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 المقدمة




 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
وأفضل الصالة وأتم التسليم على خاتم األنبيـاء والمرسـلين          

المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعـن         

 .الدائم على أعدائهم أجمعين من األولين واآلخرين
 

 فإن كتاب فقه المؤمنـات الـذي يجمـع االسـتفتاءات          ..وبعد

 والتي تـم ترتيبهـا وتبويبهـا بعـد جمعهـا مـن       ـنساء  الخاصة بال

 قد أثبت فائدته الكبيرة التي      -األجزاء التسعة لكتاب صراط النجاة      

لمسناها من خالل إقبال العلماء والمبلغين عليه من جهـة ورغبـة            

 .المؤمنات الكريمات فيه من جهة ثانية

ا  كم ،وذلك لسهولة مراجعته واستخراج المسائل المطلوبة منه      

أنه يعطي خبرة جيدة في أبواب هذه المسائل االبتالئية من خـالل            

 .مطالعته الميسرة للقارئ

ومن جهة أخرى فإن تبويبه وترتيبه ونظمه أفضل وأبسط من          

ALSHARIQI
log906746

http://alshariki.wordpress.com/
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الطريقة التي وضعت بها هذه المسائل في األجزاء العديدة لكتـاب          

 .صراط النجاة

 فقد  ،م اهللا ومن منطلق التسهيل والتيسير األكثر للمؤمنين وفقه      

سأل بعض اإلخوة أن يتم انتخاب المسائل األكثر حاجة وجمعهـا           

في كتيب صغير يمكن إيصـاله إلـى جمـع أكبـر مـن المـؤمنين                

 .وليستفيدوا بشكل أكبر إن شاء اهللا

 فـتم أخـذ     ،وهذا الكتيب هو خطوة أولى على هـذا الطريـق         

ضـة  الحـيض واالستحا (جميع االستفتاءات الخاصة بالدماء الثالثة   

 ووضعها بين أيديكم في هذا      )فقه المؤمنات ( من كتاب    )والنفاس

 .الكتيب

ومن الواضح أن الحاجة إلى هذه المسائل حاجة مهمة وكبيرة  

 وأن يوفقنا   ، لذلك نسأل اهللا تعالى أن ينتفعن منه       .بالنسبة للمؤمنات 

 واهللا ولـي التوفيـق   .جميعاً لخدمة المؤمنين ولتسهيل األمور عليهم   

 .والسداد

 

 رـالناش
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  شرائط احليض*

إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها قليالً ولمدة ثالثة أيـام            ) ١(سؤال  

 كل يوم شيئاً قليالً فهل يعتبر هذا حيضاً؟

 إذا كان مستمرًا في باطن الرحم ثالثـة أيـام فهـو             {

 .حيض وإّال فال، والله العالم
 

 :، في باب الحيض٤٥ورد في المسائل المنتخبة مسألة ) ٢(سؤال 

نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء ال تخل باالستمرار           «

 .»المعتبر فيه

 في مقام التطبيق العملي ال نفهم المقصود فهل إذا انقطع الـدم لمـدة           /أ

 ساعة، ساعة، سـاعتين، أو أكثـر        ٢١قطع لمدة  ساعة ال بأس، وإذا ان     ٤١

نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعليـة      

 مستندة إلى حكم واضح؟

 إذا حصل الشك في كون فترة انقطـاع الـدم مـن             {

الفتــرة اليســيرة التــي ال تضــر باســتمرار الــدم أو ال 

 تـروك   ساعة مثًال فعليها اجلمع بـني  ٢١ كانقطاع الدم 

 .احلائض وأعمال املستحاضة، والله العالم
دم الحيض إذا خرج في البداية من المرأة فيكفي اسـتمراره           ) ٣(سؤال  

بعد ذلك في باطن الفرج، ولكن هل يلزم اسـتمراره دون أي انقطـاع،              
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يرة؟ ولو فترة قصيرة مدة ثالثة أيام، أو ال يؤثر انقطاعه في فترات قصـ             

 وكم هي مدة تلك الفترة التي ال يضر االنقطاع فيها؟

 في اسـتمرار     املتعارفة عند النساء   الفتراتضر   ال ت  {

 .دم احليض في ثالثة أيام، والله العالم
 

ال أنهـا   إلقـت،   ن تحيض، وتحيض، وقـد طُ      م امرأة في سن  ) ٤(سؤال  

ما أثناء حيضها أو بعده     إ، كغير القرشية،    رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها     

حكم عليها بالعدة، ثم في أيام حيضها كيف تصنع مع بلـوغ             فهل ي  ،مرة

 ؟سن اليأس

 عدتها الباقية بحساب الشهور، وقـد       تمُتنعم  : اخلوئي

 .ذكرنا الفرض بحكمه في املنهاج
 

 من ثالثة أيام في وقت عادتها أو         ألكثر  الدم إذا رأت المرأةُ  ) ٥(سؤال  

الحـيض أو لـيس كـدم     في غير وقتها، وكانت مواصفاته مواصفات دم 

الحيض، ولكن طوال هذه الثالثة أيام كان ينزل ساعة وينقطـع أخـرى،             

 ؟أي أنّها ال تراه باستمرار، فما هو حكم هذا الدم

 ذكرنا معنى استمرار الدم فـي السـؤال املتقـدم           {

 يسيرة على مـا هـو املتعـارف عنـد           وانقطاعه فترات 

النساء كدقائق مثًال ولو في باطن الفرج ال يضـر ذلـك،            

 .والله العالم
 

 األولـى  فـي الثالثـة األيـام        عتبر في دم الحيض االستمرار    ي) ٦(سؤال  

  به فترات االنقطاع اليسيرة     ولكنه ال تضر.  ر هذه الفترة اليسـيرة      بكم تقد
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 بحيث لو تجاوزتها لم يكن الدم حيضاً؟
 املناط في كون املرأة حائضًا بقاء الدم في الـداخل           {

