم من الأق�سام هي، لتعمل بمقت�سى وظيفتها. 

واإن لم تتمّكن من الختبار، فهناك �سورتان:

بمقت�سى  وتعمل  بها  فتاأخذ  �سابقة،  حالة  لها  يكون  اأن  الأولى: 

وظيفتها.
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فاإن  المتيّقن.  بالقدر  فتاأخذ  �سابقة،  حالة  لها  يكون  ل  اأن  الثانية: 

ترّددت بين القليلة وغيرها ـمثالـ تعمل عمل القليلة، والأحوط ا�ستحبابًا 

مراعاة اأ�سواأ الحالت.

م�ساألة 3: اإذا عملت عمل ال�ستحا�سة  للظهر ـ مثالـ ثّم انقطع الدم، 

ح�سب  ـ  الع�سر  وهي  �سالة،  لأّول  الم�ستحا�سة  اأحكام  تجري  اأن  يجب 

الفر�ش ـ ثّم تتابع عمل الطاهرة لباقي ال�سلوات.

اأداء  بعد  عليها  يجب  م�ستّمرة  ا�ستحا�سة  ذات  كانت  اإذا   :4 م�ساألة 

التاأخير،  يجوز  ول  ال�سالة،  اإلى  المبادرة  غ�سٍل  اأو  و�سوٍء  الواجبات من 

فاإن اأّخرت فيجب عليها اإعادة الطهارة وال�سالة.

من  التحّفظ  والغ�سل  الو�سوء  بعد  الم�ستحا�سة  على  يجب   :5 م�ساألة 

خروج الدم، مع عدم خوف ال�سرر، بح�سو قطنٍة اأو غيرها، و�سّدها بخرقة، 

فلو خرج الدم اأثناء ال�سالة بدون تق�سير فال باأ�ش، ومع التق�سير تعيد 

الغ�سل والو�سوء وال�سالة.

اإذا  كما  الأعلى،  اإلى  الأدنى  من  ال�ستحا�سة   انتقلت  لو   :6 م�ساألة 

�سّلتها  التي  ال�سالة  اإلى  فبالن�سبة  كثيرة،  اأو  متو�ّسطة  القليلة  �سارت 

اإلى ال�سلوات الالحقة فيجب عليها عمل  واأّما بالن�سبة  �سابقًا �سحيحة، 

ال�ستحا�سة  الأعلى.

م�ساألة 7: لو انتقلت ال�ستحا�سة  من الأعلى اإلى الأدنى )كما لو انتقلت 

لأّول  الأعلى  عمل  عمل   تعمل  اأن  عليها  فيجب  القليلة(  اإلى  الكثيرة  من 

�سالٍة، ثّم تعمل عمل الأدنى لل�سالة الالحقة.

فيها  ي�سترط  ول  القليلة،  الم�ستحا�سة  من  ال�سوم  ي�سّح   :8 م�ساألة 
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واأّما المتو�سطة والكثيرة فيجب عليها الأغ�سال النهارّية، وكذا  الو�سوء، 

الأغ�سال الليلّية في الكثيرة، والتف�سيل موجود في كتاب ال�سوم.

م�ساألة 9: لو انقطع دمها انقطاع برء ففيه �سورتان:

الأولى: اأن يكون قبل فعل الطهارة، فتاأتي بالطهارة وت�سّلي.

اإعادة  اأن يكون بعد فعل الطهارة وقبل فعل ال�سالة، فيجب  الثانية: 

الطهارة ثّم ت�سّلي.

م�ساألة 10: يجوز لها م�ّش كتابة القراآن حال اإيقاع ال�سالة التي اأتت 

بوظيفتها.

لأجل  م�ستقل  ب�سكل  ال�ستحا�سة   اأعمال  وجوبًا  الأحوط   :11 م�ساألة 

م�ّش كتابة القراآن الكريم خارج ال�سالة.

م�ساألة 12: الأحوط وجوبًا اأن ل يغ�ساها الزوج)اإن كانت ال�ستحا�سة  

متو�ّسطة اأو كثيرة( اإّل بعد اأن تغت�سل. ويكفي الغ�سل لل�سالة لو واقعها في 

وقت ال�سالة بعد ال�سالة. واأما في وقت اآخر فالأحوط وجوبًا الغ�سل لأجل 

المواقعة.

13: يجوز لها المكث في الم�ساجد، ودخول الم�سجد النبوّي،  م�ساألة 

والم�سجد الحرام، واإن لم تغت�سل.

والأحوط  تغت�سل،  لم  ولو  العزائم  �سورة  قراءة  لها  يجوز   :14 م�ساألة 

ا�ستحبابًا اجتنابه.

م�ساألة 15: ي�سّح طالقها ولو لم تغت�سل.

م�ساألة 16: يجب اإجراء اأحكامها ال�سابقة للطواف الواجب. ول تكفي 

ة )من و�سوء وغ�سل( للطواف  الأعمال لل�سالة، بل ل بّد من اأعمال خا�سّ
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الواجب على الأحوط وجوبًا.

النّية  الحي�ش مع اختالٍف في  ال�ستحا�سة  كغ�سل  17: غ�سل  م�ساألة 

فقط.

الدم  منها  خرج  ال�سالة  واأثناء  و�سّلت،  الم�ستحا�سة  تحّفظت  لو  1ـ 

فلّوث ثيابها، فهل يجب عليها اإعادة ال�سالة؟

2ـ لو جمعت الم�ستحا�سة الكثيرة بين الظهرين، وفّرقت بين الع�ساءين، 

فكم غ�سل يجب عليها لهذا اليوم؟

اإعادة  عليها  يجب  هل  تق�سير  دون  من  ال�ستحا�سة   دم  خرج  لو  3ـ 

الغ�سل؟

قبل  الزوج  يغ�ساها  اأن  يجوز  هل  متو�سطة  ال�ستحا�سة   كانت  اإن  4ـ 

الغ�سل؟

5ـ هل ي�سّح طالق الم�ستحا�سة قبل الغ�سل؟

6ـ عّدد ثالث محّرمات على الم�ستحا�سة الكثيرة قبل اأن تغت�سل.
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النفا�ض

الدر�س ال�ساد�س
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1ـ تعريف النفا�س.

النفا�ش هو دم يخرج مع الولدة اأو بعدها، قبل انق�ساء ع�سرة اأّيام من 

ة. حينها، ولي�ش له اأو�ساف خا�سّ

2ـ اأحكام النفا�س.

م�ساألة1: يحكم بكون الدم نفا�سًا �سواء كان المولود تاّم الخلقة اأم ل، 

بل واإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان م�سغًة اأم علقًة.

م�ساألة 2: مع ال�سّك في كون ال�سقط علقًة )مبداأ ن�سوء اإن�سان( اأم ل، 

ل يحكم بكون الدم الخارج نفا�سًا.

اأو راأت الدم بعد  اأ�ساًل،  3: لو لم تَر المراأة حين الولدة دمًا  م�ساألة 

الع�سرة اأّيام من حين الولدة، فال نفا�ش لها. 

م�ساألة 4: لي�ش لأقّل النفا�ش حّد، فيمكن اأن يكون لحظة من الع�سرة 

اأّيام.

م�ساألة 5: اأكثر النفا�ش ع�سرة اأّيام، على اأن يكون ابتداء الح�ساب بعد 

انف�سال الولد، ل من حين ال�سروع في الولدة. واإن اأنجبت في اأّول النهار 

النهار  هذا  بعد  الليلة  وتكون  العا�سر،  النهار  نهاية  في  الح�ساب  ينتهي 

خارجة عن النفا�ش. ولو اأنجبت في  الليل فاإنها تبداأ بالنفا�ش،غير اأّنها ل 

تدخل هذه الليلة في ح�ساب الع�سرة. واإن اأنجبت في و�سط النهار يلّفق من 

اليوم الحادي ع�سر.

م�ساألة 6: اإن اأنجبت المراأة ولدين، كان ابتداء نفا�سها من حين خروج 

اأول جزء من اأول ولد وبداية ح�ساب الع�سرة تكون من نهاية و�سع الثاني.

م�ساأة 7: لو انقطع دمها على الع�سرة اأو قبلها، فجميع الدم نفا�ش مهما 
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كانت حالتها في الحي�ش.

اأّيام  بين  النقاء  وتخّلل  الع�سرة،  يتجاوز  ولم  دما  راأت  لو   :8 م�ساألة 

النفا�ش.  بحكم  الدماء  اأو  الدمين  بين  المخّلل  والنقاء  الدم  كان  الدم، 

نعم، لو اأنجبت وم�سى فترة نقاء، ثم راأت الدم ولم يتجاوز الع�سرة، كان 

و)2( نقاء،  اليوم )1(  مثاًل:  يكون طهرًا.  ال�سابق  والنقاء  نفا�سا،  الدم 

و)3( دم، و)4( نقاء، و)5ـ10( دم، يكون اليوم الأّول طهرًا، ومن )2( 

اإلى )10( نفا�سًا، لكن كان عليها في اليوم الرابع اإجراء اأحكام الطاهرة، 

اإّل اإذا ح�سل لها العلم باأّن الدم �سيعود فتجري اأحكام الّنف�ساء، ويكون 

اليوم الرابع نفا�سًا واقعًا على كّل حال.

م�ساألة 9: اإذا تجاوز دم النف�ساء الع�سرة، ففيها �سورتان:

عادتها  تجعل عدد  الحي�ش،  في  عادة عددّية  ذات  كانت  اإن  الأولى: 

اأّيام نفا�سًا والباقي ا�ستحا�سة.

اأّيام  تجعل ع�سرة  الحي�ش،  في  لها عادة عددّية  يكن  لم  اإن  الثانية: 

نفا�سًا، والباقي ا�ستحا�سة.

اأّيام،  ع�سرة  المتاأّخر  والحي�ش  النفا�ش  بين  الطهر  اأقّل   :10 م�ساألة 

وكّل ما تراه بعد النفا�ش، وكان �سمن الع�سرة، فهو ا�ستحا�سة، ول يعتبر 

الف�سل باأقّل الطهر بين الحي�ش ال�سابق وبين النفا�ش.

م�ساألة 11: لو ا�ستمّر الدم من الولدة اإلى اأربعين يوم، اأو اقّل، اأو اأكثر، 

ففي الم�ساألة �سورتان:

ـ مثاًل ـ(  اأّيام  الأولى: اأن يكون لها عادة عددّية في الحي�ش، )ك�سّتة 

وحكمها كالتالي:
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ثّم  الطهر(،  )اقّل  ا�ستحا�سة  اأّيام  ع�سرة  ثّم  نفا�ش،  اأّيام  �سّتة  تجعل 

�سّتة اأّيام حي�ش، ثّم ع�سرة اأّيام ا�ستحا�سة، والباقي )ثمانية اأّيام( حي�ش. 

في  الأمر  وتف�سيل  والحي�ش.  النفا�ش  بين  الطهر  اأقّل  جعلت  قد  فتكون 

م�سائل الحي�ش.

الثانية: اأن ليكون لها عادة عددّية، �سواء كانت ذات عادة وقتّية اأم لم 

تكن ذات عادة اأ�ساًل كالم�سطربة، فحكمها كالتالي:

تجعل حينئٍذ نفا�سها ع�سرة اأّيام وتعمل بعدها عمل الم�ستحا�سة. نعم 

الأحوط ا�ستحبابًا لها اأن تجمع بين تروك النف�ساء واأعمال الم�ستحا�سة 

- بعد العادة في ذات العادة، وبعد الع�سرة اأّيام في غيرها - اإلى ثمانية 

ع�سر يومًا من حين الولدة.

12: غ�سل النفا�ش  كغ�سل الحي�ش وال�ستحا�سة  مع اختالٍف  م�ساألة 

في النّية فقط.

م�ساألة 13: يحرم على النف�ساء ما يحرم على الحائ�ش، ويجوز لها ما 

اأحكام الحائ�ش، ما  الرابع  الدر�ش  للحائ�ش، كما مّر تف�سيله في  يجوز 

يحرم على الحائ�ش.
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:r سع عالمة  او�

o 1ـ ل يكون الدم الخارج قبل الولدة نفا�سًا. 

2ـ اإذا اأجه�ست الأم، وخرج منها الدم بعد الإجها�ش �سمن الع�سرة 

o فهو لي�ش نفا�سًا. 

ع�سرة  تجعل  م�سطربة(  )وهي  يومًا  ثالثين  النف�ساء  راأت  اإذا  3ـ 

o نفا�سًا، والباقي ا�ستحا�سة. 

o 4ـ اإذا راأت الدم �سبعة اأّيام، فنفا�سها ع�سرة اأّيام. 

o 5ـ اأقّل الطهر بين الحي�ش ال�سابق والنفا�ش المتاأخر ع�سرة اأّيام. 

o 6 ـ غ�سل النفا�ش ل يجزي عن الو�سوء.  
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دليل م�ساعد للمعلّم والطالب

اأَحكام الحي�ض

هـــذا الدليل لي�ش للتدري�ش، الهدف منـــه الفهم الجّيد، والتركيز المنا�سب 

لهذه الماّدة. وهو عبارة عن �سوؤال وجواب. ويمكن اإ�سافة اآراء مراجع اآخرين 

اإلى هذا الجدول.

اأ ـ بداية روؤية الدم. 

الجوابال�سوؤال

تجري اأحكام الحي�ش1 ـ اإذا راأت الدم ب�سفات الحي�ش في وقتها؟

تجري اأحكام الحي�ش2 ـ اإذا راأت الدم ب�سفات الحي�ش في غير وقتها؟

يكون ا�ستحا�سة3ـ  اإذا لم ي�ستّمر الدم في هاتين ال�سورتين )1 + 2( ثالثة اأّيام؟

يكون حي�سًا4 ـ اإذا ا�ستّمر الدم في هاتين ال�سورتين )1 + 2( ثالثة اأّيام؟

تجري اأحكام الحي�ش5 ـ اإذا راأت الدم ب�سفات ال�ستحا�سة في اأّيام عادتها؟

يكون ا�ستحا�سة6 ـ اإذا انقطع الدم في هذه ال�سورة )5( قبل ثالثة اأّيام؟

يكون حي�سًا7 ـ اإذا ا�ستّمر الدم في هذه ال�سورة )5( ثالثة اأّيام؟

بالجمع 8 ـ اإذا راأت الدم ب�سفات ال�ستحا�سة في غير اأّيام عادتها؟ وجوبـــًا  تحتاط 

بيـــن تـــروك الحائ�ـــش 

واأعمال ال�ستحا�سة

يكون حي�ســـًا. ول يبقى 9 ـ اإذا ا�ستّمر الدم في هذه ال�سورة )8( ثالثة اأّيام؟

الحتياط واجبًا
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الجوابال�سوؤال

يكون ا�ستحا�سة10 ـ اإذا لم ي�ستّمر الدم في هذه ال�سورة )8( ثالثة اأّيام؟

الجمع 11 ـ اإذا تحّرك الدم من الرحم اإلى ف�ساء الفرج ولم يخرج؟ وجوبـــًا  الأحوط 

بيـــن تـــروك الحائ�ـــش 

واأعمال الطاهرة

ب ـ بع�س �سرائط الحي�س

ت�سع �سنوات قمرّية12 ـ البلوغ، و�سّن البلوغ؟

�سّتون �سنة قمرّية13 ـ عدم الياأ�ش، و�سّن الياأ�ش عند القر�سّية؟

14 ـ �سّن الياأ�ش عند غير القر�سّية؟
)1(

خم�سون �سنة قمرّية

15 ـ �سّن الياأ�ش عند الم�سكوك كونها قر�سّية؟
بيـــن  الجمـــع  وجوبـــًا  الأحـــوط 

الخم�سين وال�سّتين

16 ـ مـــع ال�ســـّك فـــي البلـــوغ، وُروؤيـــة الـــدم ب�سفـــات 

ال�ستحا�سة؟

الدم لي�ش حي�ســـًا، ولي�ش امارة 

على البلوغ

17 ـ اإذا ح�ســـل ال�سّك في البلـــوغ، وراأت الدم ب�سفات 

الحي�ش؟

مـــع الطمئنـــان بحي�سّيته يكون 

البلـــوغ  علـــى  واأمـــارة  حي�ســـًا 

بالجمـــع  وجوبـــًا  فتحتـــاط  واإّل 

بيـــن تـــروك الحائ�ـــش واأعمال 

الم�ستحا�سة

(1(

)1( تقّدم راأي المام الخامنائي في ذلك.
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ج ـ ذات العادة الوقتّية والعددّية

18ـ  راأت الـــدم فـــي وقتها ب�سفـــات ال�ستحا�سة، بين )3( 

و)10( اأّيام؟

حاجـــة  ول  حي�ـــش  الجميـــع 

لالحتياط

19 ـ راأت الـــدم فـــي وقتهـــا ب�سفـــات الحي�ـــش، بيـــن )3( 

و)10(؟
الجميع حي�ش

20 ـ راأت الـــدم فـــي وقتها، ولـــم ي�ستّمر ثالثة اأّيـــام، مهما 

كانت ال�سفات؟

يكون ا�ستحا�سة وكان عليها اجراء 

اأحـــكام الحي�ش في اأّيـــام الدم ثم 

تق�سي عباداتها الفائتة

21ـ  راأت الـــدم وقـــد تجـــاوز الع�ســـرة، وكان بع�ســـه واجدًا 

لل�سفات، والآخر فاقدًا لها؟

تجعـــل ما فـــي وقتهـــا حي�ســـًا واإن 

كان ب�سفات ال�ستحا�سة والباقي 

حي�سًا واإن كان ب�سفات الحي�ش

22 ـ راأت الـــدم ب�سفـــات الحي�ش بيـــن )3( و)10(، وكان 

مختلفًا عن عدد عادتها؟
الجميع حي�ش

23ـ  راأت الدم ب�سفات الحي�ش في وقتها، وتجاوز المجموع 

الع�سرة اأّيام؟

والباقـــي  حي�ـــش  عادتهـــا  اأّيـــام 

ا�ستحا�سة

24 ـ راأت الـــدم ب�سفـــات ال�ستحا�ســـة في وقتهـــا، وتجاوز 

المجموع الع�سرة؟

والباقـــي  حي�ـــش  عادتهـــا  اأّيـــام 

ا�ستحا�سة

25ـ  راأت الدم قبل وقتها بيوم اأو اأكثر، ولم يتجاوز المجموع 

الع�سرة؟

كانـــت  مهمـــا  حي�ـــش  الجميـــع 

ال�سفات

26 ـ مـــا الفرق بين الحامل وغيرها، فيمـــا لو راأت الحامل 

دمًا اأثناء حملها؟

ل فـــرق في الحكـــم بيـــن الحامل 

وبين غيرها
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د ـ اأحكام الم�سطربة

الم�سطربة هي التي لم ت�ستقّر لها عادة، واأحكامها نف�ش اأحكام المبتداأة، وتفترق عنها بما يلي:

27 ـ اإذا راأيـــت الـــدم ب�سفات الحي�ش 

وقد تجـــاوز الع�ســـرة، وكان لقريباتها 

عادة عددّية مّتفقة )واحدة(؟

يجـــب التن�سيق بين عـــدد قريباتها وبين 

رقم )7( باأن تجعل الرقم الأقّل حي�سًا، 

وتحتاط وجوبًا اإلى الرقم الأعلى )من عدد 

قريباتها والرقـــم 7( والباقي ا�ستحا�سة

ب�سفـــات  الـــدم  راأت  اإذا  ـ   28

ال�ستحا�ســـة، وقـــد تجـــاوز الع�ســـرة، 

وكان لقريباتها عادة عددّية مّتفقة؟

حكمها نف�ش حكم ال�سورة ال�سابقة )40( 

ولكـــن كان عليها اأن تحتاط وجوبًا بالجمع 

في اأّول )3(

هـ ـ المبتداأة

تجري اأحكام الحي�ش29 ـ اإذا راأت الدم ب�سفات الحي�ش؟

تحتاط وجوبًا بالجمع30 ـ اإذا راأت الدم ب�سفات ال�ستحا�سة؟

31 ـ اإذا لـــم ي�ستّمـــر الدم في هاتيـــن ال�سورتين )29 + 

30( ثالثة اأّيام؟
ينك�سف اأّنه ا�ستحا�سة

32ـ  اإذا ا�ستّمـــر في هاتين ال�سورتين )29 - 30( ثالثة 

اأّيام؟
يكون حي�سًا

33 ـ اإذا كان الـــدم بين الـ)3( والـ)10(، وكان ب�سفات 

الحي�ش؟
الجميع حي�ش

34 ـ اإذا كان الـــدم بين الـ)3( والـ)10(، وكان ب�سفات 

ال�ستحا�سة؟

والباقـــي  احتيـــاط،   )3( اأّول 

حي�ش، وينك�ســـف اأّن اأّول )3( 

حي�ش: ل�ستمراره )3( اأّيام

ب�سفـــات  واأّولـــه  و)10(   )3( بيـــن  الـــدم  راأت  ـ   35

ال�ستحا�سة، واآخره ب�سفات الحي�ش؟

الجميع حي�ش، لكن كان عليها 

الحتيـــاط فيمـــا كان ب�سفات 

الأّيـــام  �سمـــن  ال�ستحا�ســـة 

الثالثة الأولى
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36 ـ راأت الـــدم بين )3( و)10( واأّوله ب�سفات الحي�ش 

ثالثة اأّيام اأو اأكثر، والباقي لي�ش بال�سفات؟

حاجـــة  ول  حي�ـــش،  الجميـــع 

لالحتياط هنا

37 ـ راأت اأّول يوميـــن ب�سفـــات الحي�ـــش، ثـــّم خم�ســـة 

ب�سفات ال�ستحا�سة. )مثال(؟

الجميع حي�ش، لكن كان عليها 

اأن تحتاط في اليوم الثالث

38 ـ اإذا راأت ب�سفـــات الحي�ـــش وتجـــاوز الع�سرة، وكان 

لقريباتها عادة عددّية واحدة؟

تجعـــل عـــدد عادتهـــّن حي�سًا، 

والباقي ا�ستحا�سة

الع�ســـرة،  وتجـــاوز  ال�ستحا�ســـة  ب�سفـــات  راأت  ـ   39

ولقريباتها عادة عددّية واحدة؟

تجعـــل عـــدد عادتهـــّن حي�سًا 

والباقـــي ا�ستحا�ســـة لكن كان 

عليهـــا الحتيـــاط فـــي الأّيـــام 

الثالثة الأولى

40 ـ راأت ب�سفـــات الحي�ش، وتجـــاوز الع�سرة، ولم يكن 

لقريباتها عادة عددّية، واختلفن فيها؟

تتحّي�ش اأّول �سبعة اأّيام والباقي 

ا�ستحا�سة

41 ـ راأت اأكثـــر من ع�سرة، بع�سه ب�سفات الحي�ش، بين 

)3( و)10( والباقي ب�سفات ال�ستحا�سة؟

الحي�ـــش  ب�سفـــة  مـــا  تجعـــل 

حي�سًا، والباقي ا�ستحا�سة

و ـ النا�سية:

حكمها حكم ذات العادة العددّية42 ـ اإذا راأت الدم ولم يتجاوز الع�سرة اأّيام

43ـ  اإذا راأت الدم وتجاوز الع�سرة اأّيام وكان ب�سفات الحي�ش
ترتب اأحـــكام الحي�ش بمجرد 

روؤيته

44 ـ اإذا راأت الـــدم وتجاوزالع�ســـرة اأّيـــام ولـــم يمكنهـــا 

التمييز

الأحـــوط وجوبًا تجعـــل 7 اأّيام 

حي�سًا والباقي ا�ستحا�سة
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املرحلةالثالثة:

الحيض وشروطه )1()2(
الحيض وأقسامه

تحّقق العادة و زوالها
ذات العادة الوقتية

الوقتية، وذات العادة العدديّة
الفاقدة للعادة )1()2(

مسائل متفرقة 
اإلستبراء واإلستظهار

أحكام الحائض العامة)1()2()3(
االستحاضة  وشروطها )1()2(

النقاء وأحكام االستحاضة  العامة
النفاس شرائطه وأحكامه

الحيض والنفاس
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الدر�س الول

الحي�ض و�سروطه )1(

لالإمام  وم�سائل  فتاوى  من  ماأخوذة  والم�سائل  الدرو�ش  هذه 

الأ�سلّي  بالم�سدر  هام�سًا  م�ساألٍة  لكّل  جعلنا  وقد   ،{ الخميني 

يرجع اإليه الأ�ستاذ اأو الطالب، ثّم و�سعنا في بع�ش المواردـ  مّما علمنا 

فيه الخالف ـ تعليقًة لراأي ولّي اأمر الم�سلمين ال�سّيد علي الخامنئي 

قم  مكتب  في  ل�سماحته  الموجودة  ال�ستفتاءات  مراجعة  بعد   ،}

مكتبه{ عن  ال�سادرة  المقتطفات  �سمن  والموجودة  المقّد�سة، 

في بيروت تحت عنوان )مقتطفات من ا�ستفتاءات الإمام الخامنئي 

العبادات 1 و2 و3(.
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1 ـ ما هو الحي�ض؟

الحي�ص: دٌم تعتاد روؤيته الن�ساء في كّل �سهر، والغالب اأن يكون مّرة 

في ال�سهر، وقد يكون 

الحي�ش:  دم  ترى  التي  للمراأة  وُيقال   ،
)1(

اأقّل اأو  ذلك،  من  اأكثر 

.
)2(

حائ�ش

2 ـ �صفات دم الحي�ض:

اأحمر، عبيطًا، حارًا يخرج  اأو  اأ�سود  يكون  اأن  الحي�ش  دم  الغالب في 

.
)3(

بدفق وحرقة

كالفحم  ال�سواد  بلون  دم  ُيَر  فلم  واإل  الحمّرة،  كثرة  بالأ�سود  المراد 

.
)5(

، ومن هنا قد ُيعّبر عنه باأحمر ي�سرب اإلى ال�سواد
)4(

مثاًل

اأّنه طرّي على خالف المتعارف في الدم المحتب�ش  والمراد بالعبيط 

.
)6(

حيث تذهب طراوته

وهذه �سفات غالبّية لدم الحي�ش، ُيرجع اإليها في بع�ش الموارد لتمييز 

 ،
)7(

الحي�ش ب�سفات دم ال�ستحا�سة  الدم عند ال�ستباه، وقد يكون دم 

كما �سياأتي تف�سيله بعد ذلك.