 وال يعتبر   بحيث لو أدخلت قطنة ألصابها الدم ولو قليالً       

في خروجه إلى اخلـارج إّال فـي حـدوث احلـيض فقـط              

واالستمرار عرفي مبعنى أن املتعارف في النساء ال يضـر          

 .لعالمبصدق االستمرار، والله ا

 هي املتعارفة عند النساء عند رؤيتهن       اليسيرةفالفترة  

@.الدم، والله العالم
 

 الزوائد ال تعلـم أنـه حـيض أو          قد يخرج من الحامل بعضُ    ) ٧(سؤال  

 استحاضة، فما تصنع؟
 أيام العادة أو كان بصفات احلـيض        فيإذا كان الدم     {

قص عن ثالثة فهو حيض وإّال      ولم يزد على عشرة ولم ين     

 .فهو استحاضة، والله العالم
 

إذا كان خروج الدم مـن موضـعه المعتـاد ولكـن بواسـطة              ) ٨(سؤال  

 القطنة، فهل تترتب عليه أحكام الحيض أم ال؟
@.  أحكام احليض، والله العالمعليه نعم تترتب {

 

وهل تترتب عليه أحكام الحيض إذا خرج وبقي فـي بـاطن            ) ٩(سؤال  

 الفرج؟
 ولو بواسطة القطنـة فتجـري       شيء إذا خرج منه     {

ن بقي في بـاطن الفـرج، واللـه         إحليض و اعليه أحكام   
@. العالم
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ولـم  ) المهبل( من الرحم إلى فضاء الفرج     الدم وإذا انصب ) ١٠(سؤال  

  فما الحكم؟ أصالًيخرج منه
 ال يحكم بحيضيته إّال بعد خروج شيء ولو يسـير           {

@. ولو بواسطة القطنة، والله العالم
 

  محدد يأتي فيه الحيض؟وهل هناك عمر) ١١(سؤال 
 فـإذا رأت الـدم قبـل        ، تسع سنني  إكمال نعم بعد    {

 فهـو محكـومٌ    -ولو كان بصـفات احلـيض        -إكمالها  

@. باالستحاضة، والله العالم
 

ما حكم الدم النازل من المـرأة أيـام الحمـل الكـاذب ال              ) ١٢(سؤال  

 غيره؟

 احليض أو كان في أيام العـادة        بصفاتإذا كان الدم     {

 .فهو محكوم بأنه حيض، والله العالم

 أيام احليض *

 الحيض عشرة أيام، ولكن متى تعتبر المـرأة نفسـها قـد             أكثر) ١٣(سؤال  

 الليلـة   أنتجاوزت العشرة أيام هل بمجرد دخولها الليلة الحادية عشرة أم           

 ال تحسب فال تعد متجاوزة العشرة إالّ بدخولها في اليوم الحادي عشر؟
 في الليلة احلادية عشرة فقد جتاوز الدم        الدم إذا رأت    {

 الـدم استحاضـة وإذا كانـت        عشرة أيام فيكون ذلـك    

عادتها أقل من عشـرة أيـام تعتبـر مـا بعـد العـادة               

@. استحاضة، والله العالم
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امرأة ال يأتيها الحيض إالّ فـي كـل شـهرين مـرة واحـدة               ) ١٤(سؤال  

يومين أو ثالثة وفي المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الـدم            

 فما وظيفتها؟

 الدم معها ثالثة أيام ولو في البـاطن         يستمر لم    إذا {

ن تأتي بأعمال املستحاضـة،     أفهي مستحاضة وعليها    

 .والله العالم
 

لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واسـتمر عشـرة           ) ١٥(سؤال  

أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هـل               

 حتى لو لم تكن نقيـة مـن دم          اًعتبر األيام التي هي بين الحيضين طهر      ت

 االستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟

ن جتـدد  أ مـن بعـد العـادة إلـى       استمرن  إنعم  : اخلوئي

، وال  جديـداً بر حيضـاً بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتُ    

 .ها عن الدميشترط في أيام الطهر خلّو
 

، هـل يكفـي     إذا تجاوز الدم الثاني العشرة ال يعتبر حيضـاً        ) ١٦(سؤال  

 تجاوز العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟

 .، والله العالماملالك هو صدق التجاوز عرفًا: اخلوئي
 

انقطع قبل الـدخول فـي      لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، و      ) ١٧(سؤال  

اليوم الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشـر وهـي             

 أم ماذا   نقية، ثم جاءها الدم في نفس الليلة، فهنا هل يعتبر دمها متجاوزاً           

 يكون حكم يوم العاشر؟

 أن ال يبقى شيء في باطن احملـل         االنقطاعمالك  : اخلوئي
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ة، فان كانت غيـر     علم باختبارها بإدخال القطن   أيضًا، ويُ 

ذات العادة وانقطع على العشرة فهـي حيضـها فـإن           

ن كانت من   إاستمر بها حكم في الزائد باالستحاضة، و      

ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور جتد حكمها فـي           

 .لًةّصاملنهاج واملسائل مف
 

 يـرين الـدم أيـام       حياناًأ،  األقراصاتي يتعاطين   لوالنساء ال ) ١٨(سؤال  

  بعد أيام العـادة مـثالً      حياناًأالعادة يوما أو يومين ال جميع أيام العادة، و        

 ؟  أو يومين فهل تجري عليهن أحكام العادة أم ال أيام يرينه يوما٧ًبعد 

 بال يترت لم يتصل ثالثة أيام      في املورد املذكور ما   : اخلوئي

ثة أيام  ، ويلحق باحليض إذا اتصل ثال     احليضعليه أحكام   

 .وانقطع في فترات أثناء العشرة
 

 ثم إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد االستيقاظ إذا احتملت             /ب

 أن المحل قد نقي لفترة غير يسيرة؟

 ال اعتداد بهذا االحتمال بل عليهـا أن تتحـيض إذا            {

 . بعد النوم، والله العالمبالفعلكان الدم موجودًا 
 

لمرأة في األيام الثالث األولى أن تتـربص بحالهـا           هل يجب على ا    /ج

وتكون دائمـة الفحـص لكـي تتأكـد بعـدم انقطـاع الـدم أم يكفـي                  

 استصحاب الحالة األولى؟

 وظيفة املرأة استصحاب احليض عند الشـك فـي          {

 عند احتمال انقطـاع الـدم     االختبارانقطاعه واألحوط   

 . العالمواهللاحتماًال عقالئيًا، 
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التي تستعمل العقاقير الطبية ـ قد يكون الدم الذي تراه المرأة  ) ١٩(سؤال 

وبشكل متقطّع، ولكن يستمر معها ثالثة أيام ـ لتأخير العادة الشهرية قليالً  

 إلى أكثر من ثالثـة   واستمرأو أقل، فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعاً           

ك ولكن لم يستمر ثالثة أيـام، وهـل أن          أيام، وما هو حكمه إذا كان كذل      

 الدم إذا انقطع ثالث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع؟

 إذا استمر الدم ثالثة أيام ولو في باطن الفرج بحيث           {

 شيئًا من القطنة في فضاء الفرج تتلّوث فإن         أدخلتإذا  

كان الدم في أيام العادة أو كان بصـفات احلـيض فهـو             

ثة أيام ولو فـي البـاطن فهـو         حيض وإن لم يستمر ثال    

إذا استمر ثالثـة أيـام ولـم يكـن          أنه  استحاضة كما   

 فهو استحاضـة أيضـًا      ًا كان أصفر  بصفات احليض بأنْ  

وانقطاع الدم ثالث ساعات بل أقل من ذلك منفصًال عن          

األكثر يحسب انقطاعًا إذا لم يكن في الباطن دم كمـا           

 .ذكرنا، والله العالم

 صفات احليض 

 الكثير من األخوات المؤمنات تسأل عن أمور تخرج منهن،        ) ٢٠(سؤال  

وعند سؤالهن عن الصفات للتمكن من الحكم على الخارج بأنّه حيض           

أو استحاضة يكون الجواب أنّه سائل خاثر ذو لون بني وعنـد السـؤال              

واب عن خروجه بحرقة فإن الجواب يكون دائماً بـالنفي، بـل أن الجـ             

منهن أن دم الحيض عندهن أصـالً ال يخـرج بحرقـة، وحتـى قضـية                

الحرارة شبه منتفية حتى في دم الحيض المعـروف عنـدهن، فمـا هـو               
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 ؟الحكم في هذا السائل األصفر مع كونه رقيقاً يخرج بال لذع أو حرقة

 إذا خرج هذا الدم في غير أيام عادتهن يحكم بأّنـه            {

ّن الـدم  إفي أيام عادتهن ف ما إذا خرج     بخالفاستحاضة  

اخلارج أيام العادة حيض سواء كان أحمر أو أصفر أو كدرًا           

كما لعله املراد من اللون البنّي وكذا إذا تقّدم هذا الـدم            

 .على أيام عادتهن بيوم أو يومني، والله العالم
 

 هل صفات الحيض الزمة في جريان أحكامه؟) ٢١(سؤال 
نعم هي معتبرة إّال إذا كان الدم في زمـان العـادة أو     {

@. كانت مضطربة، والله العالم
 

 يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟) ٢٢(سؤال 

 كالغض والعبيط، قبال الدم      عرفاً واضحمعناها  : اخلوئي

 .احملتبس اخلالي عن الطراوة، راجع اللغة واحلديث

 ما لم ميض عليه مدة توجب تغيـره         الطري املراد من    {

 .وفساده، بخالف االستحاضة فإنها دم محتبس فاسد
 

 أو البني لو رأته المرأة؟) القهوائي(ماذا نحكم على اللون ) ٢٣(سؤال 

 أيام العادة فهو حيض بعد إحراز كونـه         في إذا رأته    {

 .دمًا، والله العالم
 

إذا رأت الدم في غير أيام العادة ولم يكن بصفات الحـيض ولكـن              ) ٢٤(سؤال  

  فهل يحكم بحيضية الدم أم ال؟،المرأة اطمأنت أو علمت بأنه حيض
 في أيام عادتها ولم يكن بصفات احليض        يكن إذا لم    {
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فهو محكوم بأنه استحاضة إذا رأت الدم أيام عادتها وال          

@.  الطمئنانها في احلكم بكونه حيضًا، والله العالمأثر
 

إذا احتوى علـى صـفة واحـدة مـن صـفات دم الحـيض          ) ٢٥(سؤال  

 صفتان فقط وهكـذا، فهـل يكفـي هـذا            أو اللون فقط أو    كالغلظة مثالً 

 لحكم بحيضية الدم؟ل
 نعم هو كاف في احلكم بكونه حيضًا إذا كان فـي            {

العادة وكذا إذا رأته أحمر وفرض حتقق أقل الطهر بني          أيام  

عادتها السابقة وبني هذا الدم فهو محكـوم بـاحليض،          

@. والله العالم
 

هل يعتبر اللون البني من تـدرجات الحمـرة فيعتبـر دمـه             ) ٢٦(سؤال  

 حيضاً؟
@.  نعم يعتبر ذلك فيعتبر حيضًا، والله العالم{

 

إذا كان الدم كله واجداً للصفات غير متميز؟ الرجـاء بيـان            ) ٢٧(سؤال  

 .حكم كل قسم من أقسام النساء في الحيض
 إذا كان الدم كله واجـدًا للصـفات مـن دون متييـز              {

فيجري عليها حكم املضطربة وإذا كان الـدم مختلفـًا          

أكثـر مـن    فما كان واجدًا للصفات وأسود اللون إن كان         

ثالثة وأقل من العشرة فكله حيض والباقي استحاضة        

وإن جتاوز العشرة جرى عليها حكم املضـطربة، واللـه          

@. العالم
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هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحـات فـي الحـيض            ) ٢٨(سؤال  