)1(  ال�سيد الخوئي: الم�سائل المنتخبة �ش 21.

)2( الإمام الخميني: تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ �ش 55.

)3( الإمام الخميني: تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش/ تو�سيح الم�سائل م�ساألة 434

)4( ال�سيد الخوئي: �سرح العروة الوثقى ج 7 �ش 66.

)5(  الإمام الخميني: تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش.

)6( ال�سيد الخوئي: �سراط النجاة في اأجوبة الإ�ستفتاءات ج1 �ش 55.

)7(  الإمام الخميني: تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش.
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3 ـ �صروط دم الحي�ض:

�سروط دم الحي�ص ب�سكّل عام هي:

 اأ- اأن تكون المراأة قد و�سلت اإلى �سّن البلوغ ال�سرعّي.

 ب- اأن ل تكون قد و�سلت اإلى �سّن الياأ�ش ال�سرعّي.

 ج- اأن ل يقّل الدم عن ثالثة اأّيام.

 د- اأن ل يزيد على ع�سرة اأّيام.

 ه- اأن يف�سل بين الحي�سين اأقّل الطهر وهو ع�سرة اأّيام.

 و- خروج الدم اإلى خارج الفرج.

 ز- التوالي في الأّيام الثالثة.

 ح- ا�ستمرار الدم في الأّيام الثالثة.

وفيما يلي بع�ش من ال�سرح والتف�سيل لهذه ال�سروط:

ال�سرط الأّول: الو�سول اإلى �سّن البلوغ ال�سرعّي:

كّل دم تراه البنت قبل بلوغها من الناحية ال�سرعّية ل يكون حي�سًا، واإن 

.
)1(

كان ب�سفاته المتقّدمة

باإكمالها ت�سع �سنين من ال�سنوات  1: يتحّقق البلوغ في البنت  م�ساألة 

.
)2(

الهجرّية القمرّية

م�ساألة 2: المق�سود بالت�سع �سنين هو اإكمالها والدخول في العا�سرة، 

.
)3(

ولي�ش مجّرد الدخول في التا�سعة

م�ساألة 3: هناك فرق بين ال�سنة القمرّية وال�سنة ال�سم�سّية الميالدّية، 

)1( الإمام الخميني: تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش.

)2( العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش.

)3( م.ن  وتحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش.
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�ساعة  و21  اأّيام  ع�سرة  ال�سم�سّية  ال�سنة  عن  تقّل  قمرّية  �سنة  فكّل 

.
)1(

تقريبًا

الت�سع  ُيقارب  ما  ال�سم�سّية  ال�سنوات  طبق  المراأة  بلوغ  فيكون  وعليه 

�سنين اإل ثالثة اأ�سهر وثمانية اأّيام ـ تقريبًا ل تحديدًا ـ.

حاالت ال�صّك:

.
)2(

م�ساألة 4: اإذا �ُسك في بلوغ البنت ال�سّن ال�سرعّي يحكم بعدمه

ب�سفات  دٌم  ـ  بلوغها  في  �ُسّك  التي  ـ  البنت  من  خرج  اإذا   :5 م�ساألة 

الحكم  يبعد  فال  حي�سًا  بكونه  والطمئنان  الوثوق  ح�سل  فاإن  الحي�ش، 

.
)3(

بالحي�ش ويكون عالمة على البلوغ، واإل فمحّل تاأّمل واإ�سكال

ال�سرط الثاني: عدم بلوغ �سّن الياأ�س:

 تراه المراأة بعد و�سولها اإلى �سّن الياأ�ش ال�سرعّي ل يكون حي�سًا، 
ٍ
كّل دم

.
)4(

واإن كان ب�سفاته

م�ساألة 6: يتحّقق �سّن الياأ�ش �سرعًا ببلوغ المراأة خم�سين �سنًة قمرّية 

، اأّما المراأة القر�سّية فيتحّقق الياأ�ش ال�سرعّي فيها 
)5(

اإذا لم تكن قر�سّية

ببلوغها �ستين �سنة.

اإذا  ا�ستحا�سة،  بكونه  ُيحكم  ال�سّن  بعد هذا  المراأة  تراه  الذي  فالدم 

)1( وحيدي محمد: اأحكام بانوان ـ فار�سي ـ �ش 46، نقاًل عن ا�ستفتاء لالإمام الخميني قد�ش �سره.

)2( العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش/ تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش. 

)3( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش م�ساألة 1.

)4( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش.

لزوم  نرى  لذا  الن�ساء،  عند  الياأ�ش  ل�سّن  الدقيق  الحّد  تعيين  في  تاأّمل  لدينا  ظّله(:  )دام  الخامنئي  المام    )5(

الحتياط، في غير القر�سية بين الخم�سين وال�ستين بالجمع بين اأعمال  الم�ستحا�سة وتروك الحائ�ش، ويمكن 

للن�ساء الرجوع في هذه الم�ساألة اإلى مجتهٍد اآخٍر جامع لل�سرائط، يكون لديه فتوى محّددة في هذا المجال مع 

مراعاة العلم فالأعلم.
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 .
)1(

احتمل كونه كذلك

.
)2(

ت المراأة ببلوغها �سّن الياأ�ش تحكم بعدمه م�ساألة 7: اإذا �سكَّ

جهة  من  تنت�سب  التي  هي  القر�سّية  بالمراأة  المق�سود   :8 م�ساألة 

واآله،  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  اإليها  ينت�سب  التي  القبيلة  قري�ش،  اإلى  الأب 

وهناك نزاع بين الفقهاء في تحديد هوّية ال�سخ�ش الذي ترجع اإليه هذه 

القبيلة... هل هو الن�سر بن كنانة؟ اأو فهر بن مالك؟ لكن القر�سّية الآن ل 

ُيعرف منها �سوى الها�سمّية فقط، وهي محّل الإبتالء، كما ذكر ذلك بع�ش 

.
)3(

الفقهاء فال اأثر لهذا النزاع فعاًل

م�ساألة 9: اإذا �سّكت المراأة في كونها قر�سّية اأو ل ـ كما قد يّتفق ذلك 

في المراأة التي ت�سّك في انت�سابها اإلى ال�سادة )زادهم اهلل �سرفًا( ـ فهل 

ُتلحق بالقر�سّية اأو بغير القر�سّية؟ :

تروك  بين  الجمع  فوظيفتها   ،
)4(

اإ�سكال فيه  القر�سّية  بغير  اإلحاقها 

على  �سنة  وال�ستين  الخم�سين  بين  ما  الم�ستحا�سة  واأعمال  الحائ�ش 

.
)5(

الأحوط وجوبًا

ال�سرط الثالث: اأن ل يقل الدم عن ثالثة اأّيام:

اأقّل الحي�ش ثالثة اأّيام، فكّل دم تراه المراأة ناق�سًا عن الثالثة لي�ش 

)1( م.ن .

)2( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش/ العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش.

135/ ال�سيد  3 �ش  73/ ال�سيد ال�سبزواري: مهذب الأحكام ج  7 �ش  )3(  ال�سيد الخوئي: �سرح العروة الوثقى ج 

الحكيم: م�ستم�سك العروة الوثقى ج 3 �ش 155/ ال�سيد الروحاني: فقه ال�سادق ج 2 �ش 3.

)4( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش.

)5(  المام الخامنئي )دام ظّله(: اإذا اأمكن كونه حي�سًا.



89

.
)1(

بحي�ش واإن كان ب�سفاته

ال�سرط الرابع: اأن ل يزيد الدم على ع�سرة اأّيام:

الحي�ش ل يزيد على ع�سرة اأّيام، فكّل دم تراه المراأة زائدًا على الع�سرة 

.
)2(

لي�ش بحي�ش اأي�سًا واإن كان ب�سفاته

)1(  تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش م�ساألة 8.

)2( م.ن . 
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الحي�ض و�سروطه )2( 

الدر�س الثاين



92



93

تمهيد:

وهذا  للحي�ش،  �سروط  اأربعة  عن  ال�سابق  الدر�ش  في  الكالم  تقدم 

الدر�ش معقود لإكمال باقي �سروطه وهي: 

ال�سرط الخام�س: اأن يف�سل بين الحي�سين اأقّل الطهر:

وهو  الطهر  اأقّل  الثاني  والحي�ش  الأّول  الحي�ش  بين  يف�سل  اأن  يجب 

.
)2 )1(

ع�سرة اأّيام

ثّم  عادتها،  في  مثاًل  اأّيام  �سبعة  الدم  ـ  العادة  ذات  ـ  المراأة  راأت  فلو 

انقطع عنها الدم �سبعة اأّيام فقط، وراأت بعد ذلك الدم ثالثة اأّيام اأو اأكثر، 

فاإن ما راأته من الدم ثانيًا لي�ش بحي�ش واإن كان ب�سفاته، لعدم الف�سل 

بين الدمين باأقّل الطهر وهو ع�سرة اأّيام.

فاأقّله  يتعداهما،  ل  جانبين  للحي�ش  اأّن  �سبق  مما  ات�سح   :10 م�ساألة 

ثالثة اأّيام واأكثره ع�سرة.

ل حدَّ  ولكن  اأّيام  ع�سرة  اأقّله  فاإن  كذلك،  لي�ش  الطهر  في  الأمر  لكن 

ى الع�سرة ـ كما لعله الغالب في الن�ساء ـ و ما لم تَر المراأة  لأكثره، فقد يتعدَّ

الدم ل تجري عليها اأحكام الحائ�ش مهما طال ُطهرها.

م�ساألة 11: المراد باليوم في قولنا ثالثة اأّيام اأو ع�سرة اأّيام هو النهار، 

وهو ما بين طلوع الفجر اإلى الغروب.

النهار  تح�سب  فاإنها  مثاًل،  اأّيام  ثالثة  المراأة  عادة  كانت  فلو  وعليه: 

فقط،  والثالثة  الثانية  الليلة  الح�ساب  في  وتدخل  والثالث،  والثاني  الأّول 

)1(  المام الخامنئي )دام ظّله(: ل ي�سترط في اأقّل الطهر عدم روؤية الدم، ولي�ش ذلك �سرطًا في النقاء.

)2( العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 7.
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دون الليلة الأّولى والرابعة، لتحقق الثالثة اأّيام بدونهما.

الت�سع  الليالي  فتدخل  الع�سرة،  الأّيام  ح�ساب  كيفية  في  الكاّلم  وكذا 

.
)1(

المتو�سطة دون الليلة الأّولى والليلة الأخيرة

م�ساألة 12: يكفي التلفيق بين اأبعا�ش الأّيام لو لم يكن مبداأ الدم اأّول 

النهار، ليحكم بالحي�ش على ما تراه المراأة من الدم.

الدم حّتى  ي�ستمّر  اأن  بّد  الأّول فال  اليوم  الدم في و�سط  راأت  لو   كما 

و�سط اليوم الرابع..

اليوم  اآخر  اإلى  اأن ي�ستمّر  بّد  اليوم الأّول فال  اآخر  وكذلك لو راأته في 

الرابع وهكذا...

بين  للتلفيق  مراعاة  حينئٍذ  الرابعة  الليلة  دخول  من  بّد  ل  وهنا 

.
)2(

الأّيام

ال�سرط ال�ساد�س: خروج الدم اإلى خارج الفرج:

المراأة  تعّمدت  واإن  الفرج،  خارج  اإلى  خروجه  الحي�ش  دم  في  ُيعتبر 

.
)3(

اإخراجه بقطنة ونحوها

اإلى ف�ساء الفرج ولم يخرج  اإذا ان�سّب الدم من الرحم   :13 م�ساألة 

منه اأ�ساًل ـ واإن كان يمكن لها اإخراجه باإدخال قطنة ونحوها ـ فهل تكون 

المراأة بذلك حائ�سًا ويترتب عليها اأحكام الحي�ش؟

الأحوط وجوبًا لها في هذه الحالة الجمع بين تروك الحائ�ش واأفعال 

على  يجب  بما  وتاأتي  تركه  الحائ�ش  على  يجب  ما  تترك  باأن  الطاهرة، 

)1( تحرير الو�سيلة ج1 ف�سل في غ�سل الحي�ش م�ساألة 10.

)2( م.ن  م�ساألة 9.

)3( م.ن  م�ساألة 3.
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الطاهرة فعله.

ويجوز لها في هذه ال�سورة اأن تعمد اإلى اإخراج الدم بقطنة ونحوها، 

 .
)1(

وتجري على نف�سها اأحكام الحائ�ش

م�ساألة 14: ل فرق بين خروج الدم من المو�سع الأ�سلي المعتاد وبين 

اآخر عار�ش غير معتاد لمر�ٍش ونحوه مثاًل، فالعبرة  خروجه من مو�سع 

.
)2(

بخروج الدم خارجًا

م�ساألة 15: العبرة في تحّقق حدث الحي�ش هو خروج �سيء من الدم 

اأّوًل من باطن الفرج، واإن دام باقيًا فيه بعد ذلك، بحيث لو اأدخلت قطنة 

ونحوها لتلّوثت به، فال اإ�سكال في بقاء الحدث ببقاء الدم فيه ول ي�سترط 

.
)3(

دوام خروجه اإلى الخارج

عدم  على  تبني  الدم  خروج  اأ�سل  في  المراأة  �سّكت  لو   :16 م�ساألة 

.
)4(

خروجه

م�ساألة 17: لو �سّكت في اأّن الخارج منها دم اأو غيره، ل تجري عليها 

.
)5(

اأحكام الحي�ش، وتبني على الطهارة من الحدث والخبث

م�ساألة 18: لو راأت في ثوبها دمًا و�سّكت في اأّنه دم خارج من الرحم 

من  الطهارة  على  وتبني  الحي�ش  اأحكام  عليها  تجري  فال  غيره،  من  اأو 

 .
)6(

الحدث دون الخبث

)1(  م.ن .

)2( العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 4.

)3( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في غ�سل الحي�ش م�ساألة 3.

)4( م.ن  م�ساألة 4.

)5( م.ن  م�ساألة 4/ والعروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 5.

)6(  م.ن .
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ال�سرط ال�سابع: التوالي في الأّيام الثالثة:

يعتبر التوالي بين الأّيام الثالثة الأّولى التي هي اأقّل الحي�ش، فلو راأت 

المراأة الدم يومًا اأو يومين ثّم انقطع ليوم اأو يومين، ثّم راأته يومًا اأو يومين 

ما يتم به الثالثة اأّيام قبل انق�ساء ع�سرة اأّيام من ابتداء روؤية الدم، فال 

.
)1(

يحكم بكونه حي�سًا

ال�سرط الثامن: ا�ستمرار الدم في الأّيام الثالثة:

اأقّل  هي  التي  الأّولى  الثالثة  الأّيام  في  الدم  ا�ستمرار  ي�سترط  كذلك 

الحي�ش، ويدخل هنا في الح�ساب الليلتان المتو�سطتان دون الليلة الأّولى 

والليلة الرابعة.

وعليه: فال يكفي للحكم بحي�سّية الدم الذي تراه المراأة، وجوده في 

بع�ش كّل يوم من الأّيام الثالثة، ول انقطاعه في الليلتين المتو�ّسطتين مع 

.
)2(

روؤيته في النهار

اإّنما هو بالن�سبة  ما ذكر من �سرطّية التوالي وال�ستمرار   :19 م�ساألة 

لالأّيام الثالثة الأّولى التي هي اأقّل الحي�ش كما اأ�سرنا، اأما بالن�سبة لالأّيام 

 ،
)3(

الأخرى بعد تحّقق التوالي وال�ستمرار في الثالثة اأّيام فال يعتبر ذلك

كما �سياأتي.

بعد  لكن  الفرج  باطن  في  وجوده  بال�ستمرار:  المراد   :20 م�ساألة 

ـ كما تقّدم �سابقًا ـ بحيث لو اأدخلت قطنة ونحوها لخرجت  اأّوًل  خروجه 

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 9.

)2( م.ن / والعروة الوثقى م�ساألة 6.

)3(  العروة الوثقى م�ساألة 6.
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.
)1(

ملّوثة بالدم، ول ُيعتبر دوام خروجه خارجًا

م�ساألة 21: المعتبر هو الإ�ستمرار العرفّي، فانقطاع الدم لفترات ي�سيرة 

.
)2(

ـ كما لعّله المتعارف لدى بع�ش الن�ساء ـ ل يخّل ب�سرطّية ال�ستمرار

امراأة  الممكن وجود  �سروط، من  تقّدم من  ما  بناًء على   :22 م�ساألة 

ترى الدم ول ُيحكم عليها بالحي�ش من الناحية ال�سرعّية، واإن ُعدَّ ذلك 

حي�سًا من الناحية العلمّية، كما لو ُفر�ش عدم ا�ستمرار الدم في الأّيام 

الثالثة، اأو عدم التوالي بين الأّيام الثالثة المعتبرة في اأقّل الحي�ش ونحو 

ذلك.

)1(  م.ن  م�ساألة 4 و 6.

)2( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 9.
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الحي�ض واأق�سامه

الدر�س الثالث



100



101

فيجري  الإر�ساع،  مع  يجتمع  الحي�ش  اأّن  في  اإ�سكال  ل   :23 م�ساألة 

على المراأة المر�سعة ما يجري على غير المر�سعة من الأحكام على حدٍّ 

.
)1(

�سواء

م�ساألة 24: يمكن اأن يجتمع الحي�ش مع الحمل واإن كان وقوعه نادرًا، 

�سرائطه  اجتماع  مع  الحامل  المراأة  تراه  الذي  الدم  بحي�سّية  فُيحكم 

.
)2(

و�سفاته، �سواء كان قبل ظهور الحمل وا�ستبانته اأم بعده

م�ساألة 25: قد ت�سطرب عادة المراأة اأثناء الحمل اأو الإر�ساع، فال بّد 

لها حينئٍذ من مراعاة وظيفة الم�سطربة الآتي ذكرها.

 ا�صتباه دم الحي�ض بغيره:

قد ي�ستبه على المراأة دم الحي�ش باأنواع اأخرى من الدم، وهي:

 1- اأن ي�ستبه بدم ال�ستحا�سة ، وهذه الحالة �سيظهر حكمها �سمن 

الم�سائل الالحقة.

 2- اأن ي�ستبه بدم البكارة.

 3- اأن ي�ستبه بدم الُقرحة ـ اأي الجرح الذي قد تبتلي به بع�ش الن�ساء 

اأحيانًا ـ. 

م�ساألة 26: لو ا�ستبه دم الحي�ش بدم البكارة، كما اإذا افُت�ست البكر 

اأو  البكارة  اأو  اأنه من دم الحي�ش  ت  ف�َسال منها دم كثير ل ينقطع، و�سكَّ

منهما؟

فعلى المراأة هنا اأن ت�ستك�سف الحال وتقوم بعملية اختبار، باأن تدخل 

)1(تحرير الو�سيلة -ج 1 م�ساألة 2.

)2(  م.ن .
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قة  قطنة في مو�سع الدم وت�سبر قلياًل، ثّم ُتخرجها برفق، فاإن كانت مطوَّ

بالدم فهو دم البكارة واإن كان ب�سفات الحي�ش، واإن كانت منغم�سة به فهو 

.
)1(

دم الحي�ش

م�ساألة 27: المراد بال�سبر قلياًل، اأقّل مدة يمكن فيها الإختبار وي�سل 

دم حي�ش،  كونه  تقدير  على  فيها  وينغم�ش  القطنة  اإلى جوف  الدم  فيها 

قها على تقدير كونه دم بكارة، ول يجب عليها ال�سبر مدة خروج  اأو ُيطوِّ

الدم.

ر على المراأة القيام بالختبار المذكورـ  لفوران الدم  م�ساألة 28: لو تعذَّ

مثاًل اأو لعدم القطنة اأو ما يقوم مقامها ونحو ذلك ـ فعلى المراأة حينئٍذ اأن 

ترجع اإلى حالتها ال�سابقة، فاإن كانت قبل روؤيتها للدم طاهرة تبني على 

.
)2(

الطهارة، واإن كانت حائ�سًا تبني على الحي�ش

م�ساألة 29: لو جهلت حالتها ال�سابقة فلم تدِر اأّنها كانت قبل روؤية الدم 

ـ المردد بين الحي�ش والبكارة ـ طاهرة اأم ل؟ فعليها اأن تحتاط بالجمع 

.
)3(

بين تروك الحائ�ش والأعمال الواجبة على الطاهرة

م�ساألة 30: الختبار المتقّدم واجب ولكّنه لي�ش �سرطًا في �سّحة عملها، 

فلو �سّلت بدونه وتبيَّن بعد ذلك عدم كونه حي�سًا �سّح عملها اإن ح�سلت 

.
)4(

منها نّية القربة

المحيطة  كالُقرحة  غيرها  تقّدم  فيما  بالبكارة  ُيلحق  ل   :31 م�ساألة 

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 5.

)2(  م.ن .

)3( م.ن .

)4( م.ن .
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.
)1(

باأطراف الفرج، و�سياأتي حكمها

التي  ـ  ونحوه  الجرح  ـ  الُقرحة  بدم  الحي�ش  دم  ا�ستبه  لو   :32 م�ساألة 

في  ونحوها  قطنة  تدخل  باأن  الختبار  عليها  فيجب  الفرج،  جوف  في 

مو�سع الدم، فاإن كان يخرج من الجانب الأي�سر فهو حي�ش، واإل فهو دم 

.
)2(

القرحة

اأق�صام الحائ�ض:)3)

الحائ�ص ق�سمان: اإما ذات عادة، واإما غير ذات عادة.

وذات العادة ثالثة اأق�سام:

1 ـ وقتية عددية 

2 ـ وقتية غير عددية

3 ـ عددية غير وقتية.

وغير ذات العادة على ثالثة اأق�سام اأي�ساً:

1 ـ المبتداأة 

2 ـ الم�سطربة 

3 ـ النا�سية.

مّرتين  الدم  ترى  التي  هي:  العددّية  الوقتّية  العادة  ذات   :33 م�ساألة 

من  الأّول  ال�سهر  في  الدم  ترى  كاأن  والعدد،  الوقت  متماثلتين من حيث 

اأّوله اإلى اليوم ال�سابع، وفي ال�سهر الثاني من اأّوله اإلى اليوم ال�سابع اأي�سًا، 

)1( العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 5.

)2( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 7.

)3( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ �ش 60.
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فيّتفق لها روؤية الدم في الوقت والعدد.

م�ساألة 34: ذات العادة الوقتّية غير العددّية هي: التي ترى الدم مّرتين 

متماثلتين من حيث الوقت دون العدد، كاأن ترى الدم في ال�سهر الأّول من 

بدايته اإلى �سبعة اأّيام، ثّم تراه في ال�سهر الثاني من اأّوله اإلى خم�سة اأّيام 

ة دون العدد. فقط، فيّتفق لها روؤية الدم في الوقت خا�سّ

م�ساألة 35: ذات العادة العددّية غير الوقتّية هي: التي ترى الدم مّرتين 

ال�سهر  بداية  الدم من  ترى  كاأن  الوقت،  دون  العدد  متماثلتين من حيث 

الأّول اإلى �سبعة اأّيام، وفي ال�سهر الثاني من اليوم العا�سر اإلى �سبعة اأّيام 

ة دون الوقت. مثاًل، فيّتفق لها روؤية الدم في العدد خا�سّ

المبتداأة هي: التي ترى الدم لأّول مّرة ولم ي�سبق لها اأن   :36 م�ساألة 

راأت الدم في حياتها.

م�ساألة 37: الم�سطربة هي: المراأة التي تكرر لها روؤية الدم ولم ت�ستقر 

لها عادة ل من حيث الوقت ول من حيث العدد، وقد ُيقال لها المتحّيرة 

اأي�سًا.

م�ساألة 38: النا�سية هي: المراأة التي كانت ذات عادة ون�سيتها.



تحّقق العادةوزوالها

الدر�س الرابع
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كيف تتحقق العادة؟

م�ساألة 39: ل تتحقق العادة بروؤية الدم مّرة واحدة، واإنما ت�سير المراأة 

ذات عادة بتكرر روؤية الدم مّرتين متواليتين ـ من غير اأن يف�سل بينهما 

روؤية مخالفة للدم ـ متفقتين في الزمان اأو العدد اأو فيهما، فت�سير المراأة 

.
)1(

ذات عادة وقتية اأو عددية اأو وقتية عددية

وعليه: فلو راأت المراأة الدم �سهرين متواليين على ن�سق واحد، فبروؤية 

الدم من ال�سهر الثالث يجب عليها ترتيب اأحكام ذات العادة.