ولكنه كان في بعض األيـام      ) أحمر مثالً (فلو كان الدم كله بلون واحد       

 وفي أخرى من دونها مـثال فمـا الحكـم؟ وهـل             فيه حرقة وغلظة مثالً   

 يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن اُألخرى أم ال؟
 إن كان مجموع الدمني أكثر من عشرة أيام ولم تكن           {

املرأة ذات عادة وكان الدم الغليظ واجدًا للشـرائط بـأن           

أو أقل فتجعلـه  كان ثالثة أيام مستمرًا وكان عشرة أيام        

 . حيضًا والباقي استحاضة، والله العالم
 

ما حكم امرأة لم تر دماً مدة شهرين وبعد الفحوصات ظهر           ) ٢٩(سؤال  

أنّها حامل منذ شهرين وبعد شهر رأت دماً ليس بأوصاف الحيض وبعد            

حمل الـذي   مراجعة الطبيبة ظهر أنه قد مات حملها وهذا الدم هو دم ال           

 عملية فما حكم هذا الدم الـذي رأتـه أهـو دم             إجراءفي بطنها وعليها    

 نفاس أم دم عارض أم غيره؟

 إن كان بأوصـاف احلـيض فهـو       املرأة الدم الذي رأته     {

حيض وإّال فهو استحاضة، إّال إذا كـان الـدم فـي أيـام              

 .عادتها فيحكم بكونه حيضًا، والله العالم
 

إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصـفات الحـيض وانقطـع            ) ٣٠(سؤال  

و  اليـوم السـادس أ  إلى، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر    واحداً يوماً

 ؟األصفرو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم السابع 

 وإن فـرض كـون   -إذا رأت الدم ولو بعد االنقطاع    : اخلوئي

حليض، مادامت الرؤية    حكم بكونه من دم ا     -الدم أصفر   



 F١٩E

 بعـد أيـام     األصـفر في أيام العادة، وإذا رأت املرأة الـدم         

 باحليض وان لـم يتجـاوز       عادتها لم يكن الدم محكوماً    

 .العشرة أيضًا، والله العالم
 

ها الحـيض سـبعة أيـام بصـفات         اءما حكم المرأة التي ج    ) ٣١(سؤال  

 يومين ثم نزل عليها مادة خضراء، فما حكـم           أو اًالحيض ثم انقطع يوم   

 هذه المادة؟

املادة اخلضراء ليسـت مـن دم احلـيض، واللـه           : اخلوئي

 .العالم
 

حامل ترى الدم في وقت عادتهـا، والـدم لـيس بصـفات             ) ٣٢(سؤال  

       إن مصدر هذا الـدم     : الحيض أسود غير حار، غير طري، والطبيبات قُلن

 يوماً  ٦٠زيف في المشيمة المحيطة بالجنين، السائلة لم تر الدم منذ           هو ن 

& نرجو إجابتنا حسـب رأي السـيد الخـوئي          . تقريباً، أي منذ الحمل   

والطبيبات منعن السائلة مـن إدخـال القطنـة فـي           . وإن اختلف الرأيان  

 .الفرج ألسباب طبية عندها ال يمكنها تمييز أي أنواع االستحاضات

الدم في أيام عادتها التي كانت قبل احلمـل         إذا كان    {

وال . واستمر ثالثة أيام فهو حيض، وإال فهو استحاضـة        

يجب إدخال القطنة داخل الـرحم، بـل يكفـي وضـع            

القطنة على باب الفرج بحيث إذا خـرج الـدم يالمـس            

 .والله العالم. القطنة ومنه يعرف مقدار االستحاضة
 

طع مبيضها والطبيب يقول أنها ال تحيض بعـد         المرأة التي قُ  ) ٣٣(سؤال  

    ن تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحـيض فهـل          ذلك وهي في سن م
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 هو بحكم الحيض، أم االستحاضة أم غير ذلك؟

في صورة الشك فيما تـراه مـع حتقـق عالئـم            : اخلوئي

 . كونها في أيام العادة فذلك محكوم باحليضأواحليض، 
 

فـإذا عـاد قبـل      «: ٥٥قلتم في المسـائل المنتخبـة مسـألة         ) ٣٤(سؤال  

انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو             

 .» دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض

 اللون البني الفاتح، اللون البني الغـامق، هـل همـا مـن صـفة دم                 / أ/ 

 الحيض؟

 وإذا كـان    ، كان الدم أسود أو أحمر فهـو حـيض          إذا {

 .أصفر فهو استحاضة، والله العالم

 أيـام  ٥ الدم فـي موعـدها ولمـدة    جاءها لنفرض هذه الحالة إذا   /ب/ 

 أيام، فهل إذا عاد بصـفة الحـيض وكـان           ٣بقدر أيام عادتها ثم انقطع      

               مـن  عوده في باطن الفرج ولم يخرج يكون تابعاً للـدم األول أم البـد

 ؟)كما يشترط ذلك النتقاض الطهارة كما في بداية الحيض(خروجه 

 إذا كان الدم العائد بصفة احليض يتجاوز العشـرة          {

فهو مع فترة النقاء حيض وإن لم يخرج من باطن الفرج،           

 .والله العالم

 أو دقائق ثـم توقـف       لمدة ثوانٍ ) ب(كما ذكرنا في صورة      لو عاد    /ج

، هل  )طنة من باطن فرجها ولم يعد بعد ذلك       كما إذا أخذته بواسطة ق    (

يكون حكمه حكم التابع والنقاء المتخلل بين الـدم األول ذو الخمسـة             

 أيام والدم الثاني ذو الثواني أو الدقائق بحكم الحيض؟

 . حكمه كما سبق، والله العالم{
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ام ثـم يليـه بلـون     أي٤إذا كانت امرأة ترى الدم أحمر مدة       ) ٣٥(سؤال  

بني فاتح يستمر إلى ما بعد العشرة ويتخلله نقاءات متعـددة، ثـم بعـد               

قبـل   العشرة يستمر هذا التلوث البني ويتخلله نقاءات متعددة إلـى مـا           

العادة أيضاً حيث يتصل بها أحياناً، وأحياناً ال يتصل بها، وهذه الحالـة             

نة في كل دورة شهرية     مستمرة بها لفترة طويلة أكثر من سنة وهي مطمئ        

لها منذ بدايتها بحصول مثل هذا التذبذب وقد كانت في الماضي منـذ             

 . أيام٧أكثر من سنة ذات عادة وقتية وعددية 

 هل هذا التلوث البني يعتبر دماً أوال، مـع العلـم أنّـه حتـى أيـام                  / أ/ 

خروج الدم األحمر يخرج أيضاً وهو دائماً يخرج بكمية قليلة ومتقطعة           

 مستمرة؟ال 

 هذه المرأة ذات عادة وقتية طبعاً، ولكـن هـل هـي ذات عـادة                / ب/ 

 أيام أو هي بحكم المضطربة في       ٤عددية أيضاً؟ وما هو العدد؟ هل هو        

 تحديد العدد؟

 بالنسبة ملدة األربعة أيام التي ترى الدم فيها أحمر          {

فهي حيض وما بعدها إلى نهاية العدد جتمع فيها بـني           

أعمال املستحاضة وباقي الدم املسـتمر      تروك احلائض و  

ملا بعد العشرة جتري عليه أحكام االستحاضـة، واللـه          

 .العالم
 

لو انقطع دم الحيض في اليوم الخـامس، وأدخلـت المـرأة        ) ٣٦(سؤال  

قطنة فخرجت نقية تماماً لكن في اليوم التاسع خرجت قطرات صـفراء            

ذه القطرات؟ وما حكم األيام المتخللة من اليـوم  من الفرج، فما حكم ه  

 الخامس إلى التاسع؟ 
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الُصــفرة بعــد أيــام العــادة محكومــة بكونهــا  {

 .استحاضة، والله العالم
 

المرأة التي ترى الحيض يصبح دمـاً مـائالً لالصـفرار فـي             ) ٣٧(سؤال  

 بصفة الحيض،   - مثالً   -ام  اليوم األخير، كما هو معلوم، فترى خمسة أي       

فهـل  . ثم في اليوم السادس يخف لون الدم ليصير أصفر ثم يتبعه النقاء           

 ما تراه بهذا اللون يكون حيضاً حتى في غير ذات الوقت؟

إذا كانت عادتها ستة أيام وفي اليوم السادس يخـف           {

لون الدم ويصير أصفر كما هو املتعارف عند النساء،فيعتبر         

 .من أيام العادة، والله العالماليوم السادس 

 مدة الطهر 

يشترط أن ال يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيـام، مـا             ) ٣٨(سؤال  

 معنى هذه العبارة مع المثال؟

 إذا رأت الدم أيام العـادة أو بصـفات احلـيض فهـو              {

محكوم باحليضية، فإذا مضى من آخر الدم األول عشرة         

نقاء أو أكثر ثم رأت الدم، فإن كان بصفات احليض أو           أيام  

كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من ثالثة أيام، فهو            

 .حيض أيضًا، والله العالم

 النقاء معنى 

في مسائل الحيض يذكرون النقاء فماذا يريـدون بـه، هـل            ) ٣٩(سؤال  

 حتى من الصفرة ويريدون أيضاً الخلـو      يريدون به الخلو من الدم مطلقاً     



 F٢٣E

عدم الحكم بالحيض لمدة    (تماماً في تمام العشرة أو يريدون من النقاء         

 وبعد العشرة يكون الدم حيضاً مع استكمال الشرائط؟) عشرة أيام

عتبـر فيـه     يدخل في النقاء أيام االستحاضة وال يُ       {

 .اخللو من الدم أصًال، والله العالم

 عادة أحكام ذات ال*
الوقتيـة، التـي رأت     والمرأة ذات العادة العددية أو العددية       ) ٤٠(سؤال  

الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها،             

 ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟

ضت بـه، وإال جعلتـه      إن كان بصفة احليض حتيّ    : اخلوئي

 .عملت عملها لفرائضهااستحاضة و

إن كان الزائـد علـى العـادة بصـفة احلـيض            : يتبريزال

حتيضــت، وإال جعلتــه استحاضــة، وعملــت عملهــا 

لفرائضها، هذا حكم الوقتية والعددية، وأمـا العدديـة         

فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة احليض حتيضـت          

 اجلمع في البـاقي بـني وظـائف         به، وإال فاألحوط وجوباً   

 .تحاضة وتروك احلائضاملس
 

رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في          ) ٤١(سؤال  

شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهاللـي أم الشـهر             

فـي المسـائل    ) أيام العادة (الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة       

 العادة، فلو كانت المرأة تـرى الـدم خمسـة         الالحقة، ومن أحكام ذات   

 ثم ترى الدم خمسة أيام وهكـذا، فهـل          أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً     
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تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الـدم،            

  من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم ال؟بعد مضي خمسة عشر يوماً