كيف تزول العادة؟

م�ساألة 40: ل تزول العادة بروؤية الدم على خالفها مّرة واحدة، واإنما 

تزول بطروء عادة اأخرى حا�سلة من تكرار روؤية الدم مّرتين متماثلتين 

.
)2(

على خالفها، فتنقلب عادة المراأة من الأّولى اإلى الثانية

م�ساألة 41: لو راأت المراأة الدم على خالف عادتها الأّولى مّرتين غير 

، والأحوط وجوبًا لها مراعاة 
)3(

متماثلتين، ففي بقاء العادة الأّولى اإ�سكال

اأحكام ذات العادة واأحكام الم�سطربة.

عديدة  مرات  الأّولى  عادتها  خالف  على  الدم  راأت  لو   :42 م�ساألة 

مختلفة ل على ن�سق واحد ـ بحيث ي�سدق عند العرف اأن لي�ش لهذه المراأة 

.
)4(

اأّيام معلومة ترى فيها الدم ـ زالت عادتها وتلحق بالم�سطربة

تمييز  المراأة  على  فيها  يجب  موارد  هناك  اأن  �سياأتي   :43 م�ساألة 

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 11.

)2( م.ن  م�ساألة 12.

)3( م.ن / والعروة الوثقى م�ساألة 10.

)4(  تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 12.
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فهو  ال�ستحا�سة   دم  �سابه  وما  فهو حي�ش،  الحي�ش  دم  �سابه  فما  الدم 

ا�ستحا�سة، مع مراعاة �سائر �سروط دم الحي�ش الأخرى.

الدم كذلك �سهرين متتاليين يجب عليها  تمييز  المراأة  تكرر من  فلو 

في  الدم  من  ميَّزته  ما  على  الثالث  ال�سهر  في  العادة  ذات  اآثار  ترتيب 

.
)1(

ال�سهرين ال�سابقين، وهذا ما ُيعرف بثبوت العادة بالتمييز

مثال ذلك:

 المراأة التي ترى الدم ب�سكّل م�ستمر، فاإنها لو راأت الدم خم�سة اأّيام في 

اأّول ال�سهر الأّول ب�سفات الحي�ش، ثّم ا�ستمر كذلك ب�سفات ال�ستحا�سة 

، ثّم في اأّول ال�سهر الثاني راأته خم�سة اأّيام اأي�سًا ب�سفات الحي�ش، وا�ستمر 

بعد ذلك ب�سفات ال�ستحا�سة ، فت�سير المراأة بهذا التمييز ذات عادة 

وقتية عددية في ال�سهر الثالث.

44: يعتبر في تحقق العادة العددّية ت�ساوي الحي�ستين وعدم  م�ساألة 

زيادة اإحداهما على الأخرى ولو بن�سف يوم اأو اأقّل، فلو راأت الدم خم�سة 

اأّيام في ال�سهر الأّول، وخم�سة اأّيام وثلث اأو ربع يوم في ال�سهر الثاني، ل 

تتحقق العادة من حيث العدد.

وكذا الكاّلم في العادة الوقتّية، فاإنَّ تفاوت الوقت ولو بثلث اأو ربع يوم 

.
)2(

ي�سر، واأما التفاوت الي�سير فال ي�سر

م�ساألة 45: اإذا راأت المراأة الدم مّرتين متواليتين متماثلتين، لكنهما 

باأن راأت الدم في كّل واحد من ال�سهرين  م�ستملتان على النقاء بينهما، 

)1( العروة الوثقى ج 1 م�ساألة 12.

)2(  م.ن  م�ساألة 14.
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الدم في  راأت  ثّم  الخام�ش،  اليوم  نقاء في  لها  اأّيام مثاًل، وح�سل  اأربعة 

اليوم ال�ساد�ش، فهناك عدة احتمالت في كيفية ح�ساب اأّيام العادة:

 1- اأن تح�سب مجموع اأّيام الدمين مع النقاء المتخلل بينهما فتكون 

عادتها �ستة اأّيام.

 2- اأن تح�سب خ�سو�ش اأّيام الدم دون النقاء المتخلل، فتكون عادتها 

خم�سة اأّيام.

 3- اأن تح�سب اأّيام الدم الأّولى فقط دون النقاء والدم الثاني، فتكون 

عادتها اأربعة.

�ستة  ال�سابق  المثال  في  عادتها  فتكون  الأّول  الإحتمال  هو  وال�سحيح 

.
)1(

اأّيام ل خم�سة ول اأربعة

م�ساألة 46: المراد من ال�سهر الذي ترى فيه المراأة الدم، هو مالحظة 

ابتداء روؤية الدم اإلى ثالثين يومًا، واإن كان في اأوا�سط ال�سهر القمري اأو 

.
)2(

اأواخره

)1(  م.ن  م�ساألة 13، وتو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 502.

)2( العروة الوثقى ف�سل في تجاوز الدم عن الع�سرة م�ساألة 2.
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ذات العادة الوقتّية

الدر�س اخلام�س
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1 ـ ذات العادة الوقتّية العددّية:

حكمها: اأن تتحي�ش بمجرد روؤية الدم في اأّيام العادة، فتترك العبادة 

اأقّل  اأو ل، فاإن لم يكن  فيها �سواء كان الدم الذي تراه ب�سفات الحي�ش 

من ثالثة اأّيام كان حي�سًا، واإن انقطع قبل اأن تم�سي عليه ثالثة اأّيام فهو 

ا�ستحا�سة  وكان عليها اأن تق�سي ما تركته من العبادة اأّيام الدم.

تو�سيح ذلك:

اأّول  في  الدم  وترى  �سهر،  كّل  اأّيام من  المراأة خم�سة  تكون عادة  اأن   

ال�سهر اإلى الخام�ش منه عادًة، فبمجرد روؤيتها للدم في اليوم الأّول ترتِّب 

اإلى اليوم الخام�ش الذي تنتهي فيه عادتها،  اأحكام الحي�ش على نف�سها 

ول فرق في هذه الأّيام الخم�سة التي تكون فيها عادة المراأة بين كون الدم 

ب�سفات الحي�ش، كاأن يكون اأحمر يخرج بدفق وحرقة، اأو ل يكون ب�سفاته 

كاأن تراه اأ�سفر رقيقًا.. فاإنها تعتبر كّل ما تراه في اأّيام عادتها حي�سًا.

.
)1(

هذا كّله لو كانت ترى الدم في خ�سو�ش اأّيام عادتها فقط

م�ساألة 47: قد يحدث لذات العادة الوقتّية العددّية اأن يعجل عليها الدم 

ويتقدم على اأّول وقت عادتها، اأو يتاأخر عنه، اأو تراه في العادة وبعدها، 

اأو قبلها وفيها وبعدها...، وكّل ذلك قد يزيد مجموع ما راأته على ع�سرة 

اأّيام وقد ل يزيد...

وهذه �سور تحتاج اإلى تف�سيل �سمن ق�سمين اأ�سا�سيين:

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 13.
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الق�صم االأّول:

فيما لو لم يزد مجموع ما راأته من الدم على ع�سرة اأّيام، وهذا يحتوي 

على �سور عديدة:

ال�سورة الأّولى:

لو راأت الدم قبل العادة بيوم اأو يومين ثّم راأته في العادة ولم يتجاوز 

المجموع ع�سرة اأّيام، فحكم المراأة في هذه ال�سورة اأن تتحي�ش بمجرد 

.
)1(

روؤية الدم واإن لم يكن ب�سفات الحي�ش وتعتبر جميع اأّيام الدم حي�سًا

ال�سورة الثانية: 

لو تاأخر الدم عن اأّول وقت العادة بيوم اأو يومين ثّم راأته فيما تبقى من 

.
)2(

اأّيام عادتها، ولم يكن اأقّل من ثالثة اأّيام فهو حي�ش

كما لو كانت عادتها �ستة اأّيام في كّل �سهر من اأّوله اإلى اليوم ال�ساد�ش 

منه، فراأته في �سهر في اليوم الثاني اأو الثالث وا�ستمر اإلى ال�ساد�ش فقط، 

فكّل ما تراه فيما ي�سادف اأّيام عادتها الأخرى يكون حي�سًا بال اإ�سكال.

ال�سورة الثالثة:

اأّيام كان  لو راأت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز المجموع ع�سرة 

.
)3(

جميعه حي�سًا

ال�سورة الرابعة:

لو راأته قبل العادة ـ بيوم اأو يومين ـ وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع 

)1(  م.ن .

)2(  م.ن .

)3( م.ن  م�ساألة 16.
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.
)1(

الع�سرة، كان جميعه حي�سًا اأي�سًا

ال�سورة الخام�سة:

الع�سرة،  يتجاوز  ولم  يومين  من  باأزيد  بعدها  اأو  العادة  قبل  راأته  لو 

المجموع  وتاأخرها كان  والعادة  للوقت  تعجيل  اأنه  روؤيته  فاإذا �سدق على 

.
)2(

حي�سًا

تنبيه: اإذا انك�سف للمراأة اأن الدم المتقّدم لم يكن حي�سًا، كما لو راأته 

قبل يومين اأو اأزيد من اأّول وقت العادة فانقطع في اليوم الثاني وح�سل 

لديها نقاء، فذلك الدم لي�ش بحي�ش لنقطاعه قبل الثالثة اأّيام التي هي 

من  تركته  ما  تق�سي  اأن  حينئٍذ  المراأة  فوظيفة  تقدم،  كما  الحي�ش  اأقّل 

.
)3(

العبادة

الق�صم الثاني:

فيما لو زاد مجموع ما راأته من الدم على ع�سرة اأّيام، فهنا قد اختلط 

حي�ش المراأة بطهرها، ول بّد اأن تعين وظيفتها من خالل ال�سور التالية:

ال�سورة الأّولى:

اأن ترى الدم قبل العادة وي�ستمر اإلى العادة ويزيد المجموع على ع�سرة 

اأّيام ـ اأو تعلم بذلك ـ فوظيفتها اأن تاأخذ اأّيام عادتها الوقتّية العددّية فقط 

فتجعلها حي�سًا واإن لم يكن الدم فيها ب�سفات الحي�ش، وتجعل الأّيام التي 

.
)4(

قبل العادة ا�ستحا�سة واإن كان الدم فيها ب�سفات الحي�ش

)1(  م.ن  م�ساألة 14.

)2( م.ن  م�ساألة 13.

)3(  م.ن .

)4(  تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 19/ وتو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 481.
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ال�سورة الثانية:

اإذا راأت الدم في اأّيام العادة وا�ستمر اإلى ما بعدها وتجاوز المجموع 

ع�سرة اأّيام ـ اأو علمت بذلك ـ فعليها اأن تجعل خ�سو�ش اأّيام عادتها حي�سًا 

كان  واإن  ا�ستحا�سة  العادة(  بعد  ما  )اأي  والباقي  ب�سفاته،  يكن  لم  واإن 

.
)1(

ب�سفات دم الحي�ش

مثال ذلك: اأن تكون عادتها �سبعة اأّيام في�ستمر الدم اإلى اليوم الثاني 

الباقية  والخم�سة  ال�سبعة  عادتها  اأّيام  خ�سو�ش  حي�سها  فتجعل  ع�سر، 

تجعلها ا�ستحا�سة.

ال�سورة الثالثة:

وتجاوز  بعدها  ما  اإلى  وا�ستمر  وفيها  العادة  اأّيام  قبل  الدم  راأت  لو 

المجموع ع�سرة اأّيام فالحكم كما في ال�سور ال�سابقة، اأي تجعل خ�سو�ش 

اأّيام عادتها حي�سًا واإن لم يكن ب�سفاته، والباقي )اأي ما قبل العادة وما 

.
)2(

بعدها( ا�ستحا�سة مطلقًا

م�ساألة 48: لو وجب على المراأة تمييز الدم من خالل ال�سفات ـ كما 

فميَّزته في وقت خا�ش وعدد خا�ش في  ـ  الآتية لحقًا  ال�سور  بع�ش  في 

العادة  ذات  اأحكام  ترتيب  الثالث  ال�سهر  في  فعليها  متتاليين،  �سهرين 

الوقتّية العددّية، باأن تتحي�ش في ذلك الوقت وبنف�ش العدد الذي ميَّزت 

فيه الدم �سابقًا واإن لم يكن ب�سفات الحي�ش، وذلك لما تقّدم من ثبوت 

.
)3(

العادة من خالل التمييز

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 19/ وتو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 486.

)2(  تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 19/ وتو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 481.

)3( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 479.
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م�ساألة 49: �ساحبة العادة الم�ستقرة في الوقت والعدد، اإذا راأت بعدد 

كّل  من  المعهود  وقتها  غير  في  ولكن  عادة،  الدم  فيها  ترى  التي  الأّيام 

�سهر، وكان موافقًا ل�سروط الحي�شـ  كاأن ل ينق�ش عن ثالثة اأّيام ول يزيد 

عن ع�سرة، وقد ف�سل بينه وبين العادة اأقّل الطهر، تحكم بكونه حي�سًا 

.
)1(

�سواء كان قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم عادة اأو بعده

)1(  العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 16/ وتو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 484.
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الوقتّية، وذات العادة 

العددّية

الدر�س ال�ساد�س



120



121

2 ـ ذات العادة الوقتّية غير العددّية:

حكمها: تتحي�ش بمجرد روؤيتها للدم في وقت العادة، فتترك العبادة 

�سواء كان ب�سفة الحي�ش اأم ل.

.
)1(

هذا اإذا كانت ترى الدم في الوقت

اأما لو تقّدم الدم على الوقت اأو تاأخر عنه، فتارة ل يزيد مجموع ما تراه 

على ع�سرة اأّيام، واأخرى يزيد على الع�سرة.

اأما الق�سم الأّول: 

فالحكم فيه هو عين الحكم المتقّدم في الق�سم الأّول من ذات العادة 

.
)2(

الوقتّية العددّية

اأما الق�سم الثاني:

 فلو راأت الدم قبل العادة وفيها، اأو في العادة وبعدها، اأو قبلها وفيها 

وبعدها )دمًا م�ستمرًا( وقد زاد على الع�سرة اأّيام، فهنا: 

يجب عليها الرجوع في الوقت اإلى عادتها ـ اأي ترجع اإلى الوقت الذي 

تتحدد من خالل  فوظيفتها  العدد،  في  واأما  ـ  الدم عادة  فيه  ترى  كانت 

المراحل التالية:

1 ـ اإن تمكنت من تمييز دم الحي�ش من خالل ال�سفات بحيث يمكن 

لها رعايته في وقت العادة اأخذت به، فالأّيام التي يكون الدم فيها 

ب�سفات الحي�ش تجعلها حي�سًا والباقي ا�ستحا�سة.

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 13.

)2( م.ن  م�ساألة 13 و 14 و 16.
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2 ـ اإن لم تتمكن من التمييز باأن كان الدم على لون واحد مثاًل، فعليها 

الرجوع اإلى عادة ن�ساء اأقاربها، ول فرق في كونهن من جهة الأب اأو 

الأم، اأحياًءا ُكنَّ اأم اأمواتًا.

ولكن ذلك فيما لو اأمكنها جعل عادتهن حي�سًا لها، وهو فيما لو كان لها 

اأقارب واتفقت عادتهن في عدد الأّيام.

يّتفقن في عدد  اأقارب لكن لم  لها  اأو كان  اأقارب،  لها  لو لم يكن  اأما 

عادتهن، فال يمكن جعل عادتهن حي�سًا، كما لو كانت عادة بع�سهن خم�سة 

اأّيام وعادة بع�ش اآخر �سبعة اأّيام.

نعم لو كان اختالف عادة بع�سهن بقدر قليل ل يح�سب مقابل البقية، 

ففي هذه ال�سورة يجب الأخذ بعادة اأغلبهن.

3 ـ فاإن لم يمكنها الرجوع اإلى الأقارب، فعليها اأن تتحي�ش ب�سبعة اأّيام 

ـ وهو ما يعرف بالأخذ بالروايات ـ تجعلها في وقت عادتها من اأّول 

.
)1(

يوم ترى فيه الدم عادة، والباقي تجعله ا�ستحا�سة

م�ساألة 50: تقّدم اأن العادة تثبت بالتمييز، فلو ميَّزت المراأة الدم في 

وقت خا�ش من كّل �سهر، كما لو راأت الدم في بداية ال�سهر الأّول خم�سة 

اأّيام ب�سفة الحي�ش والباقي ب�سفة ال�ستحا�سة ، ثّم راأت في اأّول ال�سهر 

الثاني �سبعة اأّيام ب�سفة الحي�ش والباقي ب�سفة ال�ستحا�سة ، ففي ال�سهر 

ترتيب  وعليها  ال�سهر  اأّول  في  عددية  غير  وقتية  عادة  لها  تثبت  الثالث 

.
)2(

اأحكامها

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 21/ وتو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 489 و 491.

)2( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 487.
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3 ـ ذات العادة العددّية غير الوقتّية:

واأخرى  اأّيام،  ع�سرة  عن  تراه  الذي  الدم  يتجاوز  ل  تارة  وهي 

يتجاوزها.

م�ساألة 51: اإن راأت الدم وكان ب�سفات الحي�ش ـ كالحرارة والحمّرة 

اأو ال�سواد والخروج بحرقة ـ ولم يتجاوز ع�سرة اأّيام يجب عليها اأن ترتب 

اأحكام الحي�ش بمجرد روؤيته، فاإن ا�ستمر اإلى ثالثة اأّيام كان حي�سًا، واإل 

فهو ا�ستحا�سة وعليها ق�ساء ما تركته من العبادة حينئٍذ.

اأما لو راأت الدم ولم يكن ب�صفات الحي�ض:

اأّيام فعليها اأن تترك العبادة  ـ فاإن علمت اأن الدم ي�ستمّر اإلى ثالثة  اأ 

بمجرد روؤيته وتجعله حي�سًا، فاإن جعلته حي�سًا وانقطع دون الثالثة 

اأّيام فيجب عليها اأن تق�سي ما فاتها من العبادة.

ب ـ واإن لم تعلم با�ستمراره بل احتملت ذلك فقط، فعليها اأن تحتاط 

اأّيام  ثالثة  اإلى  الم�ستحا�سة  واأعمال  الحائ�ش  تروك  بين  بالجمع 

اإلى  حاجة  بال  حي�سًا  تجعله  الثالثة  اإلى  الدم  ا�ستمر  فاإن  فقط، 

الإحتياط المتقّدم، واإن تبين اأنه لي�ش بحي�ش لنقطاعه قبل تمام 

قد  لأّنها  �سيء  عليها  فلي�ش  ـ  الحي�ش  اأقّل  هي  التي  ـ  اأّيام  الثالثة 

قامت باأعمال الم�ستحا�سة.

اأّيام فاإن ا�ستمر الدم بحيث لم يتجاوز الع�سرة كان  واأما بعد الثالثة 

.
)1(

جميعه حي�سًا

ـ م�ساألة 500/ العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش  ـ فار�سي  13/ وتو�سيح الم�سائل  1 م�ساألة  )1(  تحرير الو�سيلة ج 

م�ساألة 15.
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اأزيد من  الدم  لو راأت  العددّية فقط،  العادة  المراأة ذات   :52 م�ساألة 

عادتها  كانت  لو  كما  اأّيام،  الع�سرة  يتجاوز  ولم  عادة  تراه  الذي  العدد 

فالزائد على عدد  �سبعة مثاًل،  �سهر  �سهر فراأت في  كّل  اأّيام من  خم�سة 

.
)1(

عادتها تجعله حي�سًا �سواء كان ب�سفة الحي�ش اأم ل

اأزيد من العدد  اإذا راأت الدم  53: ذات العادة العددّية فقط،  م�ساألة 

اإلى  العدد  في  ترجع  اأن  فعليها  اأّيام،  الع�سرة  وتجاوز  عادة  تراه  الذي 

عادتها، واأما بح�سب الوقت فتالحظ وظيفتها ح�سب الترتيب التالي:

1 ـ اأن يكون جميع الدم الذي تراه على �سفة واحدة بحيث تكون فاقدة 

ب�سفة  جميعه  كان  اأو  الحي�ش  ب�سفة  جميعه  كان  �سواء  للتمييز، 

اأّول  من  فقط  عادتها  بمقدار عدد  تاأخذ  اأن  فعليها   ، ال�ستحا�سة 

 .
)2(

روؤيتها للدم فتجعله حي�سًا والباقي تجعله ا�ستحا�سة

مثال ذلك:

 اأن تكون عادتها خم�سة اأّيام مثاًل، فترى الدم بلون واحد و�سفة واحدة 

اثني ع�سر يومًا، فهنا تجعل مقدار عادتهاـ  وهو خم�سة اأّيام ح�سب الفر�ش 

ـ من اأّول روؤيتها للدم حي�سًا، والأّيام ال�سبعة الأخرى تجعلها ا�ستحا�سة.

2 ـ اأن يختلف الدم الذي تراه فال يكون على �سفة ولون واحد، بل بع�سه 

يمكنها  بحيث  ال�ستحا�سة   ب�سفة  وبع�سه  الحي�ش  ب�سفة  يكون 

التمييز، وهنا يوجد عدة فرو�ش ل بّد من مالحظتها:

اأ ـ اأن يكون الدم الذي تراه ب�سفات الحي�ش مطابقًا في عدده لمقدار 

)1(  العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 20/ تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 13 و 16.

)2( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 493.
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عادتها العددّية، ففي هذا الفر�ش تجعل هذا الدم حي�سًا والباقي 

ا�ستحا�سة.

ب ـ اأن يكون الدم الذي تراه ب�سفات الحي�ش اأزيد من مقدار عادتها، 

فهنا تاأخذ بمقدار عادتها فقطـ  من حين روؤيتها للدم الم�ستمل على 

ال�سفات ـ وتجعله حي�سها والباقي يكون ا�ستحا�سة، بما فيه الدم 

الزائد على عدد عادتها الذي يكون ب�سفات الحي�ش.

ج ـ اأن يكون الدم الذي تراه ب�سفات الحي�ش اأقّل من عدد اأّيام عادتها، 

وفي هذا الفر�ش تجعل الأّيام التي ترى فيها الدم ب�سفة الحي�ش 

حي�سًا، وتزيد عليها من الأّيام الأخرى التي يكون الدم فيها ب�سفة 

ال�ستحا�سة  مقدار ما يتم به عدد عادتها فتجعله حي�سًا، والزائد 

.
)1(

على ذلك يكون ا�ستحا�سة

مثال ذلك:

 اأن تكون عادتها العددّية ثمانية اأّيام مثاًل، فترى الدم اثني ع�سر يومًا، 

اأن تجعل  ، فعليها  �ستة منها ب�سفة الحي�ش والباقي ب�سفة ال�ستحا�سة 

ال�ستة اأّيام حي�سًا وت�سيف اإليها يومين من الأّيام الأخرى تتمم به عددها 

ـ وهو الثمانية ح�سب الفر�ش ـ والباقي تجعله ا�ستحا�سة. 

م�ساألة 54: لو كانت المراأة م�ستمّرة الدم وميَّزت الدم ب�سفة الحي�ش 

في عدد خا�ش �سهرين متتاليين، فعليها في ال�سهر الثالث اأن تعتبر نف�سها 

.
)2(

ذات عادة عددية طبقًا للمقدار الذي ميَّزته �سابقًا

)1( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 493/ تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 21/ العروة الوثقى ف�سل في حكم تجاوز 

الدم عن الع�سرة م�ساألة 7.

)2( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 492.



126



الفاقدة للعادة)1(

الدر�س ال�سابع
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1 ـ الم�سطربة:

وهي تارة ل يتجاوز ما تراه من الدم عن الع�سرة اأّيام، واأخرى يتجاوز 

عنها:

الع�سرة  الدم عن  الم�سطربة من  راأته  يتجاوز ما  لم  اإذا   :55 م�ساألة 

اأّيام فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العددّية: فاإن راأت الدم وكان 

اأحكام  ترتب  اأن  عليها  فيجب  اأّيام  ع�سرة  يتجاوز  ولم  الحي�ش  ب�سفات 

فهو  واإل  كان حي�سًا،  اأّيام  ثالثة  اإلى  ا�ستمر  فاإن  روؤيته،  بمجرد  الحي�ش 

ا�ستحا�سة وعليها ق�ساء ما فاتها من العبادة حينئٍذ.

اأما لو راأت الدم ولم يكن ب�صفات الحي�ض:

اأّيام فعليها اأن تترك العبادة  ـ فاإن علمت اأن الدم ي�ستمّر اإلى ثالثة  اأ 

بمجرد روؤيته وتجعله حي�سًا، فاإن جعلته حي�سًا وانقطع دون الثالثة 

اأّيام فيجب عليها اأن تق�سي ما فاتها من العبادة.

ب ـ واإن لم تعلم با�ستمراره بل احتملت ذلك فقط، فعليها اأن تحتاط 

اأّيام  ثالثة  اإلى  الم�ستحا�سة  واأعمال  الحائ�ش  تروك  بين  بالجمع 

فقط، فاإن ا�ستمر الدم اإلى الثالثة تجعله حي�سًا، واإن تبين اأنه لي�ش 

ـ فلي�ش  اأقّل الحي�ش  التي هي  ـ  اأّيام  الثالثة  بحي�ش لنقطاعه قبل 

عليها �سيء لأّنها قد قامت باأعمال الم�ستحا�سة.