 وال تختص بشهرين    نعم حتصل العادة مبا ذكرمت،    : اخلوئي

 .هالليني في العددية، وأما الوقتية فال

في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فـال         : التبريزي

 بتكرار احليض مرات بحيث يصبح لهـا عـادة          إالحتصل  

طبيعية ال شرعية، وتتحيض حينئذ مبجرد رؤية الدم في         

الوقت الذي صـارت عـادة طبيعيـة، وتراعـي عادتهـا            

ي عدد أيام احليض، إذا اتفق جتـاوز الـدم عـن            العددية ف 

 .العشرة، أو انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة
 

ثم لحقتها أربعـة    ) صفرة(امرأة جاءها نزيف دم ثالثة أيام       ) ٤٢(سؤال  

ثم حصل فاصل طهر ثالثة أيام، ثم جاءها الدم فـي أيـام             ) حمرة(أيام  

 أيام التي هي قبل العادة بسـبعة أيـام، وهـل            األربعةعادتها، فما حكم    

 يجوز لها بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض؟

 ما قبل أيـام العـادة تكـون استحاضـة، ويكـون             {

 .حيضها أيام العادة خاصة، والله العالم
 

امرأة عادتها في الحيض سبعة أيـام، وفـي اليـوم السـابع             ) ٤٣(سؤال  

ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصـفر، واسـتمرت علـى            أخذت  

ذلك أشهر، فهل تبقى عادتها سبعة، وتكـون تلـك الصـفرة محكومـة              

، أو أن عادتها تنقلب إلى سـتة        بكونها في العادة، وبالتالي تكون حيضاً     

 العادة، وال يحكم عليها بـالحيض،       منمرئية  الوبالتالي ال تكون الصفرة     
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 بكونـه فـي أيـام       األصفر الحكم بالحيضية على الدم       على اشتراط  بناًء

 العادة؟

لم تنقلب العادة إلـى سـتة       :  في مفروض السؤال   {

أيام، بل هي باقية على ما كانت عليـه، والـدم األصـفر             

الذي تراه في اليوم السابع محكوم عليه باحليضية، إلى         

أن تنقطع استحاضتها، وترى الدم على خـالف العـادة          

 .رين متواليني، والله العالمالسابقة في شه
 

 يومـاً ثـم   ١٥ أيام رأت الدم أول الشهر إلى    ٧امرأة عادتها   ) ٤٤(سؤال  

 واستمر إلى هالل    ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦تقطع ورأته بعد عشرة أيام      

 ٢٦ الثانية كم حيضها وما حكـم األيـام          - وقت عادتها    -الشهر الثاني   

 فما فوق؟

 إذا رأت الدم في الشهر الثاني وما قبلـه أكثـر مـن              {

عشرة أيام فما كان في أيام العادة حيض إذا كان مبقـدار            

احليض وما قبله استحاضة وإذا كان أقـّل مـن مقـدار            

احليض فإن كان ما رأته في الشهر الثاني مع مـا قبلـه             

أكثر من عشرة أيام فلتجعل حيضها ما رأته في الشهر          

ه سبعة ّمما قبلـه والبـاقي استحاضـة،         الثاني وتكمل 

 .والله العالم
 

 أنّـه يـرى أنu      هم عن المرحوم السيد الخوئي      ذكر بعضُ ) ٤٥(سؤال  

 أيام فقط، ولكنّها    ٧المرأة في الحيض ذات العادة إذا كانت عادتها مثالً          

استحاضـة  رأت بعد الثالثة صفرةً ولم تتجاوز العشـرة فتلـك الصـفرة             
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وليست حيضاً، هل هذا هو رأي المرحوم السـيد الخـوئي حقـاً؟ هـل               

 توافقونه على الرأي أم ال؟

 ونحن نوافقه   u نعم هو رأي املرحوم السيد اخلوئي        {

 .على ذلك، والله العالم
 

 على صحة ما نسب للمرحوم مـا حكـم المـرأة التـي              بناًء) ٤٦(سؤال  

 امرأة يأتيها الدم إلى أيام ولكنّه أحياناً تـراه يـوم السـابع              :تسأل هكذا 