اأّيام فاإن ا�ستمر الدم بحيث لم يتجاوز الع�سرة كان  واأما بعد الثالثة 

.
)1(

جميعه حي�سًا ول حاجة اإلى الجمع المتقّدم

ـ م�ساألة 500/ العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش  ـ فار�سي  13/ وتو�سيح الم�سائل  1 م�ساألة  )1(  تحرير الو�سيلة ج 

م�ساألة 15.
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م�ساألة 56: لو راأت الم�سطربة الدم وزاد على الع�سرة اأّيام، كما لو راأته 

اثني ع�سر يومًا، فحكمها يظهر من خالل الآتي:

ال�سورة الأّولى:

اأن تختلف روؤيتها للدم في هذه الأّيام الثني ع�سر، فتراه في بع�سها 

ما  يقل  ول   ، ال�ستحا�سة  ب�سفات  الآخر  بع�سها  وفي  الحي�ش،  ب�سفات 

راأته  لو  كما  ع�سرة،  عن  يزيد  ول  اأّيام  ثالثة  عن  الحي�ش  ب�سفات  تراه 

ثمانية اأّيام مثاًل ب�سفات الحي�ش واأربعة ب�سفات ال�ستحا�سة .

التمييز، فتجعل ما ب�سفة الحي�ش حي�سًا  اإلى  اأن ترجع  فحكمها هنا 

 .
)1(

وما ب�سفة ال�ستحا�سة  ا�ستحا�سة

ال�سورة الثانية:

اأن ترى المراأة الدم في تمام الثني ع�سر يومًا على ن�سق ولون واحد، �سواء 

اأكان ب�سفات الحي�ش اأم ل، ففي هذه ال�سورة تكون المراأة فاقدة للتمييز 

حيث ل يمكنها تمييز الدم من خالل ال�سفات، ووظيفتها اأن تراعي الأخذ 

بالروايات ـ وهو ال�سبعة اأّيام ـ وعادة اأقاربها وذلك على ال�سكّل التالي:

مدة  تعتبرها  اأن  عليها  يجب  اأّيام  �سبعة  اأقاربها  عادة  كانت  اإن  ـ   1

حي�سها، وتجعل الباقي ا�ستحا�سة.

 2 ـ واإن كانت عادة اأقاربها اأقّل من �سبعة اأّيام، كما لو كانت عادتهن 

المذكورة،  الخم�سة  حي�سها  مدة  تجعل  اأن  فعليها  مثاًل،  خم�سة 

وبين  الأقارب  عادة  عدد  بين  التفاوت  مقدار  في  وجوبًا  وتحتاط 

ال�سبعة اأّيام وهو اليومان، وذلك باأن تجمع فيهما بين تروك الحائ�ش 

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 19/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 494/ العروة الوثقى ف�سل في حكم تجاوز 

الدم عن الع�سرة م�ساألة 1.



131

واأعمال الم�ستحا�سة.

3 ـ اأما لو كانت عادة اأقاربها اأكثر من �سبعة اأّيام، كما لو كانت ت�سعة 

مثاًل، فوظيفتها حينئٍذ اأن تجعل مدة حي�سها �سبعة اأّيام، وتحتاط 

ال�سبعة  وبين  اأقاربها  عادة  عدد  بين  التفاوت  مقدار  في  وجوبًا 

واأعمال  الحائ�ش  تروك  بين  بالجمع  وذلك  اليومان،  وهو  اأّيام 

.
)1(

الم�ستحا�سة

على  راأته  ما  يزيد  التي  ـ  الم�سطربة  رجوع  في  ي�سترط   :57 م�ساألة 

الع�سرة ـ اإلى التمييز بال�سفات اأمران:

اأّيام  ثالثة  الحي�ش عن  ب�سفات  ميَّزته  الذي  الدم  يقل  ل  اأن  الأّول: 

ول يزيد على ع�سرة، واإل فعليها حينئٍذ اأن ترجع اإلى الروايات والأقارب 

باأن تجعل عادتها �سبعة اأّيام، وتزيد عليها وتنق�ش بالتف�سيل المتقّدم في 

ال�سورة الثانية.

الثاني: اأن ل يعار�ش الدم الذي يكون ب�سفات الحي�ش بدم اآخر واجد 

لل�سفات اأي�سًا، ُيف�سل بينهما بدم فاقد له ب�سفات ال�ستحا�سة  ل يزيد 

على الع�سرة اأّيام.

مثال ذلك: 

ب�سفات  راأته  ثّم  اأّيام،  خم�سة  الحي�ش  ب�سفات  الدم  راأت  لو  ما 

خم�سة  الحي�ش  ب�سفات  الدم  عليها  عاد  ثّم  اأّيام،  خم�سة  ال�ستحا�سة  

اأّيام اأخرى، فهنا يتعار�ش الحكم بالحي�ش بين الخم�سة اأّيام الأّولى وبين 

الخم�سة الثانية، حيث اإن كاّل الدمين ب�سفات الحي�ش ح�سب الفر�ش، ول 

)1(  تحرير الو�سيلة ج1 م�ساألة 19/ وتو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 495.
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يمكن جعلهما معًا حي�سًا لعدم الف�سل بينهما باأقّل الطهر وزيادتهما على 

الع�سرة.

في  وظيفتها  وتكمل  الأّول حي�سًا  الدم  تجعل  اأن  عندئٍذ:   فوظيفتها 

الباقيمن الأخذ بالروايات فتاأخذ بال�سبعة اأو عادة ن�سائها.



الدر�س الثامن

الفاقدة للعادة)2(
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2 ـ المبتداأة:

واأخرى  اأّيام،  الع�سرة  عن  الدم  من  تراه  ما  يتجاوز  ل  تارة  وهي 

يتجاوزه.

م�ساألة 58: اإذا لم يتجاوز ما راأته المبتداأة من الدم عن الع�سرة اأّيام، 

فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العددّية اأي�سًا.

اأّيام فيجب  يتجاوز ع�سرة  ولم  الحي�ش  وكان ب�سفات  الدم  راأت  فاإن 

عليها اأن ترتب اأحكام الحي�ش بمجرد روؤيته، فاإن ا�ستمر اإلى ثالثة اأّيام كان 

حي�سًا، واإل فهو ا�ستحا�سة وعليها ق�ساء ما فاتها من العبادة حينئٍذ.

اأما لو راأت الدم ولم يكن ب�صفات الحي�ض:

اأّيام فعليها اأن تترك العبادة  ـ فاإن علمت اأن الدم ي�ستمّر اإلى ثالثة  اأ 

بمجرد روؤيته وتجعله حي�سًا، فاإن جعلته حي�سًا وانقطع دون الثالثة 

اأّيام فيجب عليها اأن تق�سي ما فاتها من العبادة.

ب ـ واإن لم تعلم با�ستمراره بل احتملت ذلك فقط، فعليها اأن تحتاط 

اأّيام  ثالثة  اإلى  الم�ستحا�سة  واأعمال  الحائ�ش  تروك  بين  بالجمع 

فقط، فاإن ا�ستمّر الدم اإلى الثالثة تجعله حي�سًا، واإن تبّين اأنه لي�ش 

ـ فلي�ش  اأقّل الحي�ش  التي هي  ـ  اأّيام  الثالثة  بحي�ش لنقطاعه قبل 

عليها �سيء لأّنها تكون قد قامت باأعمال الم�ستحا�سة.

اأّيام فاإن ا�ستمر الدم بحيث لم يتجاوز الع�سرة كان  واأما بعد الثالثة 

.
)1(

جميعه حي�سًا

ـ م�ساألة 500/ العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش  ـ فار�سي  13/ وتو�سيح الم�سائل  1 م�ساألة  )1(  تحرير الو�سيلة ج 

م�ساألة 15.
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م�ساألة 59: لو راأت المبتداأة الدم وتجاوز الع�سرة اأّيام اأو علمت بتجاوزه 

عنها، كما لو راأته كذلك اثني ع�سر يومًا دمًا م�ستمرًا، فهنا �سور:

ال�سورة الأّولى:

�سواء  واحد،  ولون  ن�سق  يومًا على  الإثني ع�سر  تمام  الدم في  ترى  اأن 

للتمييز،  فاقدة  فتكون   ، ال�ستحا�سة  ب�سفات  اأم  الحي�ش  ب�سفات  اأكان 

وحكمها:

اأن ترجع اإلى اأقاربها اإن كان لها اأقارب متفقات في عدد عادتهن وتعلم 

بحالهن، فتاأخذ بعدد عادتهن فتجعله حي�سًا والزائد عليه تجعله ا�ستحا�سة.

واإن لم يكن لها اأقارب، اأو اختلفن في عدد عادتهن، فعليها اأن تجعل 

.
)1(

حي�سها في كّل �سهر �سبعة اأّيام، والباقي ا�ستحا�سة

ال�سورة الثانية:

اأن تختلف روؤيتها للدم، فتراه في بع�ش الأّيام ب�سفات الحي�ش، وفي 

بع�سها الآخر ب�سفات ال�ستحا�سة  بحيث يمكنها تمييزه، ول ينق�ش ما 

ب�سفة  تراه  كاأن  ع�سرة،  على  يزيد  ول  ثالثة  عن  الحي�ش  ب�سفات  تراه 

الحي�ش ثمانية اأّيام مثاًل، واأربعة ب�سفة ال�ستحا�سة .

فعليها هنا اأن ترجع اإلى التمييز، فما كان ب�سفة الحي�ش تجعله حي�سًا، 

.
)2(

وما كان ب�سفة ال�ستحا�سة  تجعله ا�ستحا�سة

م�ساألة 60: ال�سرطان المتقّدمان في الم�ساألة 57، يجريان بعينهما في 

المبتداأة: 

)1(  تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 19/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 496 و 489 و 491.

)2(  تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 19/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 497.
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على  يزيد  ول  اأّيام  ثالثة  عن  الدم  من  تميزه  ما  يقل  ل  اأن  في�سترط 

الذي  للدم  روؤيتها  اأّول  من  حي�سها  تجعل  اأن  حينئٍذ  فعليها  واإل  ع�سرة، 

ب�سفات الحي�ش، والرجوع اإلى عادة اأقاربها في تعيين العدد.

ب�سفة  اآخر  بدم  الحي�ش  ب�سفة  تراه  ما  يعار�ش  ل  اأن  ي�سترط  كما 

الحي�ش اأي�سًا، قد ف�سل بينهما بدم اآخر ب�سفة ال�ستحا�سة  ل يزيد على 

ع�سرة اأّيام، واإل فعليها اأن تجعل الدم الأّول حي�سها، وفي العدد ترجع اإلى 

.
)1(

اأقاربها والباقي تجعله ا�ستحا�سة

3 ـ النا�صية للعادة: 

وهي تارًة ل يتجاوز ما تراه من الدم عن الع�سرة اأّيام، واأخرى يتجاوز 

عنها:

م�ساألة 61: اإذا لم يتجاوز ما راأته النا�سية من الدم عن الع�سرة اأّيام، 

فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العددّية اأي�سًا.

اأّيام فيجب  يتجاوز ع�سرة  ولم  الحي�ش  وكان ب�سفات  الدم  راأت  فاإن 

عليها اأن ترتب اأحكام الحي�ش بمجرد روؤيته، فاإن ا�ستمر اإلى ثالثة اأّيام كان 

حي�سًا، واإل فهو ا�ستحا�سة وعليها ق�ساء ما فاتها من العبادة حينئٍذ.

اأما لو راأت الدم ولم يكن ب�سفات الحي�ص:

اأّيام فعليها اأن تترك العبادة  ـ فاإن علمت اأن الدم ي�ستمّر اإلى ثالثة  اأ 

بمجرد روؤيته وتجعله حي�سًا، فاإن جعلته حي�سًا وانقطع دون الثالثة 

اأّيام فيجب عليها اأن تق�سي ما فاتها من العبادة.

ب ـ واإن لم تعلم با�ستمراره بل احتملت ذلك فقط، فعليها اأن تحتاط 

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 19/ وتو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 497 و 498.
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بالجمع بين تروك الحائ�ش واأعمال الم�ستحا�سة اإلى ثالثة اأّيام فقط، فاإن 

ا�ستمر الدم اإلى الثالثة تجعله حي�سًا، واإن تبين اأنه لي�ش بحي�ش لنقطاعه 

قبل الثالثة اأّيام ـ التي هي اأقّل الحي�ش ـ فلي�ش عليها �سيء لأّنها قد قامت 

باأعمال الم�ستحا�سة.

اأّيام فاإن ا�ستمر الدم بحيث لم يتجاوز الع�سرة كان  واأما بعد الثالثة 

.
)1(

جميعه حي�سًا

م�ساألة 62: اإن تجاوز الدم الذي راأته النا�سية على الع�سرة اأّيام، فاإن 

اأمكنها التمييز بوا�سطة ال�سفات تجعل ما كان منه ب�سفات الحي�ش اإلى 

الع�سرة حي�سًا، والباقي ا�ستحا�سة.

واأما لو لم يمكنها التمييز، فالأحوط وجوبًا اأن تجعل حي�سها �سبعة اأّيام 

.
)2(

من اأّول الدم، والباقي ا�ستحا�سة، ول ترجع اإلى اأقاربها

الوثقى ف�سل في الحي�ش  العروة  ـ م�ساألة 500/  ـ فار�سي  الم�سائل  13/ وتو�سيح  1 م�ساألة  الو�سيلة ج  )1( تحرير 

م�ساألة 15.

)2( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 499/ العروة الوثقى ف�سل في حكم تجاوز الدم عن الع�سرة م�ساألة 1.



م�سائل متفّرقة

)الفاقدة للتمييز،المرّكبة، التكّرر في ال�سهر(

الدر�س التا�سع
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1-الفاقدة للتمييز:

اإلى  العدد  تعيين  في  ترجع  التي  للتمييز  الفاقدة  المراأة   :63 م�ساألة 

 ،49 اأو ما يعرف بالأخذ بالروايات المتقّدم �سابقًا في الم�ساألة  اأقاربها، 

عليها اأن تجعل حي�سها في اأّول روؤيتها للدم، و ال�ستحا�سة  بعد ذلك.

بين  الموافقة  عليها  يجب  واحد  �سهر  من  اأزيد  اإلى  الدم  ا�ستمر  ولو 

ال�سهور، فاإن كان ابتداء روؤيتها للدم في ال�سهر الأّول من اأّوله، جعلتها في 

واإن كان في و�سطه جعلتها في و�سطها،  اأّولها،  اأي�سًا من  التالية  ال�سهور 

.
)1(

وهكذا..

م�ساألة 64: المراد من الأقارب اللواتي ترجع المراأة اإليهن في تعيين 

حي�سها، ما ي�سمل الأقارب من جهة الأب والأم، اأو اأقارب الأب فقط، اأو 

والأم فقط،  الأب فقط،  والأم، ومن  الأب  الأم فقط، في�سمل الأخت من 

.
)2(

وكذا العمة والخالة، منهما اأو من اأحدهما

م�ساألة 65: ل فرق في الأقارب المذكورين بين كونهن اأحياًء اأو اأمواتًا، 

.
)3(

مقيماٍت معها في بلد واحد اأو ل

اأو قامت  لها،  باأخذ عادة  المراأة،  كّل مورد تحي�ست فيه   :66 م�ساألة 

بالتمييز على اأ�سا�ش ال�سفات، اأو رجعت اإلى اأقاربها، ثّم تبّين اأن عملها 

كان خالف الواقع وغير مطابق لوظيفتها ال�سرعّية التي كان عليها العمل 

.
)4(

على طبقها، فالواجب عليها اأن تتدارك ما فاتها من العبادة حينئٍذ

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 20/ العروة الوثقى ف�سل في حكم تجاوز الدم عن الع�سرة م�ساألة 3 و 4.

)2( العروة الوثقى ف�سل في حكم تجاوز الدم عن الع�سرة م�ساألة 14/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 489.

)3( العروة الوثقى ف�سل في حكم تجاوز الدم عن الع�سرة م�ساألة 1 و 14.

)4(  م.ن  م�ساألة 16.
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 2-العادة المرّكبة:

م�ساألة 67: العادة التي تقّدم الكاّلم عنها ت�سمى في كّلمات الفقهاء بالعادة 

الب�سيطة، وهناك نوع اآخر منها ي�سمى في كّلماتهم بالعادة المركبة.

ويمكن تو�سيح ذلك بالمثال من خالل �سورتين:

ال�سورة الأّولى:

اأن ترى الدم في ال�سهر الأّول ثالثة اأّيام مثاًل، وفي ال�سهر الثاني اأربعة 

اأّيام، وفي ال�سهر الثالث ثالثة اأّيام، وفي الرابع اأربعة، فتكون عادتها حينئٍذ 

مركبة من ثالثة واأربعة، ففي المّرة التي يكون ال�سهر فيها فردًا مثاًل تكون 

عادتها ثالثة اأّيام، وفي المّرة التي يكون ال�سهر فيها زوجًا تكون اأربعة، اأي 

في ال�سهر الأّول والثالث والخام�ش وال�سابع وهكذا...تكون عادتها ثالثة، 

وفي ال�سهر الثاني والرابع وال�ساد�ش والثامن وهكذا....تكون اأربعة.

ال�سورة الثانية:

�سهرين  وفي  مثاًل،  اأّيام  ثالثة  متتاليين  �سهرين  في  الدم  ترى  اأن 

متتاليين اأربعة، ثّم في �سهرين متتاليين ثالثة، ثّم في �سهرين متتاليين 

اأّيام في �سهرين، واأربعة  اأربعة، فتكون لها عادة مركبة حينئٍذ من ثالثة 

في �سهرين اآخرين.

م�ساألة 68: ل يبعد تحقق العادة المركبة، وت�سبح المراأة بذلك ذات 

عادة وعليها ترتيب اأحكامها ل اأحكام الم�سطربة، خ�سو�سًا اإذا تكررت 

عادتها  الكيفية  هذه  اأن  العرف  في  ي�سدق  بحيث  عديدة  مرارًا  منها 

.
)1(

واأّيامها

)1(  العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 11/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 479 و 487 و 492.
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3-  حكم روؤية الدم مّرتين في �سهر واحد:

م�ساألة 69: لو راأت المراأة الدم مّرتين في �سهر واحد يتخللهما نقاء، 

ولم يزد مجموع ما راأته من الدمين والنقاء المتخلل بينهما على ع�سرة 

اأّيام، كان كّل من الدمين مع النقاء المتخلل بينهما حي�سًا.

اأو  يومًا  انقطع  ثّم  متواليات،  اأّيام  ثالثة  الدم  راأت  لو  ما  ذلك:  مثال 

يومين ـ داخل الرحم ـ ثّم راأت الدم مّرة اأخرى ثالثة اأّيام، فهنا لم يزد 

مجموع اأّيام الدم والنقاء المتخلل بينهما على ع�سرة اأّيام، فتجعله جميعًا 

حي�سًا.

ول فرق في هذا الحكم بين ال�سور التالية:

 1- اإذا كان كّل من الدمين في اأّيام عادتها.

 2- اإذا كان اأحد الدمين م�سادفًا لأّيام العادة والآخر غير م�سادٍف 

لها.

 3- اإذا كان اأحد الدمين اأو كاّلهما ب�سفة الحي�ش.

 .
)1(

 4- اإذا لم يكن كاّلً من الدمين ب�سفة الحي�ش

م�ساألة 70: لو راأت المراأة الدم مّرتين في �سهر واحد يتخللهما نقاء، 

اأّيام،  الع�سرة  بينهما  المتخلل  والنقاء  الدم  من  راأته  ما  مجموع  وتجاوز 

ولكن لم يف�سل بين الدمين ع�سرة اأّيام اأي اأقّل الطهر. 

مثال ذلك: 

اأن ترى الدم خم�سة اأّيام مثاًل، ثّم ينقطع ثالثة اأّيام، ثّم ترى الدم مّرة 

اأخرى خم�سة اأّيام، فهنا قد تجاوز مجموع اأّيام الدمين مع النقاء المتخلل 

)1(  تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في الحي�ش م�ساألة 15.
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بينهما الع�سرة اأّيام، ولم يف�سل بين الدمين اأقّل الطهر.

فهنا ل يمكن جعل ِكال الدمين حي�سًا واحدًا لزيادته على الع�سرة اأّيام 

لعدم  م�ستقاًل  حي�سًا  منهما  كّل  جعل  يمكن  ول  الحي�ش،  اأكثر  هي  التي 

الف�سل بينهما بع�سرة اأّيام الذي هو اأقّل الطهر كما تقدم.

وعليه فحكمها يظهر من خالل ال�سور التالية:

 1- اإن كانت ذات عادة وكان اأحد الدمين في العادة دون الآخر، جعلت 

ما في العادة حي�سًا والآخر ا�ستحا�سة مطلقًا. 

فاإنها  الآخر،  دون  العادة  في  الدمين  اأحد  بع�ش  وقع  لو  وكذلك   -2  

تجعل ما وقع بع�سه في العادة حي�سًا والآخر ا�ستحا�سة.

 3- واإن لم تكن ذات عادة، اأّولم ي�سادف �سيء من الدمين اأو بع�سهما 

عادتها، وكان لها تمييز باأن كان اأحد الدمين واجدًا ل�سفات الحي�ش 

دون الآخر، جعلت الواجد لها حي�سًا والفاقد لها ا�ستحا�سة.

 4- واإن لم تكن لها عادة، اأو لم ي�سادف �سيء من الدمين اأو بع�سهما 

عادتها، لكنها كانت فاقدة للتمييز باأن ت�ساوى الدمان في ال�سفة 

حي�سًا،  اأّولهما  تجعل  اأن  هنا  فعليها  واحد،  ولون  ن�سق  على  فكانا 

ب�سفات  الدم  كون  بين  فرق  بال  اأّيام،  الع�سرة  تمام  اإلى  وتحتاط 

الحي�ش اأو ل. 

اأّيام مثاًل، ثّم ح�سل لها نقاء  اأنها لو راأت الدم ثالثة  تو�سيح ذلك: 

اأن  فعليها  اأخرى،  اأّيام  �ستة  الدم  راأت  ثّم  اأّيام،  ثالثة  الدم  من 

تجعل الأّيام الثالثة الأّولى حي�سًا، ثّم تحتاط في البقية اإلى تمام 

في  الطاهرة  واأفعال  الحائ�ش  تروك  بين  بالجمع  وذلك  الع�سرة، 
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النقاء المتخلل، وبالجمع بين تروك الحائ�ش واأفعال الم�ستحا�سة 

في اأّيام الدم، اإلى تمام الع�سرة اأّيام، والزائد على الع�سرة محكوم 

.
)1(

بال�ستحا�سة 

م�ساألة 71: لو راأت المراأة الدم مّرتين في �سهر واحد يتخللهما نقاء، 

وتجاوز مجموع ما راأته من الدم والنقاء المتخلل بينهما الع�سرة اأّيام، وقد 

ف�سل بين الدمين ع�سرة اأّيام اأي اأقّل الطهر.

مثال ذلك: 

اأن ترى الدم ثالثة اأّيام مثاًل، ثّم ينقطع عنها ع�سرة اأّيام اأو اأكثر، ثّم 

تراه مّرة اأخرى ثالثة اأّيام اأي�سًا، فهنا تجاوز مجموع اأّيام الدمين والنقاء 

اأقّل  اأّيام  بع�سرة  الدمين  بين  ف�سل  وقد  اأّيام،  الع�سرة  بينهما  المتخلل 

الطهر.

وحيث يمكن جعل كاّل الدمين حي�سًا، لتحقق �سروط الحي�ش المتقّدمة 

فيهما، فاإنها تعتبرهما حي�سًا في ال�سور التالية:

 1- اأن يكون كّل من الدمين في اأّيام عادتها، كما لو كانت المراأة ممن 

.
)2(

ترى الدم في كّل ع�سرين اأو خم�سة وع�سرين يومًا مثاًل

 2- اأن يكون اأحد الدمين في العادة والآخر في غيرها، اإل اأن الذي في 

غير عادتها واجد ل�سفات الحي�ش.

 3- اأن يكون كّل من الدمين واجدًا ل�سفات الحي�ش، وكاّلهما في غير 

اأّيام العادة.

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 15.

اأّيام، وهكذا ب�سكٍل  اأّيام دمًا لأكثر من ثالثة  المراأة ترى كّل ع�سرة  اإذا كانت  )2(  المام الخامنئي )دام ظّله(: 

م�ستمّر، تكون ذات عادٍة وقتّية، فتتحّي�ش بمجّرد روؤية الدم في الوقت واإن لم يكن ب�سفات الحي�ش.
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 4- اأن يكون كّل من الدمين في غير العادة، وكّل منهما فاقد ل�سفات 

الحي�ش.

 5- اأن يكون اأحد الدمين ب�سفات الحي�ش والآخر فاقدًا له، وكاّلهما 

في غير اأّيام العادة.

كان  لو  ما  وهي:  فقط  واحدة  �سورة  تقّدم  مما  ي�ستثنى   :72 م�ساألة 

اأحد الدمين في العادة والآخر في غيرها وكان ما في غير العادة فاقدًا 

الذي  والآخر  حي�سًا،  العادة  في  ما  تجعل  اأن  المراأة  فعلى  لل�سفات، 

واأعمال  الحائ�ش  تروك  بين  بالجمع  فيه  تحتاط  ال�ستحا�سة   ب�سفات 

.
)1(

الم�ستحا�سة

)1(  م.ن  م�ساألة 17. 



االإ�ستبراء واالإ�ستظهار

الدر�س العا�سر
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االإ�صتبراءواالإ�صتظهار:

ال�سك  عند  المراأة  به  تقوم  الذي  الإختبار  هو  الإ�ستبراء   :73 م�ساألة 

في النقاء من دم الحي�ش. وكيفيته: اأن تدخل قطنة ونحوها وتتركها في 

حدث  على  باقية  فهي  ملوثة  كانت  فاإن  تخرجها،  ثّم  قلياًل  الدم  مو�سع 

عليها  فيجب  وطهرت،  حي�سها  انقطع  فقد  نقية  خرجت  واإن  الحي�ش، 

.
)1(

الإغت�سال والإتيان بالعبادة

م�ساألة 74: الإ�ستظهار هو الإحتياط بترك العبادة حّتى يتبيَّن تكليف 

المراأة كما في بع�ش الموارد الآتي ذكرها.