 أصفر ما حكم هذه الصفرة؟

هل علينا أن نسأل منها ماذا كان يوم السابع هل هو من أيـام العـادة أم                 

 :وأحياناً تقول ال؟

 يكون فيـه    نّه تارةً إأنا ال أعلم ماذا كان الحال السابق في اليوم السابع ف          

 ألشهر يكون حمرة؟صفرة وتارة بعض ا

 إذا كانت عادتها سبعة أيام فاليوم السابع يكـون          {

 ،حكم باالستحاضة في اليـوم السـابع      وإّال فيُ  حيضًا،

 اليوم السابع من عادتهـا أم ال         كان نإوعلينا أن نسألها    

 .والله العالم
 

اع ولـو حصـل     امرأة استمر بها الدم ثالثة أشهر بـال انقطـ         ) ٤٧(سؤال  

فلفترة وجيزة يوماً أو بعض يوم، ولها عادة مسـتمرة أول الشـهر وإلـى          

خمسة أيام فهل الحيض في خصوص أيام العادة أو يضـاف إليـه مـا               

 أمكن ما هو بصفة الحيض وإن لم يكن في العادة؟

 احليض هو خصوص أيام العادة والباقي استحاضة،        {

 .والله العالم



 F٢٧E

 يوماً أن هذا لـيس      ٢٨ذكرتم أن المرأة التي ترى الدم كل        ) ٤٨(سؤال  

 : ولكن السؤال  ،نما المرأة التي ترى الدم شهرين متوالين      إعادة شرعية و  

 لو رأت الـدم فـي مثـل         بةهل ترتب آثار العادة الشهرية على المضطر      

 هذه الحالة أصفر؟

 إذا تكرر رؤية الدم مرات كثيرة بحيـث صـارت لهـا             {

طبيعة فيحكم على الدم بكونه حيضًا وإن كان أصفرًا،         

 .والله العالم
 

 يـوم   ٢٨الحساب العلمي للعادة يقتضي تكرر الدورة كـل         ) ٤٩(سؤال  

وليس كل شهر، فالواقع كل امرأة إذا أردنا أن نقول أن عادتها مرتبة ال              

قدم بيوم أو يومين عـن أول       يأتي لها الدم دقيقاً في أول كل شهر بل يت         

الشهر وهكذا يستمر التراجع، فهل هذا يضر بكونها وقتية أم ال، فيكـون           

  يوم؟٢٨المقصود بالشهر هو 

 بالشـهور   االعتبار بل   ، احلساب العلمي ال اعتبار به     {

 األمر أّن العادة قد تتقدم يومـًا أو يـومني            غايةُ .القمرية

ذا كانـت صـفرة     حكم على الدم أّنه دم حيض حتى إ       فُي

 .في يومني قبلها، والله العالم

 العادة الوقتية والعددية   ذاتأحكام *

مـن رسـالة السـيد      ) ٥٣المسـألة   (في المسائل المنتخبـة     ) ٥٠(سؤال  

 ذكر أن ذات العادة العددية فقـط إذا رأت الـدم بصـفات              uالخوئي  

بصفة الحيض حيضاً وما بصـفة      الحيض ثم بصفات االستحاضة كان ما       



 F٢٨E

 فهل هذا األمر ينطبق على ذات العـادة الوقتيـة           ،االستحاضة استحاضة 

والعددية، تأخّر الدم يومين عن أول وقت العادة ثم استمر فـي يـومين              

األخيرين بصفة االستحاضة وهما خارج وقت عادتها، علماً بأن غالـب           

م بصفات االستحاضة مـع     النساء من اليومين األخيرين يكون الدم عنده      

 ذلك الفرق بمدة استمرار دم الحيض؟

 مختص بـذات العـادة      u الذي ذكره السيد اخلوئي      {

 فـإن رأت    ، وأّما ذات العادة الوقتيـة والعدديـة       .العددية

بعض الدم بعد أيام عادتها كما إذا كانت عادتها سبعة          

أيام من أول الشهر ورأت الدم في اليوم الثالث إلى سبعة           

 فإن لم يكن الدم في اليـومني األخيـرين بصـفات            ،مأيا

 .احليض حتتاط فيهما

وأّما إذا كانت أكثر كما إذا رأت خمسـة أيـام مـن أيـام               

عادتها ثّم رأت خمسة أخرى بصفات االستحاضة بعـد         

أيــام عادتهــا فاخلمســة األخيــرة محكومــة بأّنهــا 

 .استحاضة، والله العالم
 

ني أجـزم   إ: صفر بعد أيام العادة، وتقول    امرأة ترى الدم األ   ) ٥١(سؤال  

  نتيجة الحرقة ونحوها، فهل تحكم عليـه بالحيضـية أم ال؟           بكونه حيضاً 

 والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة؟

حكم عليه باحليض بل هو استحاضـة،        الدم املزبور ال يُ    {

الفـرض،  إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية، كما هـو ظـاهر         

 .والله العالم



 F٢٩E

لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليـل           ) ٥٢(سؤال  

 خمسة أيام واُألخرى خمسة أيام وليلة أو نصـف          األولىكما لو كانت    

 ليلة مثال، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد؟
ت عادة عددية ووقتية     ال يضر ذلك في صدق كونها ذا       {

من احتادهما في األيام كما هـو ظـاهر الفـرض، واللـه             

 .العالم
 

ـ لو كانت الحيضتان المتتاليتان تزيد إحداهما       ) ٥٣(سؤال   ن اُألخـرى   ع

بربع يوم أو أكثر فإنه يضر ذلك في تحقـق العـادة، فمـا هـو مقـدار                   

 بتحقق العادة الوقتيـة والعدديـة أو        التفاوت بين الحيضتين التي ال تضر     

  ؟إحداهما
 إذا كان التفاوت مبقدار ربع ساعة ونحوه فـال يضـر            {

 . في حتقق العادة الوقتية والعددية، والله العالم
 

امرأة دورتها عددية ووقتية، ولكن في شـهر مـن األشـهر            ) ٥٤(سؤال  

لـدورة الشـهرية أكثـر مـن عادتهـا          وبسبب تعاطيها األدوية جاءتهـا ا     

المعتادة، وفي اليوم التاسع طهرت واغتسلت وصلت ولكن فـي اليـوم            

العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض، فهل تعتبـر جميـع الـدماء التـي       

رأتها في أيام دورتها حيضاً، أم تحسب فقـط بعـدد دورتهـا والبـاقي               

 استحاضة حتى ولو بمواصفات الحيض؟

 العشرة فتجعل مقـدار عادتهـا حيضـاً         إذا جتاوز الدم   {

والباقي استحاضة، وأما إذا لـم يتجـاوز العشـرة وانقطـع       

 .قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضًا، والله العالم



 F٣٠E

ما حكم من رأت الدم ولم يكن بصفات دم الحيض، ولـم            ) ٥٥(سؤال  

 ذات عادة وقتية عدديـة؟ ومـا        يخرج منه إال شيء بسيط، مع العلم أنها       

الحكم إذا كان ذلك بعد تأخر العادة أربعة أيام عن وقتها أو أكثر؟ وما              

 حكم الجماع في حالة االستحاضة؟

 ولو فـي    -إذا لم يستمر الدم بعد اخلروج ثالثة أيام          {

 فهو محكوم باالستحاضة، وال فـرق فـي   -باطن الفرج  

م عادة املرأة أو قبلها     ذلك بني أن يكون الدم املذكور في أيا       

 .أو بعدها، والله العالم
 

ــؤال  ــين   ) ٥٦(س ــدم ب ــا ال ــة يأتيه ــة وعددي ــادة وقتي ــرأة ذات ع ام

ال يتعدى هذه األيام ومدته خمسة أيـام فقـط، إال أنهـا             ) ٢٥ـ٢٤ـ٢٣(

وتوقف، وهـو   ) نقاط خفيفة (رأت هذه المرة في أيام عادتها قليالً جداً         

بلون فاتح وبال حرقة،    ودم عادتها الطبيعي    عن  تلف من حيث اللون     مخ

ضـها أم هـو استحاضـة؟ مـاذا يجـب           حيوهي ال تدري هل هو بداية ل      

 عليها؟

إذا كان الدم مستمرًا ثالثة أيام ولو في باطن الفـرج           {

فهو محكوم بكونه حيضًا، بال فرق بني كونـه قلـيًال أو            

مع كون الدم في أيـام      كثيرًا ولو لم يكن واجدًا للصفات       

 .عادتها كما فرض في السؤال، والله العالم
 

ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه           ) ٥٧(سؤال  

لحيض، وقد تقدم نزوله عـن يـوم        االمرة رأت الدم مختلفاً عن صفات       

ستة أيـام، وبعـد السـتة       عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد للصفات        