م�ساألة 75: اإذا انقطع الدم قبل الع�سرة اأّيام، فاإن علمت المراأة بالنقاء 

الإ�ستبراء  اإلى  حاجة  ول  و�سّلت  اغت�سلت  الباطن،  في  الدم  وجود  وعدم 

.
)2(

حينئٍذ

م�ساألة 76: اإذا انقطع الدم انقطاعًا تامًا، وجب عليها الغ�سل وال�سالة، 

ول ا�ستظهار عليها هنا، حّتى لو احتملت عود الدم، بل واإن ظنَّت به، طالما 

لم تعلم بعوده ولم يكن من عادتها ذلك.

اأما لو كان من عادتها انقطاع الدم وعوده، فال يترك الإحتياط بالجمع 

.
)3(

بين تروك الحائ�ش واأعمال الطاهرة في اأّيام النقاء

في  بقاءه  واحتملت  اأّيام  الع�سرة  قبل  الدم  انقطع  اإذا   :77 م�ساألة 

الباطن، وجب عليها الإ�ستبراء باإدخال قطنة ونحوها، فاإن خرجت ملوثة ـ 

ولو بال�سفرة ـ بقيت على التحي�ش كما �سياأتي، واإن خرجت نقية اغت�سلت 

)1(تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 18.

)2(  العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 23.

)3( م.ن  م�ساألة 25.
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.
)1(

وعملت عمل الطاهرة

م�ساألة 78: اإذا ا�ستبراأت المراأة فخرجت القطنة ملوثة، فاإن لم تكن 

اأو  اأّيام،  الع�سرة  دمها  يتجاوز  ولم  والمبتداأة،  كالم�سطربة  عادة،  ذات 

كانت ذات عادة لكن عادتها ع�سرة اأّيام، فحكمها اأن تبقى على التحي�ش 

.
)2(

اإلى تمام الع�سرة، اأو يح�سل لها العلم بالنقاء قبل الع�سرة

الم�سائل  تقّدم حكمها في بع�ش  اأّيام، فقد  الع�سرة  واإن تجاوز دمها   

المتقّدمة.

الدم  اإذا انقطع عنها  اأّيام،  الأقّل من ع�سرة  العادة  79: ذات  م�ساألة 

ظاهرًا وقامت بالفح�ش فخرجت القطنة ملوثة، فاإن كان الإ�ستبراء في 

يتبيَّن حالها بعد  التحي�ش حّتى  بقائها على  اإ�سكال في  العادة، فال  اأّيام 

ذلك، من انقطاع الدم عند انتهاء العادة اأو ل.

اأما لو كان الإ�ستبراء بعد اأّيام العادة فهنا �سور:

 1- اأن تعلم المراأة باأن الدم �سينقطع على راأ�ش الع�سرة اأو قبلها بحيث ل 

يتجاوزها، ففي هذه ال�سورة تبقى على التحي�ش اإلى حين الإنقطاع.

 2- اأن تعلم المراأة بتجاوز الدم عن الع�سرة، فيجب عليها اأن تغت�سل 

وتعمل عمل الم�ستحا�سة بال حاجة اإلى الإ�ستظهار.

باأي  تعلم  ول  عدمه  وتحتمل  الع�سرة  عن  الدم  تجاوز  تحتمل  اأن   -3  

واحدّا،  يومًا  الإ�ستظهار  عليها  وجوبًا  الأحوط  فهنا  الأمرين،  من 

اأّيام،  الع�سرة  اإلى  ا�ستحبابًا  وعدمه  الإ�ستظهار  في  بعده  وتتخير 

)1(  م.ن  م�ساألة 23.

)2( م.ن .
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ما  اإلى  ي�ستمّر  اأو  الع�سرة  على  ينقطع  واأنه  الدم  حال  يظهر  حّتى 

بعدها. فاإن ات�سح الإ�ستمرار قبل تمام الع�سرة اغت�سلت وعملت عمل 

الإ�ستحبابي  الإحتياط  ولكن  تقدم.  ما  فالحكم  واإل  الم�ستحا�سة، 

اأن تجمع بين تروك الحائ�ش واأعمال الم�ستحا�سة، فاإن لم يتجاوز 

الدم عن الع�سرة اأّيام كان الجميع حي�سًا، واإن تجاوزها فقد ات�سح 

.
)1(

حكم الدم المتجاوز فيما تقّدم من م�سائل

م�ساألة 80: لو تركت الإ�ستبراء لعذٍر ـ من ن�سيان ونحوه ـ بل ولو لغير 

عذٍر، واغت�سلت ف�سادف براءة الرحم ونقاءها من الدم، �سّح غ�سلها لو 

.
)2(

ح�سلت منها نية القربة

اأو  عمى،  اأو  لظلمة،  الإ�ستبراء،  من  المراأة  تتمكن  لم  لو   :81 م�ساألة 

مر�ش ك�سلل في الأع�ساء مثاًل، اأو كانت بكرًا، ونحو ذلك، فهل تبقى على 

التحي�ش حّتى تعلم بالنقاء؟ اأو تغت�سل في كّل وقت تحتمل فيه النقاء اإلى 

اأن تعلم بح�سوله؟ اأم ما هي وظيفتها؟ 

، والمنقول عن بع�ش الإ�ستفتاءات:
)3(

الم�ساألة فيها اإ�سكال

 اأن طريق الإحتياط هو اأن تغت�سل وتجمع بين تروك الحائ�ش واأعمال 

 .
)4(

الطاهرة اإلى اأن تعلم بالنقاء

واإل فباإمكانها الرجوع اإلى مجتهد اآخر من الأعالم مع رعاية الأعلم 

فالأعلم.

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 م�ساألة 18/ والعروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 23 و 24/ تو�سيح الم�سائل م�ساألة 

.506

)2( العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 26.

)3( العروة الوثقى ف�سل في الحي�ش م�ساألة 27.

)4( نقل ذلك محمد وحيدي في كتابه اأحكام بانوان بالفار�سية �سفحة 74.
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اأحكام الحائ�ض العاّمة

الدر�س احلادي ع�سر
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هناك اأحكام عاّمة تخت�ّش بالحائ�ش وهي تتعّلق باأمور عّدة: 

الأمر الأّول: ال�سالة:

التي  العبادات  من  وهي  ال�سالة  الحائ�ش  على  يحرم   :82 م�ساألة 

الميت  ك�سالة  الطهارة  فيه  ي�سترط  ل  ما  واأما  الطهارة.  فيها  ي�سترط 

.
)1(

في�سح اإتيانه منها

م�ساألة 83: لو حا�ست المراأة اأثناء ال�سالة، ولو قبل ال�سالم، بطلت 

اأّول، �سحت  اأثناء ال�سالة اأنها حائ�ش  ، ولو �سّكت المراأة في 
)2(

�سالتها

اأثنائها  في  حائ�سًا  كانت  باأنها  ال�سالة  بعد  علمت  لو  ولكنها  �سالتها. 

.
)3(

بطلت �سالتها، ول يجب عليها الفح�ش عن هذا الأمر

م�ساألة 84: لو علمت بعد دخول الوقت بمفاجاأة الحي�ش لها في الوقت، 

.
)4(

وجب عليها المبادرة اإلى ال�سالة

م�ساألة 85: ل يجب على المراأة بعد طهرها ق�ساء ما فاتها من ال�سالة 

.
)5(

اليومية اأثناء فترة الحي�ش، مع ا�ستيعاب المانع تمام الوقت

واأما ال�سلوات الواجبة غير اليومية فيجب ق�ساوؤها حّتى المنذورة في 

.
)6(

وقت معين على الأحوط فيها

واأما �سالة الآيات ففي الموقتة كالخ�سوف والك�سوف اإذا كان الحي�ش 

م�ستوعبًا للوقت ل يجب ق�ساوؤها، وفي غير الموقتة كالزلزلة ونحوها ل 

.
)7(

يجب اأداوؤها

)1(  تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 450/ تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش.

)2(  العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 1/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 464.

)3(  العروة الوثقى م.ن / تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 465.

)4(  العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 31/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 470.

)5( تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش، وكتاب ال�سالة القول في �سالة الق�ساء.

)6( م.ن  وم�ساألة 4 من القول في �سالة الق�ساء.

)7(  تحرير الو�سيلة ج 1 كتاب ال�سالة القول في �سالة الآيات م�ساألة 6.
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م�ساألة 86: اإذا حا�ست المراأة بعد دخول وقت ال�سالة اليومية، وقد 

م�سى منه مقدار اأقّل الواجب من �سالتها التي تاأتي بها بح�سب حالها: 

ر وال�سفر، وبح�سب حالها  من البطء وال�سرعة، وال�سحة والمر�ش، والَح�سَ

غير  ال�سالة،  في  المعتبرة  الأخرى  ال�سرائط  تح�سيل  مقدار  في  اأي�سًا 

الحا�سلة لها بح�سب ما هي مكّلفة به فعاًل من الو�سوء والغ�سل والتيمم، 

ومع ذلك لم تاأت المراأة ب�سالتها، وجب عليها ق�ساء تلك ال�سالة.

واأما لو لم تدرك من اأّول الوقت هذا المقدار فال يجب عليها الق�ساء، 

نعم الأحوط ا�ستحبابًا لها الق�ساء لو اأدركت مقدار ال�سالة مع الطهارة، 

ولم تدرك مقدار تح�سيل �سائر ال�سرائط الأخرى، كتطهير الثوب والبدن 

.
)1(

ونحو ذلك، ولم تاأت بال�سالة

فاإن  ال�سالة،  وقت  خروج  قبل  الحي�ش  من  طهرت  لو   :87 م�ساألة 

ال�سرائط  �سائر  اإحراأز  مع  اأكثر  اأو  كاملة  ركعة  الوقت مقدار  اأدركت من 

عليها  تبديله، وجب  اأو  الثوب  وتطهير  والو�سوء  الغ�سل  الأخرى، كمقدار 

اأداء ال�سالة، ومع تركها يجب عليها ق�ساوؤها.

�سائر  واأداء ركعة فقط، دون  الطهارة  اإل  الوقت  لو لم تدرك من  اأما 

.
)2(

ال�سرائط الأخرى، فال يجب عليها الق�ساء واإن كان اأحوط ا�ستحبابًا

م�ساألة 88: لو لم ي�سع الوقت للطهارة المائية، ولكنها اأدركت منه ركعة 

.
)3(

مع التيمم، فال يجب عليها اأداء ال�سالة، كما ل يجب ق�ساوؤها لو فاتت

النظر عن �سيق  مع قطع  التيمم  المراأة  وظيفة  كانت  لو   :89 م�ساألة 

)1(  تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش/ العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 31.

)2( تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 12/ العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 32.

)3( العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 32/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 473.
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الوقت، كما لو كان ا�ستعمال الماء م�سرًا بها، وجب عليها اأداء ال�سالة، 

 .
)1(

ومع تركها يجب عليها ق�ساوؤها

م�ساألة 90: لو ظنَّت �سيق الوقت عن اإدراك ركعة بالتف�سيل المتقّدم، 

.
)2(

فتركت ال�سالة ثّم بان لها �سعة الوقت، وجب عليها الق�ساء

م�ساألة 91: اإذا كانت جميع ال�سرائط حا�سلة قبل دخول الوقت، يكفي 

في وجوب المبادرة لل�سالة م�سي مقدار اأداء ال�سالة قبل حدوث الحي�ش 

حينئٍذ، ويترتب على ذلك وجوب الق�ساء اأي�سًا لو فاتتها، فاعتبار م�سي 

.
)3(

مقدار تح�سيل ال�سرائط اإنما هو على تقدير عدم ح�سولها

يجب  لل�سالة،  الوقت  �سعة  في  و�سكت  المراأة  طهرت  لو   :92 م�ساألة 

.
)4(

عليها اأداوؤها

م�ساألة 93: اإذا طهرت المراأة في النهار وكان لديها وقت بمقدار اأربع 

عنها  و�سقطت  بها،  الوقت  اآخر  لخت�سا�ش  الع�سر  �سّلت  فقط  ركعات 

الظهر اأداًء وق�ساًء.

ولو كان لديها وقت بمقدار خم�ش ركعات �سّلت الظهر وركعة من �سالة 

الع�سر.

الإتيان  عليها  ليجب  ركعات،  اأربع  مقدار  تدرك  اأن  يكفي  والم�سافرة 

اأدركت  ولو  بالع�سر،  تاأتي  فقط  ركعتين  اأدركت  ولو  والع�سر،  بالظهر 

)1( م.ن .

الحائ�ش م�ساألة  اأحكام  الوثقى ف�سل في  العروة   /13 الحائ�ش م�ساألة  اأحكام  القول في   1 الو�سيلة ج  )2( تحرير 

.34

)3(  العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 33.

)4(  تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 474.
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.
)1(

مقدار ثالث ركعات تاأتي بالظهر وركعة من �سالة الع�سر

ـ وهو اآخر وقت  94: لو طهرت المراأة وقد بقي من اآخر الليل  م�ساألة 

في  وركعتين  الح�سر  في  ركعات  اأربع  مقدار  ـ  للم�سطر  الع�ساء  �سالة 

اأداًء  المغرب  عنها  و�سقط  الع�ساء  �سالة  خ�سو�ش  عليها  يجب  ال�سفر، 

 .
)2(

وق�ساًء

واأما لو طهرت بعد ن�سف الليل اإلى طلوع الفجر، فتاأتي بكّلتا ال�سالتين 

ـ المغرب والع�ساء ـ والأحوط وجوبًا اأن تاأتي بهما بق�سد ما في الذمة دون 

.
)3(

التعر�ش لنية الأداء اأو الق�ساء

الأمر الثاني: ال�سوم:

ي�سح  فال  ال�سوم،  �سّحة  في  �سرط  الحي�ش  من  الخلو   :95 م�ساألة 

ال�سوم من الحائ�ش اإذا فاجاأها الدم ولو قبل الغروب بلحظة، اأو انقطع 

.
)4(

عنها بعد الفجر بلحظة

�سهر  في  ال�سوم  من  فاتها  ما  ق�ساء  المراأة  على  يجب   :96 م�ساألة 

.
)5(

رم�سان ب�سبب الحي�ش، وكذا ال�سوم المنذور في وقت معين

�سهر  �سوم  في  الجنابة  على  بالبقاء  ال�سوم  يبطل  كما   :97 م�ساألة 

رم�سان حّتى طلوع الفجر عمدًا، كذلك يبطل بالبقاء على حدث الحي�ش 

اإلى طلوع الفجر عمدًا، فاإذا طهرت منه قبل الفجر وجب عليها الغ�سل اأو 

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 14.

)2( م.ن .

ـ  الم�سائل  تو�سيح   /6 م�ساألة  الأّولى  المقدمة  ال�سالة  ال�سالة ف�سل في مقدمات  كتاب  الو�سيلة ج1  تحرير   )3(

فار�سي ـ م�ساألة 740.

)4(  تحرير الو�سيلة ج1 كتاب ال�سوم القول في �سرائط �سّحة ال�سوم ووجوبه م�ساألة 1.

)5(  م.ن  القول في اأحكام الحائ�ش.
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التيمم، ومع تركه عمدًا يبطل �سومها، والأحوط وجوبًا اإلحاق ق�ساء �سهر 

.
)1(

رم�سان به في البطالن

م�ساألة 98: لو طهرت المراأة في �سهر رم�سان قبل الفجر، في زمان 

ل ي�سع الغ�سل ول التيمم، اأو لم تعلم بطهرها في الليل حّتى دخل النهار، 

.
)2(

�سح �سومها

م�ساألة 99: لو ن�سيت غ�سل الحي�ش لياًل، حّتى م�سى يوم اأو اأّيام من 

.
)3(

�سهر رم�سان، لم يبطل �سومها

ب�سبب  رم�سان  �سهر  من  اأّيام  �سوم  المراأة  فات  اإذا   :100 م�ساألة 

يمكن  زمان  م�سي  قبل  طهرت  بعدما  اأو  حي�سها،  في  وماتت  الحي�ش، 

.
)4(

الق�ساء فيه، لم يجب الق�ساء عنها

)1(  تحرير الو�سيلة ج 1 كتاب ال�سوم القول فيما يجب الإم�ساك عنه م�ساألة 6/ العروة الوثقى كتاب ال�سوم الثاني 

من المفطرات.

)2( العروة الوثقى م.ن  الثامن من المفطرات.

)3(  العروة الوثقى ف�سل فيما يجب الإم�ساك عنه في ال�سوم من المفطرات م�ساألة 50.

)4(  تحرير الو�سيلة ج 1 كتاب ال�سوم القول في ق�ساء �سوم �سهر رم�سان م�ساألة 7. 
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الأمر الثالث: الجماع:

وعلى  عليها  الدم،  اأّيام  القبل  في  الحائ�ش  وطء  يحرم   :101 م�ساألة 

.
)1(

الرجل، بال فرق بين كونه مع الإنزال اأو بدونه

التقبيل  من  الجماع،  بغير  بالحائ�ش  الإ�ستمتاع  يجوز   :102 م�ساألة 

واأما  بالمبا�سرة،  والركبة  ال�سرة  بين  بما  واإن كره  والتفخيذ ونحو ذلك، 

من فوق اللبا�ش فال باأ�ش به. 

واأما الوطء في الدبر فيجوز في حال الحي�ش وعدمه، واإن كره كراهة 

.
)2(

�سديدة والأحوط ا�ستحبابًا اجتنابه

الدائمة  الزوجة  بين  الحائ�ش  وطء  حرمة  في  فرق  ل   :103 م�ساألة 

والمنقطعة، كما ل فرق بين اأن يكون الحي�ش قد ثبت بالح�ش والوجدان، 

اأو بالرجوع اإلى التمييز ونحوه من العالمات ال�سرعّية، بل يحرم اأي�سًا في 

.
)3(

زمان الإ�ستظهار لو تحي�ست فيه على الأحوط وجوبًا

م�ساألة 104: اإذا اأخبرت المراأة باأنها حائ�ش، اأو اأخبرت باأنها طاهرة، 

ي�سمع منها قولها ويوؤخذ به، فيحرم وطوؤها عند اإخبارها بالحي�ش، ويجوز 

عند اإخبارها بطهرها منه، اإل اأن يعلم كذبها. كما ي�سمع قولها اأي�سًا في 

.
)4(

كونها في اأّول الحي�ش اأو و�سطه اأو اآخره

اأو علم  المراأة في حال مقاربة الرجل لها،  اإذا حا�ست   :105 م�ساألة 

)1( تحرير الو�سيلة ج 1  القول في اأحكام الحائ�ش.

)2( م.ن .

)3( العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 5

)4(  م.ن  م�ساألة 4 و 16/ تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش.
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.
)1(

الرجل بذلك في اأثنائها، يجب المبادرة اإلى الإخراج فورًا

م�ساألة 106: اإذا طهرت المراأة من الحي�ش ونقيت من الدم جاز للرجل 

وطوؤها واإن لم تغت�سل على كراهية، بل وقبل غ�سل فرجها واإن كان الأحوط 

.
)2(

ا�ستحبابًا اجتنابه

م�ساألة 107: الأحوط وجوبًا ترتب الكفارة على الرجل في وطء المراأة 

اأثناء الحي�ش، ول كفارة على المراأة واإن كانت مطاوعة له.

اإل مع العلم والعمد والبلوغ والعقل، فال كفارة على  ول تثبت الكفارة 

ال�سبي ول المجنون ول النا�سي ول الجاهل بكونها في الحي�ش، نعم اإذا 

الجهل  مع  اأما  التكفير،  وجوبًا  فالأحوط  ق�سد  عن  بالحكم  جاهاًل  كان 

.
)3(

بوجوب الكفارة مع العلم بالحكم، فال اإ�سكال في ثبوت الكفارة

م�ساألة 108: كفارة الوطء في الحي�ش دينار في اأّوله، ون�سف دينار في 

و�سطه، وربع دينار في اآخره. والمراد باأّول الحي�ش ثلثه الأّول، وبو�سطه 

ثلث  فكّل  �ستة،  اأّيام حي�سها  كانت  فلو  الأخير،  ثلثه  وباآخره  الثاني،  ثلثه 

...
)4(

يومان، ولو كانت �سبعة فيومان وثلث يوم، وهكذا

الذهب  من  حّم�سة   18 عن  عبارة  هو  بالوزن  الدينار   :109 م�ساألة 

الم�سكوك، )ون�سفه ت�سع حبات منه وربعه اأربع حبات ون�سف(، ول يجب 

وقت  الدينار  قيمة  والمعتبر  قيمته،  اإعطاء  يجوز  بل  بعينه،  الدينار  دفع 

)1(  العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 5/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 459/ تحرير الو�سيلة 

ج1 القول في اأحكام الحائ�ش.

)2(  تحرير الو�سيلة ج1 القول في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 2.

)3( العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش، الأمر الثامن/ و تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش.

)4( تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش وم�ساألة 3.
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وتقّدم اأّنه بح�سب الغرام 3.6غ من الذهب.
)1(

الدفع واأداء الكفارة

اأنها في الحي�ش، فبان كونها طاهرة  اإذا وطاأها بتخيُّل   :110 م�ساألة 

.
)2(

فال كفارة عليه

تعطى  كما  واحد،  لم�سكين  المتقّدمة  الكفارة  تعطى   :111 م�ساألة 

لأكثر)134(.

اأوقات مختلفة،  في  وقع  لو  الوطء  بتكرر  الكفارة  تتكرر   :112 م�ساألة 

كما اإذا وطاأها في اأّوله وفي و�سطه وفي اآخره، فيكفر بدينار وثالثة اأرباع 

الدينار. وكذا لو تكرر الوطء في وقت واحد كاأّول الحي�ش مثاًل، مع تخلل 

فالأحوط  بينه،  التكفير  تخلل  عدم  مع  اأما  والآخر،  الوطء  بين  التكفير 

.
)3(

وجوبًا تكرار الكفارة اأي�سا

الأمر الرابع: الطالق:

من  طاهرة  تكون  اأن  المراأة  طالق  �سّحة  في  ي�سترط   :113 م�ساألة 

الحي�ش والنفا�ش، وي�ستثنى من ذلك موارد:

 1- اأن ل يكون الزوج قد دخل بزوجته. 

 2- اأن تكون الزوجة حاماًل. 

، اأو بحكم الغائب باأن ل يتمكن من ا�ستعالم   3- اأن يكون الزوج غائبًاً

حالها ب�سهولة مع غيبته عنها.

.
)4(

وهناك �سروط وتفا�سيل اأخرى مذكورة في كتاب الطالق فلتراجع

)1( م.ن  م�ساألة 6/ وتو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 452.

)2( العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 13.

)3( تحرير الو�سيلة ج1 القول في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 7.

)4( م.ن  م�ساألة 8
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اإذا كان الزوج غائبًا ووكّل �سخ�سًا حا�سرًا متمكنًا من   :114 م�ساألة 

.
)1(

ا�ستعالم حال المراأة، ل يجوز طالقها حال الحي�ش حينئٍذ

بطل  حائ�سًا،  فبانت  طاهرة  كونها  باعتقاد  طلقها  لو   :115 م�ساألة 

فالطالق  طاهرة،  فبانت  حائ�ش  اأنها  على  طلقها  لو  واأما  طالقها، 

.
)2(

�سحيح

ثابتًا  بين كونه  الحي�ش،  116: ل فرق في بطالن الطالق في  م�ساألة 

من  ذلك  ونحو  الأقارب  اأو  التمييز  اإلى  بالرجوع  اأو  والوجدان،  بالح�ش 

.
)3(

العالمات ال�سرعّية

م�ساألة 117: بطالن الطالق اإنما يثبت في حال الحي�ش، اأما لو طهرت 

.
)4(

المراأة ولم تغت�سل في�سح طالقها

الأمر الخام�س: م�ّس كتابة القراآن وا�سم اهلل تعالى:

القراآن  كتابة  م�ّش  ـ  الحائ�ش  ومنه  ـ  للمحدث  يجوز  ل   :118 م�ساألة 

الكريم، ول فرق بين اآياته وكّلماته والحروف والمّد والت�سديد وعالمات 

.
)5(

الإعراب ونحو ذلك

م�ساألة 119: ل فرق في حرمة الم�ّش بين اأن يكون باليد اأو ب�سائر اأجزاء 

.
)6(

البدن، ولو بالباطن كالل�سان والأ�سنان، واأما الم�ّش بال�سعر فيجوز

م�ساألة 120: ل فرق في حرمة الم�ّش بين اأنواع الخطوط، حّتى المهجور 

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش ج2 كتاب الطالق م�ساألة 11 و13.

)2( تحرير الو�سيلة ج1 القول في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 9.

)3( العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 22.

)4( م.ن  م�ساألة 23.

)5(  م.ن  م�ساألة 24.

)6( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل غايات الو�سوء.
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منها كالكوفي مثاًل، كما ل فرق بين اأنحاء الكتابة، من القلم اأو الطباعة 

)1(

اأو غير ذلك، ول فرق بين ما كان في القراآن اأو في كتاب مثاًل

م�ساألة 121: ل يحرم على المحدث ـ ومنه الحائ�ش ـ م�ّش غير الخط 

من ورق القراآن حّتى ما بين ال�سطور، وكذا ل يحرم م�ّش الجلد والغالف، 

.
)2(

نعم يكره ذلك كما �سياأتي

122: ترجمة القراآن لي�ست بحكم القراآن باأي لغة كانت، فال  م�ساألة 

.
)3(

باأ�ش بم�سها على المحدث

م�ساألة 123: ل يجوز للمحدث ـ ومنه الحائ�ش ـ م�ّش ا�سم اهلل تعالى، 

به  ة  الخا�سّ تعالى  و�سفاته  اأ�سماوؤه  وكذا  الجاللة،  ا�سم  به  والمراد 

كالرحمان مثاًل، وكذا الأ�سماء العامة والم�ستركة كالعالم والقادر اإذا كان 

 .
)4(

المراد بها اهلل تعالى

واأما اأ�سماء الأنبياء والأئمة وال�سديقة الزهراء عليهم ال�سالم فالأحوط 

.
)5(

وجوبًا تجنب م�ّسها اأي�سا

م�ساألة 124: ل فرق في حرمة م�ّش ا�سم اهلل تعالى بين اللغات المختلفة، 

.
)6(

فيحرم م�ّسه باأي لغة كانت

)1(  م.ن  م�ساألة 1/ العروة الوثقى ف�سل في غايات الو�سوءات م�ساألة 3.

)2(  تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل غايات الو�سوء م�ساألة 1.

)3(  العروة الوثقى ف�سل في غايات الو�سوءات م�ساألة 16.

)4(  المام الخامنئي {: ال�سمير العائد في جملة )) با�سمه تعالى(( مثاًل وكذا الألف والنقاط مثل ا... والتي 

ي�ستبدل بها لفظ الجاللة اأحيانًا لي�ش لها حكم لفظ الجاللة، فيجوز م�ّسها من المحدث، نعم ال�سم المرّكب 

ل�سخ�شٍ كـ عبد اهلل ونحوه ل يجوز م�ّش لفظ الجاللة فيه.

واإل فال  و�سوء  م�ّسه من دون  وقرئ كذلك يحرم  الجاللة  لفظ  اإذا �سدق عليه عرفًا  الإ�سالمّية  الجمهورّية  �سعار 

اإ�سكال فيه.

)5(  م.ن  م�ساألة 17.

)6( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل غايات الو�سوء/ العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي 

ـ م�ساألة 319.
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الأمر ال�ساد�س: قراءة العزائم الأربعة:

ال�سجدة  اآية  قراءة  ـ  الجنب  كما  ـ  الحائ�ش  على  يحرم   :125 م�ساألة 

»األم  �سورة  لقراءتها، وهي  ال�سجود  التي يجب  الأربعة  العزائم  �سور  من 

ال�سجدة« عند قوله تعالى: {ول ي�ستكبرون}، و�سورة »حم ال�سجدة« عند 

قوله تعالى: {تعبدون}، واآخر �سورة النجم، واآخر �سورة العلق.

بق�سد  الب�سملة  حّتى  ال�سور،  هذه  من  بع�ش  ولو  قراءة  يحرم  كما 

.
)2 )1(

اإحداها

فلو  اإليها،  الإ�ستماع  دون  العزائم  قراءة  يحرم  اإنما   :126 م�ساألة 

ا�ستمعت الحائ�ش اإليها يجب اأن ت�سجد �سجدة التالوة عند الإ�ستماع اإلى 

.
)3(

اإحدى اآيات ال�سجدة الأربعة المتقّدمة

قراءة  لها  يجوز  ل  كميل  دعاء  الحائ�ش  قراأت  اإذا   :127 م�ساألة 

»اأفمن كان موؤمنًا كمن كان فا�سقًا ل ي�ستوون«، لأنها جزء من �سورة »األم 

.
)5 )4(

ال�سجدة«

.
)6(

م�ساألة 128: يجوز للحائ�ش اأن ت�سجد �سجدة ال�سكر الم�ستحبة

الأمر ال�سابع: ما يتعلق بالم�سجد:

وم�سجد  الحرام  الم�سجد  دخول  الحائ�ش  على  يحرم   :129 م�ساألة 

النبي)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، واإن كان بنحو الإجتياز والمرور باأن 

)1(  العروة الوثقى ف�سل في غايات الو�سوءات م�ساألة 17/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 319.

)2(  المام الخامنئي)دام ظّله(: ل يحرم عليها قراءة ما عدا اآيات العزائم الأربع.

)3( تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الجنب. 

)4(  العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 2.

)5(  المام الخامنئي)دام ظّله(: ل يحرم عليها قراءتها كما تقدم.

)6(  م.ن  ف�سل فيما يحرم على الجنب م�ساألة 5.
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تدخل من باب وتخرج من اآخر.

في  ـ  والبقاء  الوقوف  اأي  ـ  المكث  الحائ�ش  على  يحرم   :130 م�ساألة 

خارج  من  كان  �سواء  فيها،  �سيء  و�سع  عليها  يحرم  وكذا  الم�ساجد، 

الم�سجد اأو في حال العبور، بل يحرم مطلق الدخول اإليها. واأما الدخول 

فيها  �سيء  لو�سع  ل  اآخر  من  وتخرج  باب  من  تدخل  باأن  الإجتياز  بنحو 

فيجوز لها ذلك، كما يجوز الدخول لأخذ �سيء منها.

الم�سرفة  الم�ساهد  الحكم،  في  بالم�ساجد  يلحق   :131 م�ساألة 

للمع�سومينR على الأحوط وجوبًا، ويلحق بها اأروقتها على الأحوط 

ات التي توؤدي اإليها غير الرو�سة المقد�سة نف�سها  ، )وهي الممرَّ
)1(

وجوبًا

التي فيها ال�سريح(، اأما ال�سحن المطّهر )اأي �ساحة الحرم الخارجية( 

.
)2(

فال تلحق بها في الحكم

منها  المعمور  بين  تقّدم  فيما  الم�ساجد  في  فرق  ل   :132 م�ساألة 

.
)3(

والخراب، واإن لم ُي�سّل فيه اأحد ولم تبَق اآثار الم�سجدية

�سحنه  من  الم�سجد،  من  جزء  كونه  في  �سك  ما  كّل   :133 م�ساألة 

وحجراته التي فيه، ومناراته وحيطانه ونحو ذلك، ل يجري عليه اأحكام 

.
)4(

الم�سجدية

والأماكن  المزارات  اإلى  الحائ�ش  دخول  في  اإ�سكال  ل   :134 م�ساألة 

)1(  المام الخامنئي )دام ظّله(: المراد بالحرم هو ما تحت القبة وما ي�سدق عليه الحرم والم�سهد عرفًا، واأما 

البناء والأروقة فلي�ش لها حكم الحرم فال مانع من دخول الحائ�ش فيها، اإل ما كان منها بعنوان الم�سجد.

)2(  م.ن  ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 2. 

)3( راجع حول جميع ما تقّدم اآنفًا: تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الجنب.

)4(  العروة الوثقى ف�سل فيما يحرم على الجنب م�ساألة 2.
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.
)1(

المقد�سة لغير المع�سومينR اإذا لم يكن موجبًا للهتك

م�ساألة 135: اإذا عيَّن ال�سخ�ش في بيته مكانًا لل�سالة وجعله م�سلًى 

.
)2(

له، ل تجري عليه اأحكام الم�سجد

الأمر الثامن: الغ�سل:

م�ساألة 136: يجب الغ�سل ـ بعد النقاء ـ من حدث الحي�ش لكّل م�سروط 

بالطهارة، كال�سالة وال�سوم والطواف وم�ّش كتابة القراآن الكريم ونحو 

)3(

ذلك...

من  الكيفية  حيث  من  الجنابة  كغ�سل  الحي�ش  غ�سل   :137 م�ساألة 

الترتيب والإرتما�ش. 

وفي الغ�سل الترتيبي يجب على المراأة الإتيان به على ال�سكّل التالي: 

 1- غ�سل الراأ�ش والرقبة اأّوًل.

 2- غ�سل تمام الجانب الأيمن. 

 .
)5 )4(

 3- غ�سل تمام الجانب الأي�سر

م�ساألة 138: ل يجزئ غ�سل الحي�ش عن الو�سوء، فيجب معه الو�سوء، 

.
)6(

قبله اأو بعده، لكّل م�سروط بالطهارة

م�ساألة 139: لو تعّذر على المراأة الو�سوء والغ�سل، وجب عليها التيمم 

مّرتين اأحدهما بدًل عن الو�سوء والآخر بدًل عن الغ�سل.

)1( م.ن  م�ساألة 4.

)2( ا�ستفتاءات اأز مح�سر اإمام خميني ـ فار�سي ـ ج 1 �ش 73 �سوؤال رقم 174.

)3( العروة الوثقى ف�سل فيما يحرم على الجنب م�ساألة 3.

)4( المام الخامنائي: الترتيب بين الأيمن والأي�سر على الأحوط وجوبًا.

ال�سالة  الوثقى كتاب  العروة   /88 الإ�ستفتاءات �ش  نقاًل عن بع�ش  بالفار�سية  بانوان  اأحكام  )5( وحيدي محمد: 

ف�سل في قواطع ال�سفر مو�سوعًا اأو حكمًا م�ساألة 17.

)6(  م.ن .
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ولو كان لديها ماء يكفي لأحدهما بحيث لو �سرف فيه لم يكف لالآخر، 

فالأحوط وجوبًا تقديم الغ�سل وتتيمم بدًل عن الو�سوء، واأما اإذا كان لديها 

.
)1(

ماء يكفي للو�سوء فقط، فيجب عليها الو�سوء وتتيمم بدًل عن الغ�سل

والو�سوء  الغ�سل  عن  بدًل  تيممين  الحائ�ش  تيممت  اإذا   :140 م�ساألة 

ثّم اأحدثت بالأ�سغر، ل ينتق�ش اإل تيممها عن الو�سوء، واأما تيممها عن 

اأن  بعد  اأحدثت  كمن  وتكون  الغ�سل،  من  تتمكن  اأن  اإلى  باٍق  فهو  الغ�سل 

.
)2(

اغت�سلت وتو�ساأت ل ينتق�ش اإل تيممها الو�سوئي

غ�سل  ومنه  الم�ستحب،  الغ�سل  الحائ�ش  من  ي�سح   :141 م�ساألة 

الغ�سل  اإجراء  عدم  القائد  وال�سيد  الخميني  المام  عند   ،
)3(

الجمعة

الم�ستحب ف�ساًل عن الواجب عن غ�سل اآخر اإل في الجنابة.

ارتفاع حدث  بمعنى  ـ   ف�سحته 
)4(

الجنابة كغ�سل  الواجب  الغ�سل  واأما 

.
)5(

الجنابة عنها واإن كان حدث الحي�ش باقيًا ـ ل تخلو من اإ�سكال

م�ساألة 142: اإذا اجتمع على المراأة اأغ�سال متعددة �سواء كانت واجبة 

اأم م�ستحبة، اأم كان بع�سها واجبًا وبع�سها م�ستحبًا، فهنا �سور:

 1- اأن تنوي الجميع بغ�سل واحد، فهنا ي�سح غ�سلها ويكفي عن الجميع 

مطلقًا.

اأن ل تنوي الجميع ولكن يكون بين الأغ�سال التي تاأتي بها غ�سل   -2 

الجنابة، فهنا �سح غ�سلها اأي�سًا ويكفيها عن �سائر الأغ�سال.

)1(  م.ن  �ش 87.

)2( تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش.

)3(  المام الخامنئي)دام ظّله(: تاأتي به رجاًء ول تق�سد الإ�ستحباب.

)4(  المام الخامنئي )دام ظّله(: الأحوط وجوبًا لها الغ�سل بعد النقاء بنية الجنابة اأو نية كال الغ�سلين.

)5(  م.ن ، ولحظ القول في واجبات الغ�سل.

المام الخامنائي: الحوط وجوبًا اأن تتيّمم بدًل عن الغ�سل ثم الو�سوء اأو التيمم بدًل عنه. 
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 3- اأن ل تنوي الجميع ـ باأن تنوي واحدًا منها اأو اأكثر ـ ول يكون بين 

كفاية ذلك في �سّحة  الجنابة، ففي  بها غ�سل  تاأتي  التي  الأغ�سال 

الغ�سل  باإعادة 
)1(

الإحتياط يترك  فال  اإ�سكال،  الجميع  عن  الغ�سل 

مجددًا.

ب�سبب  عليها  حرم  ما  كّل  لها  جاز  المراأة  اغت�سلت  اإذا   :143 م�ساألة 

الحي�ش واإن لم تتو�ساأ، فالو�سوء لي�ش �سرطًا في �سّحة الغ�سل، بل يجب 

.
)2(

لما ي�سترط فيه الطهارة كال�سالة ونحوها

م�ساألة 144: اإذا ماتت المراأة وهي في الحي�ش، لم يجب تغ�سيلها اإل 

.
)3(

غ�سل الميت فقط، ويجزئ عنها

 متفّرقات:

من الأمور التي ي�سترط فيها الطهارة فال يجوز للحائ�ش الإتيان بها: 

ـ واإن كان ل يجوز لها دخول  الطواف الواجب في الحّج، دون الم�ستحب 

في  مذكور  تف�سيل  على  الم�سجد،  في  والإعتكاف  ـ  ياأتي  كما  الم�سجد 

محّله.

اأن تكون  اأّيام في ال�سفر  ل يعتبر في نية الإقامة ع�سرة   :145 م�ساألة 

المراأة طاهرة، فلو نوت الإقامة ع�سرة اأّيام وهي حائ�ش، وكانت الخم�سة 

اأن ت�سلي تمامًا في الخم�سة  الأّولى منها في الحي�ش مثاًل، وجب عليها 

الباقية واإن لم ت�سّل في الخم�سة الأّولى، بل اإذا كانت حائ�سًا تمام الع�سرة 

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش.

)2(  م.ن / تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 468.

)3( تحرير الو�سيلة ج 1 القول في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 11والقول في اأحكام التيمم م�ساألة 5. 
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.
)1(

يجب عليها التمام بعد ذلك ما لم تن�سىء �سفرًا

اأجل  من  للعادة،  المانعة  الأقرا�ش  تناول  للمراأة  يجوز   :146 م�ساألة 

 .
)2(

ال�سوم اأو الحج مثاًل، اإل اأن يكون م�سّرًا بحالها �سررًا معتنًى به

م�ساألة 147: عرق الحائ�ش وبدنها ولبا�سها طاهر، اإل ما يتنج�ش منه 

 .
)3(

بوا�سطة الدم اأو نجا�سة اأخرى

مكروهات وم�صتحبات للحائ�ض:

وحمل  غيرها،  اأو  بالحناء  الخ�ساب  للحائ�ش  يكره   :148 م�ساألة 

قراءة  لها  ويكره  وهام�سه،  �سطوره  بين  ما  ولم�ش  وتعليقه،  الم�سحف 

.
)5 )4(

القراآن ولو كان اأقّل من �سبع اآيات

والخرقة،  القطنة  وتبّدل  تتنّظف  اأن  للحائ�ش  ي�ستحب   :149 م�ساألة 

وتتو�ساأ في اأوقات ال�سلوات اليومية، بل كّل �سالة موقتة بوقت ولو كانت 

من النوافل الم�ستحبة ك�سالة الليل مثاًل، وتقعد في م�سالها اأو في مكان 

والتهليل  بالت�سبيح  م�سغولة  تعالى،  اهلل  ذاكرة  القبلة،  م�ستقبلة  نظيف، 

والتحميد وال�سالة على النبي واآله’، وقراءة القراآنـ  واإن كانت مكروهة في 

غير هذا الوقت كما تقّدمـ  والأّولى لها اختيار الت�سبيحات الأربع: {�سبحان 

اإله اإل اهلل واهلل اأكبر}، واإن لم تتمكن من الو�سوء  اهلل والحمد هلل ول 

.
)6(

تاأتي بالتيمم بدًل عنه رجاء

)1( العروة الوثقى م�سائل في الغ�سل م�ساألة 16، و ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 43.

)2( اأجوبة ال�ستفتاءات،منع الحمل - م�ساألة 174.

)3(  العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 26.

)4(  المام الخامنئي )دام ظّله(: النهي في العبادات مطلقًا يكون بمعنى اأقّل ثوابًا.

)5( تحرير الو�سيلة القول في كيفية غ�سل الميت م�ساألة 7.

)6( م.ن  القول في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 16
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�سروط واأق�سام ال�ستحا�سة  واأحكامها )عند اإرادة ال�سالة(:

من الدماء التي تخرج من المراأة اأحيانًا دم ال�ستحا�سة ، وُيقال للمراأة 

.
)1(

التي ترى هذا النوع من الدم: م�ستحا�سة

1 ـ ما هو دم اال�صتحا�صة ؟ 

م�ساألة 150: دم ال�ستحا�سة  في الغالب: اأ�سفر، بارد، رقيق، يخرج بغير 

.
)2(

قوة ولذع وحرقة، بخالف دم الحي�ش، وقد يكون ب�سفاته كما مّر �سابقًا

2 ـ �صروط اال�صتحا�صة :

م�ساألة 151: لي�ش لقليله ول لكثيره حّد، فقد تراه المراأة للحظة وقد 

، كما اأنه لي�ش للطهر المتخلل بين اأفراده حّد اأي�سًا.
)3(

يكون لأّيام عديدة

م�ساألة 152: كّل دم تراه المراأة قبل �سن البلوغ، اأو بعد �سن الياأ�ش، اأو 

اأقّل من ثالثة اأّيام متوالية، ولم يكن دم بكارة، اأو قرح اأو جرح، اأو حي�ش، 

اأو نفا�ش، فهو دم ا�ستحا�سة.

من  يعلم  ولم  اآخر،  دمًا  اأو  ا�ستحا�سة  كونه  في  المراأة  ت  �سكَّ اإذا  بل 

خالل العالمات ال�سرعّية كونه من غيرها، تحكم عليه بال�ستحا�سة  على 

الأحوط وجوبًا. 

حي�سها  المراأة  على  اختلط  فقد  اأّيام،  ع�سرة  عن  الدم  تجاوز  ولو 

الحي�ش  اأحكام  اإلى  وظيفتها  تعيين  في  الرجوع  وعليها  بال�ستحا�سة  

.
)4(

المتقّدمة

)1(  العروة الوثقى ف�سل في اأحكام الحائ�ش م�ساألة 41.

)2( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ �ش 50

)3( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة .

)4(  م.ن .
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3 ـ اأق�صام اال�صتحا�صة :

)اأو  قليلة  ـ   1 اأق�سام:  ثالثة  اإلى  ال�ستحا�سة   تنق�سم   :153 م�ساألة 

�سغرى( 2 ـ متو�سطة )اأو و�سطى( 3 ـ كثيرة )اأو كبرى(.

ال�ستحا�سة  القليلة:

وهي: اأن ترى المراأة الدم بنحو تتلوث به القطنة، من دون اأن يثقبها 

وينفذ فيها ويظهر من الجانب الآخر.

ال�ستحا�سة  المتو�سطة:

وهي: اأن ترى الدم بنحو ينفذ في القطنة ويثقبها ويظهر من الجانب 

الآخر، لكن من غير اأن ي�سيل اإلى الخرقة التي فوقها.

ال�ستحا�سة  الكثيرة:

وهي: المراأة التي ترى الدم بنحو ي�سيل من القطنة اإلى الخرقة التي 

.
)1(

فوقها

 وظائف واأحكام الم�ستحا�سة عند اإرادة ال�سالة:

م�ساألة 154: وظيفة الم�ستحا�سة القليلة: هو وجوب الو�سوء لكّل �سالة 

بالدم، والأحوط وجوبًا  تلوث  لو  اأو م�ستحبة، وغ�سل فرجها  واجبة كانت 

، ول يجب عليها الغ�سل.
)2(

تبديل القطنة اأو تطهيرها لكّل �سالة

بوظيفة  تعمل  اأن  هو:  المتو�سطة  الم�ستحا�سة  وظيفة   :155 م�ساألة 

واحدًا  غ�ساًل  ت�سيف  اأن  عليها  ويجب  المتقّدمة،  القليلة  الم�ستحا�سة 

)1( م.ن / تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 433/ العروة الوثقى ف�سل في ال�ستحا�سة .

)2( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ �ش 50/ تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة .



181

اأو  ل�سالة ال�سبح، بل لكّل �سالة حدثت ال�ستحا�سة  المتو�سطة قبلها، 

في اأثنائها.

فاإن حدثت بعد �سالة ال�سبح يجب الغ�سل والو�سوء للظهر، ولو حدثت 

. ويكفي بعد ذلك الو�سوء لغيرها 
)1(

بعد اأن �سّلت الظهرين فيجب للمغرب

من ال�سلوات في ذلك اليوم.

وال�سابط: اأنها ت�سم اإلى الو�سوء غ�ساًل واحدًا لل�سالة التي تحدث 

ال�ستحا�سة  المتو�سطة قبلها.

من  مّر،  ما  اإلى  م�سافًا  الكثيرة  الم�ستحا�سة  وظيفة   :156 م�ساألة 

الو�سوء لكّل �سالة، وغ�سل فرجها لو تلوث بالدم، هو:

اأو تطهيرها، واأن تغت�سل ثالثة اأغ�سال: اأحدها ل�سالة  تبديل القطنة 

ال�سبح، والثاني للظهرين تجمع بينهما، والثالث للع�ساءين تجمع بينهما. 

هذا اإذا حدثت ال�ستحا�سة  الكثيرة قبل �سالة الفجر. 

اأما اإذا حدثت بعد �سالة ال�سبح، فيجب عليها غ�سالن فقط: اأحدهما 

للظهرين تجمع بينهما، والآخر للع�ساءين تجمع بينهما.

ولو حدثت بعد �سالة الظهرين، فيجب عليها غ�سل واحد فقط ل�سالة 

.
)2(

الع�ساءين تجمع بينهما

ل  للمراأة  رخ�سة  واحد  بغ�سل  ال�سالتين  بين  الجمع   :157 م�ساألة 

ذلك  اأمكنها  التفريق  اأرادت  فلو  عليها،  واجبًا  لي�ش  اأنه  بمعنى  عزيمة، 

)1(  تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة .

)2( م.ن .
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ولكنه يجب عليها حينئٍذ الغ�سل لكّل �سالة، فتفرق ال�سلوات وتاأتي بخم�سة 

.
)1(

اأغ�سال بالتف�سيل المتقّدم

م�ساألة 158: يظهر مما تقّدم اأن ال�ستحا�سة  القليلة حدث اأ�سغر يجب 

معه الو�سوء فقط، ول يجب الغ�سل منه حّتى بعد النقاء، واأن ال�ستحا�سة  

واأن  والغ�سل،  الو�سوء  معه  يجب  واأكبر  اأ�سغر  والكثيرة حدث  المتو�سطة 

.
)2(

غ�سل ال�ستحا�سة  ل يغني عن الو�سوء

عليها  يجب  التي  والكثيرة  المتو�سطة  الم�ستحا�سة   :159 م�ساألة 

الو�سوء والغ�سل، ي�سح منها الإتيان باأي منهما اأّوًل، واإن كان الأّولى تقديم 

.
)3(

الو�سوء

م�ساألة 160: اإذا لم تتمكن الم�ستحا�سة من ا�ستعمال الماء وجب عليها 

التيمم بدًل عن الو�سوء في القليلة، كما يجب عليها تيممين اأحدهما عن 

.
)4(

الو�سوء والآخر عن الغ�سل في المتو�سطة والكثيرة

م�ساألة 161: الم�ستحا�سة المتو�سطة اأو الكثيرة اإذا اغت�سلت لل�سالة 

اأذان  قبل  الليل  ل�سالة  اغت�سلت  لو  بل  باطل،  فغ�سلها  الوقت  دخول  قبل 

ال�سبح و�سلَّت �سالة الليل، فالأحوط وجوبًا اأن تغت�سل وتتو�ساأ بعد دخول 

.
)6 )5(

وقت �سالة ال�سبح اأي�سًا

)1( م.ن .

)2(  م.ن .

)3(  م.ن .

)4(  تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 398/ العروة الوثقى ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 7.

)5(  �سوؤال: اإذا اأرادت الم�ستحا�سة الكثيرة اأن ت�سّلي �سالة الليل فهل يكفي غ�سل واحد لها كّلها بما فيها ركعتي 

الفجر، اأم ل بّد من غ�سٍل واحٍد م�ستقلٍّ لكّل ركعتين؟

المام الخامنئي )دام ظّله(: يكفي للنوافل اأغ�سال الفرائ�ش ولكن يجب لكّل ركعتين منها و�سوء واهلل العالم.

)6(  العروة الوثقى ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 23.
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م�ساألة 162: يجب على الم�ستحا�سة الو�سوء لكّل �سالة واجبة كانت اأو 

م�ستحبة، ويجب عليها الإتيان بالطهارة والأعمال لو اأرادت اأن تعيد ال�سالة 

التي �سلتها احتياطًا، اأو اأرادت اأن تعيد �سالتها الفرادى جماعة.

الإحتياط،  ل�سالة  المتقّدمة  بالأعمال  الإتيان  عليها  يجب  ل  نعم 

وال�سجدة المن�سية، والت�سهد، و�سجود ال�سهو، اإذا جاءت بها بعد ال�سالة 

.
)1(

مبا�سرة

)1( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 401.
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اأحكام الم�صتحا�صة )عند اإرادة ال�صالة(:

م�ساألة 163: دم ال�ستحا�سة  من الأحداث الناق�سة للطهارة بخروجه 

بقاوؤه  حدثيته  بقاء  في  ويكفي  اإبرة،  راأ�ش  بمقدار  قلياًل  ولو  الخارج  اإلى 

دم  كان  لو  اأما  ونحوها،  بالقطنة  اإخراجه  يمكن  بحيث  الفرج  باطن  في 

ال�ستحا�سة  في الباطن ولم يخرج اإلى الخارج اأ�ساًل فال يبطل به الو�سوء 

.
)1(

والغ�سل

لو  المتقّدمة  والأعمال  �سالة  لكّل  الو�سوء  يجب  اإنما   :164 م�ساألة 

ول  لها فقط،  الظهر يجب  قبل �سالة  انقطاعه  فلو فر�ش  الدم،  ا�ستمر 

يجب للع�سر ول للمغرب ول للع�ساء، واإن انقطع بعد الظهر وجب للع�سر 

المغرب  اإلى  و�سووؤها  وبقي  للظهر  وتو�ساأت  انقطع  لو  بل  وهكذا،  فقط 

.
)3(

، ولم تحتج اإلى تجديده
)2(

والع�ساء �سلتهما بذلك الو�سوء

م�ساألة 165: يجب بعد الو�سوء في الم�ستحا�سة القليلة، وبعد الو�سوء 

والغ�سل في الم�ستحا�سة المتو�سطة والكثيرة، المبادرة اإلى ال�سالة لو لم 

ينقطع الدم بعدهما، اأو خافت عوده بعدهما قبل ال�سالة اأو في اأثنائها.

قبل  الواردة  الأدعية  وقراءة  والإقامة  بالأذان  اإتيانها  في  اإ�سكال  ول 

ال�سالة، كما يمكنها الإتيان اأثناء ال�سالة بالأعمال الم�ستحبة كالقنوت 

.
)4(

وغيره

م�ساألة 166: لو ف�سلت بين الغ�سل وال�سالة يجب عليها اإعادة الغ�سل 

)1(تو�سيح الم�سائل -فار�سي- م�ساألة 402/ والعروة الوثقى ج 1 م�ساألة 5 من ف�سل في ال�ستحا�سة .

)2(  المام الخامنئي )دام ظّله(: جواز الإكتفاء بو�سوء �سالة الظهر ل�سالة الع�سر اإّنما هو اإذا انقطع الدم وكان 

الإنقطاع م�ستمّرًاً اإلى اأن �سّلت الع�سر، واأّما مع وجود الدم في الباطن فال يجوز الإكتفاء به.

)3( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 407/ العروة الوثقى ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة .

)4( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 2.
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والمبادرة اإلى ال�سالة مجددًا، اإل اأن يكون الدم ل زال منقطعًا في الباطن 

.
)1(

فال يلزمها اإعادة الغ�سل حينئٍذ

الدم  م�ستمّرة  تكن  لم  اإذا  الم�ستحا�سة  على  يجب   :167 م�ساألة 

ال�سرر  خوف  عدم  مع  والغ�سل  الو�سوء  بعد  الدم  خروج  من  التحفظ 

بح�سو قطنة اأو غيرها و�سّدها بخرقة، فلو خرج الدم لتق�سير منها في 

الغ�سل والو�سوء  اإعادة  اأعادت ال�سالة، بل يجب عليها  التحفظ وال�سد 

اأي�سًا، نعم لو كان خروجه لغلبة الدم ل لتق�سير منها في التحفظ فال 

.
)2(

عليها �سيء 

الإحت�ساء  عليها  يجب  الدم  م�ستمّرة  المراأة  كانت  اإذا   :168 م�ساألة 

.
)3(

والتحفظ من خروج الدم ـ مع عدم خوف ال�سرر ـ قبل الغ�سل وبعده

حّتى  عليها،  الواجبة  الأعمال  اإحدى  الم�ستحا�سة  تركت  لو   : م�ساألة 

.
)4(

مثل تغيير القطنة، و�سلَّت بطلت �سالتها

االإختبار:

اأق�سام  من  ق�سم  اأي  من  اأنها  الم�ستحا�سة  تعلم  لم  اإذا   :169 م�ساألة 

ال�ستحا�سة :

الأحوط، وذلك  كّل �سالة على  اأن تختبر حالها في وقت  يجب عليها 

باإدخال قطنة ونحوها في مو�سع الدم، وال�سبر قلياًل ثّم اإخراجها لتعلم 

اأنها من اأي ق�سم من الأق�سام لتعمل على طبق وظيفتها.

)1( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 413.

)2( م.ن  م�ساألة 414.

)3( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 415/ تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 4

)4(  تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 415.



189

ول يكفي الإختبار قبل الوقت، اإل اإذا علمت بعدم تغّير حالها اإلى ما 

.
)1(

بعد الوقت

جاءت  فاإن  اختبار،  غير  من  الم�ستحا�سة  �سّلت  اإذا   :170 م�ساألة 

بوظيفتها وح�سل منها ق�سد القربة كما في حال الغفلة مثاًل ـ كاإن كانت 

ا�ستحا�ستها قليلة وقد جاءت بوظيفتها ـ �سّح عملها. 

اأما لو لم تاأت بوظيفتها ـ كما لو كانت ا�ستحا�ستها متو�سطة مثاًل وقد 

 .
)2(

اأتت بوظيفة القليلة ـ ف�سالتها باطلة

م�ساألة 171: لو لم تتمكن المراأة من الإختبار، فاإن كان لها حالة �سابقة 

اأو كثيرة، تاأخذ بها  اأو متو�سطة  معلومة، باأن كان لديها ا�ستحا�سة قليلة 

وتعمل على طبق وظيفتها.

واإن لم يكن لها حالة �سابقة معلومة تاأخذ بالقدر الذي تتيقن به من 

ولو  القليلة،  والمتو�سطة مثاًل تعمل عمل  القليلة  حالتها، فلو ترددت بين 

ترددت بين المتو�سطة والكثيرة تعمل عمل المتو�سطة، والأحوط ا�ستحبابًا 

.
)3(

مراعاة اأ�سواأ الحالت من المتو�سطة اأو الكثيرة

انتقال ال�ستحا�سة  من الأدنى اإلى الأعلى:

اإلى الأعلى، كما لو  اإذا انتقلت ال�ستحا�سة  من الأدنى   :172 م�ساألة 

عليها  �سيء  فال  كثيرة،  المتو�سطة  اأو  كثيرة،  اأو  متو�سطة  القليلة  �سارت 

يجب  ول  الأدنى،  بوظيفة  قيامها  مع  �سلتها  التي  ال�سالة  اإلى  بالن�سبة 

اإعادتها.

)1( م.ن  م�ساألة 426.

)2( م.ن  م�ساألة 404/ تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 1.

)3( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 405.
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عمل  فتعمل  الإنتقال  هذا  عن  المتاأخرة  ال�سلوات  اإلى  بالن�سبة  واأما 

الأعلى، وكذا بالن�سبة اإلى ال�سالة التي انتقلت من الأدنى اإلى الأعلى في 

الإتيان  ثّم  الأعلى  وظيفة  عمل  وتعمل  �سالتها  تقطع  اأن  فعليها  اأثنائها، 

بال�سالة على طبقها.

مثال ذلك:

 لو تبدلت القليلة بالمتو�سطة اأو بالكثيرة بعد �سالة ال�سبح مثاًل �سحت 

منها �سالة ال�سبح، وتكون وظيفتها بالن�سبة اإلى الظهرين والع�ساءين كما 

اإذا حدثت ال�ستحا�سة  المتو�سطة اأو الكثيرة بعد �سالة ال�سبح ولم تكن 

لها ا�ستحا�سة قليلة اأ�ساًل، فيجب عليها غ�سل واحد للظهرين فيما لوكانت 

متو�سطة، وغ�سل للظهرين وغ�سل للع�ساءين فيما لو كانت كثيرة.

اأما لو تبدلت اإليهما قبل �سالة ال�سبح اأو في اأثنائها فاإنها تغت�سل لها، 

بل لو تو�ساأت قبل انتقال ال�ستحا�سة  يجب عليها اإعادته بعد الإنتقال.

وكذا لو تبدلت المتو�سطة بالكثيرة بعد الإغت�سال ل�سالة ال�سبح يجب 

عليها اإعادة الغ�سل بعد الإنتقال ثّم ال�سالة، وتعمل في ذلك اليوم عمل 

 .
)1(

الكثيرة كما اإذا لم تكن م�سبوقة بال�ستحا�سة  المتو�سطة

اإلى  الأدنى  من  ال�سالة  اأثناء  ال�ستحا�سة   تبدلت  لو   :173 م�ساألة 

تاأتي بتيممين  اأن  الأعلى و�ساق الوقت عن الغ�سل والو�سوء، يجب عليها 

اأحدهما عن الو�سوء والآخر عن الغ�سل، ولو �ساق عن اأحدهما تتيمم بدًل 

عنه، ولو �ساق عن التيمم اأي�سًا لم يجز لها قطع ال�سالة بل ت�ستمر عليها، 

)1(م.ن  م�ساألة 406/ تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 1/ العروة الوثقى ج 1 م�ساألة 4 من ف�سل 

في ال�ستحا�سة . 
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.
)1(

والأحوط وجوبًا ق�ساوؤها بعد ذلك

انتقال ال�ستحا�سة  من الأعلى اإلى الأدنى:

يجب  الأدنى،  اإلى  الأعلى  من  ال�ستحا�سة   انتقلت  اإذا   :174 م�ساألة 

عليها اأن تعمل ل�سالة واحدة ـ اأي ال�سالة الأّولى ـ عمل الأعلى، ثّم تعمل 

عمل الأدنى لل�سلوات المتاأخرة.

مثال ذلك: لو تبدلت الكثيرة اإلى القليلة قبل الإغت�سال ل�سالة ال�سبح 

وا�ستمرت عليها، يجب عليها الإغت�سال والو�سوء ل�سالة ال�سبح وتكتفي 

بالو�سوء لل�سلوات الباقية.

ولو تبدلت الكثيرة اإلى المتو�سطة بعد �سالة ال�سبح مثاًل، يجب عليها 

.
)2(

الإغت�سال والو�سوء ل�سالة الظهر وتكتفي بالو�سوء لل�سلوات الأخرى

لو  لكن  �سحيح،  فغ�سلها  الغ�سل  اأثناء  الدم  ا�ستمر  اإذا   :175 م�ساألة 

تبدلت ال�ستحا�سة  اأثناء الغ�سل من المتو�سطة اإلى الكثيرة بطل غ�سلها، 

.
)3(

ووجب عليها اإعادته

)1(  تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 5/ تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 420 و 420.

)2( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 421.

)3( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 5.
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النقاء واأحكام 

اال�ستحا�سة  العامة

الدر�س ال�ساد�س ع�سر
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 النقاء:

م�ساألة 176: لو انقطع دم ال�ستحا�سة  عن المراأة، فهنا �سور: 

الإتيان  عليها  يجب  فهنا  الطهارة،  فعل  قبل  الإنقطاع  يكون  اأن   -1  

بالطهارة وال�سالة.

 2- اأن يكون الإنقطاع بعد فعل الطهارة وقبل ال�سالة، فيجب عليها 

اإعادة الطهارة والإتيان بال�سالة، اإن كان الإنقطاع لبرٍء، اأو لفترة 

وا�سعة للطهارة وال�سالة في الوقت.

 3- اأن يكون الإنقطاع بعد فعل الطهارة وقبل ال�سالة، ولكن لفترة قليلة 

وت�سلي،  الطهارة  بتلك  فتكتفي حينئٍذ  وال�سالة،  الطهارة  ت�سع  ل 

وكذا لو كانت �ساكة في كون الإنقطاع لفترة وا�سعة اأو ل. والأحوط 

وجوبًا لمن علمت بال�سعة ولكن �سكت في اأن الإنقطاع لبرٍء اأو لفترة 

وا�سعة اإعادة الطهارة.

 4- اأن يكون الإنقطاع في اأثناء ال�سالة، فعليها اإعادة الطهارة وال�سالة 

اإن كان الإنقطاع لبرٍء اأو لفترة وا�سعة. اأما لو لم يكن لفترة وا�سعة 

فتتم �سالتها ول �سيء عليها.

 5- اأن يكون الإنقطاع بعد ال�سالة، فال اإعادة عليها، واإن كان الإنقطاع 

.
)1(

لبرٍء

تاأتي  اأن  الدم  من  النقاء  بعد  الم�ستحا�سة  على  يجب   :177 م�ساألة 

.
)2(

بالطهارة لأّول �سالة ت�سليها، دون ال�سلوات الأخرى

)1( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 416. 

)2(  تحرير الو�سيلة ج1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 7.
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قبل  تمامًا  �سينقطع  الدم  باأن  الم�ستحا�سة  علمت  اإذا   :178 م�ساألة 

وال�سالة،  الطهارة  ت�سع  فترة  في  �سينقطع  باأنه  علمت  اأو  الوقت،  م�سي 

فيه  يح�سل  الذي  الوقت  ذلك  اإلى  ال�سالة  وتاأخير  ال�سبر  عليها  يجب 

النقاء، فلو بادرت اإلى ال�سالة بطلت �سالتها اإل اإذا ح�سل منها ق�سد 

القربة وانك�سف عدم الإنقطاع.

.
)1(

اأما لو احتملت الإنقطاع ولم تعلم به، فالأحوط وجوبًا التاأخير اأي�سًا

اإذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة الالزمة   :179 م�ساألة 

لها، لم تجب المبادرة اإلى فعل ال�سالة، بل حكمها حينئٍذ حكم الطاهرة 

في جواز تاأخير ال�سالة.

الدم من  بانقطاع  وعلمت  مثاًل  الوقت  اأّول  في  واغت�سلت  تو�ساأت  ولو 

لكنها  معينة،  لفترة  انقطاعه  وكان  والغ�سل،  الو�سوء  في  ال�سروع  حين 

.
)2(

علمت بعدم عوده اإلى اآخر الوقت، جاز لها تاأخير ال�سالة حينئٍذ

م�ساألة 180: يجب على الم�ستحا�سة الإتيان ب�سالة الآيات، وعليها اأن 

.
)3(

تقوم بالطهارة لها كال�سالة اليومية

وقت  في  الم�ستحا�سة  على  الآيات  �سالة  وجبت  اإذا   :181 م�ساألة 

ال�سالة اليومية، واأرادت اأن تاأتي بهما معًا فعليها اأن تقوم بجميع الأعمال 

.
)4(

لكّلتا ال�سالتين، والأحوط وجوبًا اأن ل تكتفي بو�سوء وغ�سل واحد

م�ساألة 182: اإذا اأرادت اأن تق�سي ال�سالة يجب عليها اأن تقوم بجميع 

)1( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 403.

)2(  م.ن  م�ساألة 410./ العروة الوثقى ج 1 م�ساألة 13 من ف�سل في ال�ستحا�سة .

)3(  تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 3 / تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 409/ العروة الوثقى 

ج 1 م�ساألة 8 من ف�سل في ال�ستحا�سة .

)4( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 430.
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.
)1(

الأعمال الواجبة لكّل �سالة

اأحكام الم�ستحا�سة العامة )في غير ال�سالة(:

1 ـ ما يتعّلق بال�صوم:

في  ي�سترط  ول  القليلة  الم�ستحا�سة  من  ال�سوم  ي�سح   :183 م�ساألة 

�سحته الو�سوء. 

الإتيان  �سومها  �سّحة  في  في�سترط  والكثيرة  المتو�سطة  في  واأما 

بالأغ�سال النهارية ـ الغ�سل ل�سالة ال�سبح وللظهرين ـ ، والأحوط وجوبًا 

الذي  اليوم  على  ـ  للع�ساءين  ـ  ال�سابقة  الليلة  بغ�سل  تاأتي  اأن  الكثيرة  في 

ت�سوم فيه.

.
)2(

 واأما الو�سوءات فال دخل لها بال�سوم

ال�سابقة  الليلة  في  تغت�سل  لم  لو  الكثيرة  الم�ستحا�سة   :184 م�ساألة 

�سح  الليل،  ل�سالة  ال�سبح  اأذان  قبل  اغت�سلت  واإنما  الع�ساءين،  ل�سالة 

 .
)3(

�سومها اإذا اأتت بالأغ�سال النهارية اأي�سًا

اأن تتحفظ بمقدار ما  الم�ستحا�سة  185: الأحوط وجوبًا على  م�ساألة 

 .
)4(

تتمكن عن خروج الدم في تمام النهار الذي ت�سوم فيه

م�ساألة 186: لو ا�ستحا�ست بعد �سالة الع�سر ولم تغت�سل اإلى المغرب 

.
)5(

ف�سومها �سحيح

)1(  م.ن  م�ساألة 431.

)2(  م.ن  م�ساألة 432/ العروة الوثقى ج 1 م�ساألة 19 من ف�سل في ال�ستحا�سة .

)3( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 6/ العروة الوثقى ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 12

)4( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 418.

)5( م.ن  م�ساألة 417.
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2 ـ ما يتعّلق بالطواف:

ذات  كانت  لو  للطواف  فقط  الو�سوء  المراأة  على  يجب   :187 م�ساألة 

و�سطى  ا�ستحا�سة  ذات  كانت  لو  والغ�سل  والو�سوء  �سغرى،  ا�ستحا�سة 

انقطع  اإذا  اإل  معًا،  و�سالته  للطواف  الأعمال  بنف�ش  تكتفي  ول  وكبرى، 

الدم من وقت الغ�سل للطواف حّتى اآخر ال�سالة.

واأما الطواف الم�ستحب فحيث ل ي�سترط فيه الطهارة من الحدث ل 

، نعم �سالته ل ت�سح اإل عن طهارة.
)1(

يحتاج اإلى الو�سوء ول اإلى الغ�سل

3 ـ ما يتعّلق بالقراآن وا�صم اهلل تعالى: 

ـ م�ش كتابة  ـ كما المحدث  188: ل يجوز للم�ستحا�سة مطلقًا  م�ساألة 

القراآن وا�سم اهلل تعالى، وي�سترط في جوازه بالن�سبة لذات ال�ستحا�سة  

ال�سغرى الو�سوء فقط، وفي ذات ال�ستحا�سة  الو�سطى والكبرى الو�سوء 

.
)2(

والغ�سل

م�ساألة 189: الأحوط وجوبًا للم�ستحا�سة اأن ل تكتفي في جواز الم�ّش 

بمجرد الإتيان بوظائف ال�سالة، بل تاأتي بالو�سوء اأو الغ�سل له م�ستقاًل، 

.
)3(

نعم الظاهر جواز الم�ش حال اإيقاع ال�سالة التي اأتت بوظيفتها

م�ساألة 190: يجوز للم�ستحا�سة قراءة القراآن واإن لم تاأِت بوظائفها، 

.
)4(

كما يجوز لها قراءة اآيات ال�سجدة و�سور العزائم الأربع

)1( م.ن  م�ساألة 419.

)2( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 8/ منا�سك الحج م�سائل متفرقة في الطواف ال�سوؤال 80 و 

 ....82

)3( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 8.

)4( م.ن .
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4 ـ ما يتعّلق بالم�صجد:

الم�سجد  حّتى  الم�ساجد  دخول  للم�ستحا�سة  يجوز   :191 م�ساألة 

يجوز  كما  الإغت�سال،  جوازه  في  ي�سترط  ول  النبوي،  والم�سجد  الحرام 

لها المكث في غيرهما بدون الإغت�سال، نعم الأحوط ا�ستحبابًا اجتناب 

اأو الغ�سل م�ستقاًل لدخول الم�سجد والمكث  ذلك بدون الغ�سل لل�سالة، 

.
)1(

فيه

5 ـ ما يتعّلق بالجماع:

ل  اأن  والو�سطى  الكبرى  للم�ستحا�سة  وجوبًا  الأحوط   :192 م�ساألة 

الأخرى  والأعمال  الو�سوء  تغت�سل، ول يجب �سم  اأن  يغ�ساها زوجها قبل 

لو  واأما  لو واقع بعد ال�سالة،  به لل�سالة  تاأتي  الذي  الغ�سل  اإليه، ويكفي 

.
)2(

واقع في وقت اآخر فيحتاج اإلى غ�سل له م�ستقاًل على الأحوط وجوبًا

6 ـ ما يتعّلق بالطالق:

م�ساألة 193: ي�سح طالق الم�ستحا�سة مطلقًا، ول ي�سترط في �سحته 

.
)3(

الإغت�سال

)1(  تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 428.

)2( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 8.

)3( م.ن .
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النفا�ض �سرائطه واأحكامه

الدر�س ال�سابع ع�سر



202
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من الدماء التي تخرج من المراأة اأحيانًا دم النفا�ش، وُيقال للمراأة التي 

يخرج منها هذا الدم: النف�ساء.

1 ـ ما هو دم النفا�ض؟

قبل  بعدها،  اأو  الولدة  مع  الخارج  الدم  النفا�ش هو  دم   :194 م�ساألة 

.
)1(

ة انق�ساء ع�سرة اأّيام من حينها، ولي�ش له اأو�ساف خا�سّ

م�ساألة 195: ل فرق في الولدة بين اأن يكون الولد حيًا اأو ميتًا، �سويًا 

تام الخلقة اأو �سقطًا، قد ولجته الروح اأو لم تلجه، بل ولو كان م�سغة اأو 

.
)2(

علقة اإذا علم كونها مبداأ لن�سوء الولد

196: اإذا �سكت في كون ال�ساقط مبداأ لن�سوء الولد لم تحكم  م�ساألة 

.
)3(

بالنفا�ش، ول يجب عليها الفح�ش

الولد  اأّول جزء من  الدم الخارج من المراأة قبل خروج   :197 م�ساألة 

و�سياأتي حكمه.
)4(

لي�ش بنفا�ش

2 ـ �صروط النفا�ض:

ال�سرط الأّول: خروج دم الولدة:

كان  ولو  المراأة  من  الولدة  دم  بخروج  النفا�ش  يتحّقق   :198 م�ساألة 

.
)5(

قلياًل جدًا

)1(تحرير الو�سيلة ج-1 ف�سل في النفا�ش.

)2(   م.ن 

)3(  م.ن .

)4(  تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 512.

)5(  المام الخامنئي )دام ظّله(: اإذا كان اإنجاب الطفل بالعملية القي�سرية، ولم يخرج الدم من الرحم مع الولد 

اأو بعد الولدة، بحيث يعّد دم الولدة فال مو�سوع للنفا�ش.
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ال�سرط الثاني: اأن يكون بين الع�سرة اأّيام:

من  اأّيام  الع�سرة  بين  يكون  اأن  النفا�ش  دم  في  ي�سترط   :199 م�ساألة 

حين الولدة، فلو راأته بعد الع�سرة من حين الولدة فال نفا�ش لها، ولو لم 

تَر الدم في تمام الع�سرة اأ�ساًل فال نفا�ش لها اأي�سًا.

ال�سرط الثالث: اأن ل يتجاوز الع�سرة اأّيام:

م�ساألة 200: لي�ش لأقّل النفا�ش حد فيمكن اأن يكون لحظة بين الع�سرة 

اأّيام، ولكن اأكثر النفا�ش ع�سرة اأّيام، فكّل ما تراه المراأة بعد الع�سرة اأّيام 

لي�ش بنفا�ش، بل هو اإما حي�ش اأو ا�ستحا�سة مع مراعاة �سائر �سروطهما 

.
)1(

واأحكامهما

201: كيفية ح�ساب الأّيام الع�سرة في النفا�ش ككيفية ح�ساب  م�ساألة 

الأّيام في الحي�ش، فاإن ولدت في اأّول النهار وخرج الدم مع الولدة تح�سب 

ع�سرة اأّيام والليلة الأخيرة خارجة، واإن ولدت في الليل فالليلة الأّولى خارجة 

عن الع�سرة ـ واإن كانت مح�سوبة من النفا�ش ـ والليلة الأخيرة خارجة.

الحادي  اليوم  من  الع�سرة  تلفق  النهار  و�سط  في  ولدتها  اتفقت  واإن 

.
)2(

ع�سر ل من ليلته

م�ساألة 202: يبداأ ح�ساب الأّيام الع�سرة من حين انف�سال الولد وتمامّية 

الولدة واإن طالت، ل من حين ال�سروع فيها، واإن كان بداية نفا�سها من 

حين خروج بع�سه اإذا كان معه دم، ولو لم يكتمل ظهوره ويخرج جميعه 

.
)3(

اإلى الخارج

)1( م.ن  م�ساألة 509.

)2( راجع حول هذه ال�سروط: تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في النفا�ش.

)3(  م.ن .
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اأحكام التواأم:

م�ساألة 203: اإذا ولدت اثنين ـ اأو اأزيد ـ وقد راأت الدم عند كّل منهما، 

فلكّل منهما نفا�ش م�ستقل، ويكون ابتداء نفا�سها من الأّول ومبداأ الع�سرة 

اأّيام من و�سع الثاني. 

وهنا �سور للف�سل بين الولدين:

 1- اإن ف�سل بين الولدين ع�سرة اأّيام وا�ستمر الدم فنفا�سها ع�سرون 

اأّيام، كما اإذا ولدت وراأت الدم اإلى ع�سرة  يومًا، لكّل واحد ع�سرة 

اأّيام، ثّم ولدت اآخر على راأ�ش الع�سرة، وراأت الدم اإلى ع�سرة اأخرى، 

فالدمان جميعًا نفا�سان متواليان، ول يعتبر الف�سل بينهما اأ�ساًل.

 2- اإن كان الف�سل بين الولدين اأقّل من ع�سرة لكن مع ا�ستمرار الدم، 

يتداخالن في بع�ش المدة، كما اإذا ولدت ولدًا وراأت الدم، وبعد خم�سة 

اأّيام ولدت ولدًا اآخر وراأت الدم خم�سة اأخرى، فاإنهما يتداخالن في 

الخم�سة الو�سطى اأي من اليوم الخام�ش اإلى العا�سر.

باأحكام  فيه  تعمل  كان طهرًا،  اأّيام  نقاء ع�سرة  بينهما  اإن ف�سل   -3 

الطاهرة.

 4- اإن ف�سل بين الولدين نقاء اأقّل من ع�سرة اأّيام، قبل تمام الع�سرة 

من الولدة الأّولى يح�سب من النفا�ش، فلو اأّولدت فراأت الدم اإلى 

ثالثة اأّيام، ثّم ح�سل نقاء اإلى ثالثة اأّيام، فاأّولدت الولد الثاني بعده 

وراأت الدم يكون النقاء بينهما من النفا�ش. واأّولى منه ما لو راأت 

ثالثة اأّيام دماء وثالثة نقاء ثّم راأت دمًا يومًا مثاًل ثّم اأّولدت الثاني 

ـ فاإن النقاء المتخلل بين النفا�ش الواحد مح�سوب من النفا�ش ـ.
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 5- لو راأت بعد الولدة الأّولى دمًا ع�سرة اأّيام، ثّم راأت طهرًا اأقّل من 

اأّولدت، فالأحوط  ع�سرة، بعد تمام الع�سرة من الولدة الأّولى، ثّم 

مدة  في  النف�ساء  وتروك  الطاهرة  اأعمال  بين  الجمع  وجوبًا 

 .
)1(

النقاء

حكم الدم اإذا لم يتجاوز الع�صرة:

م�ساألة 204: اإذا انقطع دم النفا�ش على الع�سرة اأو قبلها فكّل ما راأته 

نفا�ش، �سواء راأت تمام الع�سرة اأو بع�سها، البع�ش الأّول، اأو البع�ش الأخير، 

اأو الو�سط اأو الطرفين اأو يومًا راأت ويومًا لم تَر، و�سواء كانت ذات عادة 

.
)2(

اأم ل

تعددت  لو  الدماء  بين  اأو  ـ  الدمين  بين  المتخلل  النقاء   :205 م�ساألة 

روؤيتها له متقطعًاـ  بحكم النفا�ش، فلو راأت يومًا بعد الولدة وانقطع ثّم راأت 

يوم العا�سر يكون الكّل نفا�سًا، وكذا لو راأت يومًا ويومًا لم تَر اإلى الع�سرة 

كان الجميع نفا�سًا، ولو راأت الثالث وانقطع ثّم راأت العا�سر كان نفا�سها 

ثمانية، ولو لم تَر الدم اإل في اليوم العا�سر كان هو نفا�سها، وهكذا....

باأحكام  فيه  تعمل  طهر،  فهو  الدم  روؤية  على  ال�سابق  النقاء  اأما 

.
)3(

الطاهرة

حكم الدم اإذا تجاوز الع�صرة:

م�ساألة 206: اإذا راأت الدم في الع�سرة اأّيام وا�ستمّر اإلى اأن تجاوزها، 

)1( م.ن / العروة الوثقى ف�سل في النفا�ش م�ساألة 5

)2(  العروة الوثقى ف�سل في النفا�ش م�ساألة 6.

)3(  تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في النفا�ش م�ساألة 1.
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فهنا �سورتان:

 1- اأن تكون ذات عادة عددية في الحي�ش، �سواء كانت عادتها ع�سرة 

اإلى عدد عادتها في  اأقّل، فترجع في تحديد عدد نفا�سها  اأم  اأّيام 

الحي�ش، وتعمل بعدها عمل الم�ستحا�سة. مثال ذلك: اأن ترى الدم 

من حين الولدة اإلى اليوم الثاني ع�سر مثاًل، وتكون عادتها العددّية 

خم�سة اأّيام، فتجعل نفا�سها خم�سة والباقي ا�ستحا�سة.

 2- اأن ل تكون ذات عادة عددية، �سواء كانت ذات عادة وقتية اأم لم 

نفا�سها ع�سرة  فتجعل حينئٍذ  كالم�سطربة،  اأ�ساًل  عادة  ذات  تكن 

اأّيام وتعمل بعدها عمل الم�ستحا�سة. نعم الإحتياط الإ�ستحبابي اأن 

تجمع بين تروك النف�ساء واأعمال الم�ستحا�سة ـ بعد العادة في ذات 

العادة، وبعد الع�سرة اأّيام في غيرهاـ  اإلى ثمانية ع�سر يومًا من حين 

.
)1(

الولدة

)1(  م.ن / العروة الوثقى ف�سل في النفا�ش م�ساألة 2.
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الحي�ض والنفا�ض

الدر�س الثامن ع�سر
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م�ساألة 207: يعتبر ف�سل اأقّل الطهر ـ وهو الع�سرة اأّيام كما تقّدم ـ بين 

النفا�ش والحي�ش المتاأخر الذي ياأتي بعدهـ  كما كان يعتبر بين الحي�ستين، 

فلو راأت الدم من حين الولدة اإلى اليوم ال�سابع ثّم راأت بعد الع�سرة ثالثة 

اأّيام اأو اأكثر لم يكن حي�سًا، بل كان ا�ستحا�سة.

اأقّل الطهر، فلو  واأما بين النفا�ش والحي�ش المتقّدم فال يعتبر ف�سل 

اأم  بالنفا�ش  مت�ساًل  كان  �سواء  اأكثر،  اأو  اأّيام  ثالثة  المخا�ش  قبل  راأت 

اأّيام  اإذا كان في  منف�ساًل عنه باأقّل من ع�سرة، يكون حي�سًا، خ�سو�سًا 

العادة.

ا�ستحا�سة  فهو  اأّيام  ثالثة  ي�ستمّر  ولم  الولدة  قبل  الدم  راأت  اإذا  اأما 

.
)1(

وعليها ترتيب اأحكامها عليه

م�ساألة 208: اإذا ا�ستمر الدم اإلى �سهر اأو اأقّل اأو اأزيد: فاإن كانت ذات 

عادة فما تراه بعد العادة يكون ا�ستحا�سة، واإن لم تكن ذات عادة فما تراه 

بعد ع�سرة اأّيام محكوم بال�ستحا�سة  اأي�سًا.

نعم بعد م�سي ع�سرة اأّيام من دم النفا�ش وف�سل اأقّل الطهر يمكن اأن 

يكون حي�سًا.

مثال ذلك: 

اأن تكون عادتها �سبعة اأّيام، فتلد في اأّول ال�سهر، فيكون نفا�سها �سبعة 

وبعد  ثّم  ا�ستحا�سة،  يكون  ع�سر  ال�سابع  اليوم  اإلى  الباقي  والدم  اأّيام، 

الف�سل بع�سرة اأّيام يمكن اأن يكون الدم الثاني حي�سًا.

وعليها تحديد وظيفتها بعد ذلك على ال�سكّل التالي:

)1( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في النفا�ش م�ساألة 2.
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 1- اإن كان لها عادة و�سادف ذلك الدم عادتها تحكم بكونه حي�سًا.

 2- اإن لم تكن ذات عادة اأو كانت ذات عادة ولكن لم ي�سادف عادتها، 

لكن اأمكنها تمييز دم الحي�ش عن غيره على اأ�سا�ش ال�سفات، وجب 

تجعله  الحي�ش  ب�سفة  كان  فما  التمييز،  اأ�سا�ش  على  العمل  عليها 

حي�سًا واإل فا�ستحا�سة.

 3- اإن كانت فاقدة للتمييز باأن كان الدم على ن�سق ولون واحد، وجب 

عليها الرجوع اإلى الأقارب. 

 4- اإن لم يمكنها الرجوع اإلى الأقارب، اإما لعدم وجودهن اأو لختالفهن 

في العادة، تاأخذ �سبعة اأّيام تجعلها حي�سًا والباقي يكون ا�ستحا�سة. 

.
)1(

على التف�سيل المتقّدم في الحي�ش، فليراجع

النقاء:

م�ساألة 209: اإذا انقطع الدم عن النف�ساء في الظاهر واحتملت وجوده 

قلياًل  وال�سبر  ونحوها  قطنة  باإدخال  الفح�ش  عليها  وجب  الباطن،  في 

الدم  انقطع  فاإذا  الحي�ش،  في  مّر  ما  نحو  على  ومالحظتها،  واإخراجها 

.
)2(

واقعًا يجب عليها الغ�سل والإتيان بالعبادة

م�ساألة 210: لو �سامت في اأّيام النقاء المتخلل بين الدمين في الع�سرة 

.
)3(

باعتقاد عدم عود الدم، ثّم عاد عليها، يجب عليها ق�ساوؤه بعد ذلك

)1( م.ن  م�ساألة 3.

)2( م.ن  م�ساألة 4.

)3(  م.ن  م�ساألة 5/ العروة الوثقى ف�سل في النفا�ش م�ساألة 8.
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اأحكام النف�صاء:

واأحكام  والجنابة،  الحي�ش  كحدث  اأكبر  حدث  النفا�ش   :211 م�ساألة 

النف�ساء كاأحكام الحائ�ش في وجوب الغ�سل بعد النفا�ش، وحرمة ال�سالة 

وال�سوم عليها، ووجوب ق�ساء ال�سوم دون ال�سالة، وعدم جواز وطئها، 

اهلل  وا�سم  الكريم  القراآن  كتابة  م�ّش  وحرمة  طالقها،  �سّحة  وعدم 

، ودخول 
)1(

تعالى، وقراءة اآيات ال�سجدة بل �سور العزائم واأبعا�ش الآيات

الم�سجدين، والمكث في غيرهما.

وكذا في كراهة الخ�ساب وقراءة القراآن ونحو ذلك، وكذا في ا�ستحباب 

الو�سوء في اأوقات ال�سلوات، والجلو�ش في الم�سّلى، والإ�ستغال بذكر اهلل 

.
)2(

بقدر ال�سالة، على التف�سيل المتقّدم في الحي�ش

وجوب  في  بالحائ�ش  النف�ساء  اإلحاق  وجوبًا  الأحوط   :212 م�ساألة 

.
)3(

الكفارة بوطئها في النفا�ش

اأنه ل يغني عن  اإل  213: كيفية غ�سل النفا�ش كغ�سل الجنابة،  م�ساألة 

.
)4(

الو�سوء، بل يجب الو�سوء معه، قبله اأو بعده ك�سائر الأغ�سال

)1(  المام الخامنئي )دام ظّله(: ل يحرم عليها غير اآيات ال�سجدة كما تقّدم في اأحكام الحي�ش.

)2( تو�سيح الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 515.

)3( تحرير الو�سيلة ج 1 ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 6/ العروة الوثقى ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 10/ تو�سيح 

الم�سائل ـ فار�سي ـ م�ساألة 513 و 514.

)4( العروة الوثقى ف�سل في ال�ستحا�سة  م�ساألة 10.
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امللحق

تلخي�ص م�شّجر

 لأحكام الدماء
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تعريفه

�سروطه

الأحكام العاّمة للحائ�ش

غير ذات عادة

ذات عادة

الحي�ش

اأق�سام الحائ�ش

ال�ستحا�سة

تعريفها

اأق�سامها

الخا�سة

العامة

غرى ال�سّ

تعريفه

المتو�ّسطة

�سروطه

الكبرى

اأحكامه

النفا�ش

ت�سجير عام لكل اأحكام الدماء

اأحكام 

الدماء 

الثالثة
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الحي�س

تعريفه:

 دٌم تعتـــاد روؤيته الن�ساء فـــي كّل �سهر، والغالب 

اأن يكـــون مّرة في ال�سهر، وقد يكون اأكثر من ذلك، 

اأو اأقّل.

 1 ـ اأن تكون المراأة قد و�سلت اإلى �سّن البلوغ 

ال�سرعّي.

2 ـ اأن ل تكـــون قـــد و�سلـــت اإلى �ســـّن الياأ�ش 

ال�سرعّي.

3 ـ اأن ل يقّل الدم عن ثالثة اأّيام.

4 ـ اأن ل يزيد على ع�سرة اأّيام.

5 ـ اأن يف�سل بين الحي�سين اأقّل الطهر وهو 

ع�سرة اأّيام.

6 ـ خروج الدم اإلى خارج الفرج ابتداًء.

7 ـ التوالي في الأّيام الثالثة.

8 ـ ا�ستمرار الدم في الأّيام الثالثة.

�سروطه:

الحي�ص و�سروطه
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1 ـ ذات العادة

تعريف:ت�سيـــر المراأة ذات 

عادة بتكـــّرر روؤية الـــدم مّرتين 

متواليتيـــن ـ من غيـــر اأن يف�سل 

ـ  للـــدم  روؤيـــة مخالفـــة  بينهمـــا 

مّتفقتيـــن فـــي الزمـــان اأو العدد 

اأو فيهما.

اأق�سام ذات العادة

1 ـ وقتية وعددّية 2 ـ وفتّية فقط 3 ـ عددّية فقط

تعريفه: هـــي التي ترى الدم 

مّرتين متماثلتين من حيث الوقت 

والعدد.

روؤية  تتحي�ـــش بمجـــرد  حكمهـــا: 

الـــدم فـــي اأّيـــام العـــادة، فتترك 

العبادة فيها �سواء كان الدم الذي 

تـــراه ب�سفات الحي�ـــش اأو ل، فاإن 

لم يكن اأقـــّل من ثالثـــة اأّيام كان 

حي�سًا، واإن انقطع قبل اأن تم�سي 

عليـــه ثالثـــة اأّيـــام كان عليهـــا اأن 

تق�سي مـــا تركته من العبادة اأّيام 

الدم.

تعريفهـــا: هـــي التـــي تـــرى 

الـــدم مّرتيـــن متماثلتيـــن مـــن 

حيث العدد دون الوقت.

 حكمهـــا:ـ اإن كان الدم ب�سفات 

الحي�ش ترتب اأحـــكام الحي�ش 

بمجرد روؤيته، فـــاإن ا�ستمر اإلى 

ثالثة اأّيام كان حي�سًا، واإل فهو 

ا�ستحا�سة.

تعريفـــه:  هـــي التـــي تـــرى 

الـــدم مّرتيـــن متماثلتيـــن مـــن 

حيث الوقت دون العدد.

حكمها:  تتحي�ش بمجرد روؤيتها 

للدم في وقت العادة، �سواء كان 

ب�سفة الحي�ش اأم ل.

اأق�سام الحائ�ص، تعريف واأحكام 

اأق�سام

الحائ�س
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2 ـ غير ذات العادة

تعريفها: هي المراأة التي تكرر 

لها روؤية الـــدم ولم ت�ستقر لها عادة 

ل مـــن حيـــث الوقـــت ول مـــن حيث 

العـــدد، وقـــد ُيقـــال لهـــا المتحّيرة 

اأي�سًا.

حكمهـــا: اإذا لـــم يتجـــاوز مـــا راأته 

الم�سطربـــة من الدم عـــن الع�سرة 

اأّيـــام فحكمها هو عيـــن الحكم في 

ذات العادة العددّية.

ـ لو راأت الم�سطربة الدم وزاد على 

الع�سرة اأّيام فهناك عّدة �سور ل بد 

من مالحظتها.

تعريفهـــا: هي التي تـــرى الدم 

لأّول مـــّرة ولـــم ي�سبـــق لهـــا اأن راأت 

الدم في حياتها.

حكمهـــا: اإذا لـــم يتجـــاوز مـــا راأتـــه 

المبتداأة من الدم عن الع�سرة اأّيام، 

فحكمهـــا هـــو عين الحكـــم في ذات 

العادة العددّية.

ـ لـــو راأت المبتـــداأة الـــدم وزاد على 

الع�سرة اأّيام فهناك عّدة �سور ل بد 

من مالحظتها.

تعريفهـــا: هـــي: المـــراأة التـــي 

كانت ذات عادة ون�سيتها.

حكمهـــا: اإذا لـــم يتجـــاوز مـــا راأته 

النا�سية من الدم عن الع�سرة اأّيام، 

فحكمهـــا هو عين الحكـــم في ذات 

العادة العددّية.

اإن تجاوز الدم الـــذي راأته النا�سية 

علـــى الع�ســـرة اأّيـــام، فـــاإن اأمكنها 

التمييـــز بوا�سطـــة ال�سفـــات تجعل 

مـــا كان منه ب�سفـــات الحي�ش اإلى 

الع�سرة حي�سًا، والباقي ا�ستحا�سة، 

واأّما لو لم يمكنها التمييز، فالأحوط 

وجوبـــًا اأن تجعل حي�سها �سبعة اأّيام 

من اأّول الدم، والباقي ا�ستحا�سة.

النا�سيةالمبتداأة الم�سطربة
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اأحكام عاّمة للحائ�ص مّما يحرم اأو يجب عليها فعلها

1 ـ ال�ســـالة: يحـــرم علـــى الحائ�ـــش ال�ســـالة وهي مـــن العبـــادات التي ي�ستـــرط فيها 

الطهارة.

ـ ل يجـــب على المراأة بعد طهرها ق�ساء ما فاتها مـــن ال�سالة اليومية اأثناء فترة الحي�ش، 

مع ا�ستيعاب المانع تمام الوقت.

2- ال�سوم: الخلو من الحي�ش �سرط في �سّحة ال�سوم، فال ي�سح ال�سوم من الحائ�ش 

اإذا فاجاأها الدم ولو قبل الغروب بلحظة، اأو انقطع عنها بعد الفجر بلحظة.

ـ يجب على المراأة ق�ساء ما فاتها من ال�سوم في �سهر رم�سان ب�سبب الحي�ش، وكذا ال�سوم 

المنذور في وقت معين.

ـ يبطل ال�سوم بالبقاء على حدث الحي�ش اإلى طلوع الفجر عمدًا.

 3 ـ الجماع:  يحرم وطء الحائ�ش في القبل اأّيام الدم، عليها وعلى الرجل.

4 ـ الطـــالق:   ي�ستـــرط في �سّحة طالق المراأة اأن تكون طاهـــرة من الحي�ش والنفا�ش، 

با�ستثناء موارد.

5ـ  م�ـــّص كتابـــة القـــراآن: ل يجوز للمحدثـ  ومنه الحائ�شـ  م�ّش كتابة القراآن الكريم، ول 

فرق بين اآياته وكّلماته والحروف والمّد والت�سديد وعالمات الإعراب ونحو ذلك.

ـ ل يجـــوز للمحدث ـ ومنـــه الحائ�ش ـ م�ّش ا�سم اهلل تعالى، والمراد بـــه ا�سم الجاللة، وكذا 

ة به. اأ�سماوؤه و�سفاته تعالى الخا�سّ

6 ـ قـــراءة العزائـــم:  يحـــرم علـــى الحائ�ش ـ كما الجنـــب ـ قراءة اآية ال�سجـــدة من �سور 

العزائم الأربعة. عند القائد، وكل ال�سورة عند المام الخميني.

7 ـ ما يتعلق بالم�سجد: يحرم على الحائ�ش دخول الم�سجد الحرام وم�سجد النبيP، واإن كان 

بنحو الإجتياز.

ـ يحـــرم على الحائ�ـــش المكث في الم�ساجد، وكذا يحرم عليها و�ســـع �سيء فيها، بل يحرم 

مطلق الدخول اإليها.

8 ـ الغ�سل:يجـــب على الحائ�ش بعد نقائها الغ�ســـل لما ي�سترط فيه الطهارة، وهو كغ�سل 

الجنابة.
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ال�ستحا�سة:تعريف، اأق�سام، وظائف.  

ة
�س

حا
ل�ست

ا

3ـ  اأق�سامها ووظائفها الخا�سة 

)عند اإرادة ال�سالة(

2 ـ وظائفها العامة

 )عند اإرادة ال�سالة(

1- تعريفها:
دم ال�ستحا�سة  في الغالب: اأ�سفر، بارد، رقيق، يخرج بغير 

قّوة ولذع وحرقة، بخالف دم الحي�ش، وقد يكون ب�سفاته.

ج ـ الكبرى

1-  اختبـــار حالها فـــي وقت كّل �ســـالة على الأحوط 

)اإن لم تكن تعلم من اأي ق�سم هي(.

2 - تطهير المو�سع المتنج�ش.

3-  تبديل القطنة اأو تطهيرها على الأحوط وجوبًا.

4-  التحفـــظ بالقطن اأو غير لمنـــع خروج الدم حتى 

النتهاء من ال�سالة.

5-  يجب على الم�ستحا�سة بعد النقاء من الدم اأن تاأتي 

بالطهارة لأّول �سالة ت�سّليها، دون ال�سلوات الأخرى.

6-  المبـــادرة اإلـــى ال�سالة بعـــد الو�ســـوء اأو الغ�سل 

بح�سب حالتها من اأي الأق�سام.

ب ـ الو�سطى اأ-  ال�سغرى

تعريفهـــا: تـــرى الـــدم بنحو 

ي�سيل مـــن القطنة اإلـــى الخرقة 

التي فوقها.

حكمها:

 1- الإغت�ســـال 3 مرات في اليوم 

تجمع بين الظهرين والع�سائين.

2-غ�سل ال�ستحا�سة  ل يغني عن 

الو�سوء.

تعريفهـــا: اأن تـــرى المراأة 

الـــدم بنحو تتلوث بـــه القطنة، 

مـــن دون اأن يثقبها وينفذ فيها 

ويظهر من الجانب الآخر.

حكمها: 

1- الو�سوء لكّل �سالة.

مـــن  ال�ســـوم  ي�ســـح   -2

الم�ستحا�سة القليلة ول ي�سترط 

في �سحته الو�سوء.

الـــدم  تـــرى  اأن  تعريفهـــا: 

بنحو ينفذ فـــي القطنة ويثقبها 

ويظهر من الجانب الآخر، لكن 

من غير اأن ي�سيـــل اإلى الخرقة 

التي فوقها.

حكمها:

 1- غ�سل واحد في اليوم.

2- و�سوء لكل �سالة.

3- ل بّد مـــن �سّم الو�سوء بعد 

الغ�سل.
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اأحكام عاّمة للم�ستحا�سة مّما يحرم اأو يجب عليها

1 ـ ال�ســـوم: يجب على الم�ستحا�سة ال�سيام، وي�سترط في �سّحته في الو�سطى والكبرى 

الإتيـــان بالأغ�ســـال النهاريـــة، والأحـــوط وجوبًا في الكثيـــرة اأن تاأتـــي بغ�سل الليلـــة ال�سابقة ـ 

للع�ساءين ـ على اليوم الذي ت�سوم فيه.

2 ـ الو�ســـوء: يجب على المراأة الو�سوء فقط للطـــواف لو كانت ذات ا�ستحا�سة �سغرى، 

والو�سوء والغ�سل لو كانت ذات ا�ستحا�سة و�سطى وكبرى.

3ـ  القراآن: ل يجوز للم�ستحا�سة مطلقًا ّم�ش كتابة القراآن وا�سم اهلل تعالى، وي�سترط في 

جـــوازه بالن�سبة لذات ال�ستحا�سة  ال�سغـــرى الو�سوء فقط، وفي ذات ال�ستحا�سة  الو�سطى 

والكبرى الو�سوء والغ�سل.

4ـ  الم�سجـــد: يجـــوز للم�ستحا�ســـة دخـــول الم�ساجد حّتـــى الم�سجد الحـــرام والم�سجد 

النبوي، ول ي�سترط في جوازه الإغت�سال، كما يجوز لها المكث في غيرهما بدون الإغت�سال.

5ـ  الجمـــاع: الأحوط وجوبـــًا للم�ستحا�سة الكبرى والو�سطى اأن ل يغ�ساها زوجها قبل اأن 

تغت�سل.

6 ـ الطالق:ي�سح طالق الم�ستحا�سة مطلقًا، ول ي�سترط في �سحته الإغت�سال.
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3- اأحكامه

كل ما تراه فهو نفا�ش1  ـ اإذا لم يتجاوز الع�سرة

2 ـ اإذا تجاوز الع�سرة

1 ـ خروج دم الولدة.

هو الدم الخارج مع الولدة اأو بعدها، قبل انق�ساء 

ة. ع�سرة اأّيام من حينها، ولي�ش له اأو�ساف خا�سّ

2 ـ اأن يكون بين الع�سرة اأّيام.

3 ـ اأن ل يتجاوز الع�سرة اأّيام.

األف- الخا�سة

 ـ ذات العادة غير العددّية ـ ذات العادة العددّية

فمقدار العادة حي�ش والباقي 

ا�ستحا�سة

تجعل  حينئـــٍذ نفا�سهاع�سرة اأّيام 

وتعمل بعدها عمل الم�ستحا�سة.

2- �سروطه

1- تعريفه

س
فا�

الن

النفا�ص: تعريف، اأحكام، �سرائط
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ب- العامة

1 ـ اأحكام النف�ساء 

الحائ�ـــش  كاأحـــكام 

مـــن وجـــوب وحرمة 

وا�ستحباب وكراهة.
عليهـــا  يجـــب  ـ   2

الغ�سل بعـــد النفا�ش 

وهو كغ�ســـل الجنابة 

نـــه ل يغنـــي عن 
ّ
اإل اأ

الو�سوء.

3 ـ اإذا انقطع الدم 

ــاء في  ــس ــفــ� ــن عـــن ال

واحتملت  الــظــاهــر 

الباطن،  في  وجــوده 

وجــــــــــــب عـــلـــيـــهـــا 

الفح�ش.

4 ـ لـــو لم تـــَر الدم 

اأثنـــاء الع�ســـرة اأّيام 

وراأتـــه بعـــد الع�سرة 

فال نفا�ش لها.

5 ـ الحي�ـــش ل يلي 

النفا�ش، فـــال بّد اأن 

اأقـــل الطهر  يف�ســـل 

وهو ع�سرة اأّيام.
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