 F٣١E

األيام جاءها الدم بصفات الحيض واسـتمر أحـد عشـر يومـاً أحمـراً               

 وغليظاً وبحرقة، فما تفعل في رمضان؟

يعتبر الدم األول حيضًا، ألنه في أيـام عادتهـا ولـو             {

تقدم عليها بيومني، وما خرج من الدم بعد أيـام العـادة      

 .العالميعتبر استحاضة ولو كان بصفات احليض، والله 

  أحكام ذات العادة الوقتية*
ما حكم ذات العـادة الوقتيـة إذا تغيـر الوقـت بـين فتـرة                ) ٥٨(سؤال  

 ثم أصبحت   وأخرى، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوماً        

بعد فترة اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يومـا، فهـل              

 أم تتغير عادتها؟تبقى وقتية 

 أو  املناط في الوقت هو االحتاد في أول الوقت بدءاً        : اخلوئي

، أو في بعض أيام الوسط، فما لـم يختلـف           خره ختماً آ

 . في كل تلك الثالث لم يضر، والله العالممكررًا
 

 في الفصل الرابع من بـاب الحـيض         uيذكر السيد الخوئي    ) ٥٩(سؤال  

غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة        : (هذه العبارة ) ٢١٦(لة  مسأ

 :، فهل قولـه األخيـر     ...)عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصال كالمبتدئة        

هذا يشـمل المضـطربة، فيكـون       )  كالمبتدئة أم لم تكن ذات عادة أصالً     (

ات وعليه تشمل غيـر ذ     ذكره للمبتدئة من باب المثال ال من باب الحصر،        

  عادة عددية؟ ذاتمبتدئة مضطربة: العادة الوقتية ثالث مصاديق
 نعم ذكر املبتدئة في الكالم من باب املثـال، واللـه            {

@. العالم



 F٣٢E

الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين، باب الحـيض         ) ٦٠(سؤال  

ييدها بالعادة  دون تق ) حكم الدم أيام العادة   (ـ  المسألة ب &يعنون السيد   

الوقتية مع أن كالمه في المسألة ينطبق على العـادة الوقتيـة فقـط دون               

فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية والعددية وبالتالي يكون         ... العددية

 هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط وبالتالي يكـون           أن مأ صحيحاً؟

 هناك تسامح في العنونة والتعبير ليس إال؟
 املراد من أيام العادة في العنـوان العـادة الوقتيـة            {

@ .فقط، والله العالم
 

في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيـام العـادة            ) ٦١(سؤال  

تسـاوي   :، فهـل المقصـود    )ن تسـاويا  إو( هذه العبارة    uيذكر السيد   

نفس صفات الدم   الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في          

ن لم يتساويا في صـفات الحيضـية بـأن يكـون أحـدهما بصـفات                إو

 أو اآلخر أيضاً بصـفات االستحاضـة فتكـون العبـارة            االستحاضة مثالً 

حـيض مقابـل حـيض أو       (ولى فشـملت مصـداقين      الثانية أعم من األ   

 ؟)استحاضة مقابل استحاضة
هو التساوي فـي صـفات      ) ن تساويا إو( املراد بقوله    {

@. يض، والله العالماحل
 

أما إذا لم يصـادف  (نفس الفصل المتقدم يقول في المسألة   ) ٦٢(سؤال  

إن عدم مصـادفة    ...) شيء من الدمين العادة ولو لعدم كونها ذات عادة        

العادة أليس فرع أن يكون لها عادة؟ فكيف يا ترى يقـول السـيد ولـو                



 F٣٣E

 لعدم كونها ذات عادة؟
ملراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كمـا لـو             ا {

@. كانت مبتدئة أو مضطربة، والله العالم

  أحكام ذات العادة العددية*

 أيام، توقف عنها الدم فـي       ٧ - ٦امرأة عادتها الشهرية بين     ) ٦٣(سؤال  

 لونها يميـل    اليوم الرابع من رؤية الدم وفي اليوم الخامس رأت أوساخاً         

إلى البني وأحياناً إلى األصفر، فهل تعتبر هـذه األوسـاخ مـن الـدورة               

وحمها حكم الدورة، أم البد أن تغتسل عنها وتؤدي الصالة التي فاتتها            

 بعد انقطاع الدم؟

إذا كان اخلارج دمًا ولو كان لونه بنيًا فهو حيض، مـا             {

 .دام خروجه في أيام عادتها كما فرض، والله العالم
 

امرأة تستمر معها العادة خمسة أيام أو ستة منتظمة شـهرياً،           ) ٦٤(سؤال  

انقطع عنها الدم بعد ثالثة أيام لمدة يومين ثم اغتسلت وتم الجماع في             

الليل، وفي الصباح خرج قليل من الدم الفاتح اللون وفي الظهر خـرج             

رب دم بني وقليل، فما الحكم فـي        دم أحمر بكمية قليلة جداً وفي المغ      

 ذلك في الجماع والصالة؟

إذا رأت الدم الثاني في أيام عادتهـا وإن كـان بغيـر              {

صفات احليض فهو حيض، والنقـاء املتخلـل بينهمـا          

وأما إذا كان بعد عادتها كما إذا كانـت         . بحكم احليضية 

فالدم الثاني إذا كان بغيـر صـفات        . عادتها خمسة أيام  



 F٣٤E

ستحاضة فصالتها وغسلها صحيح، تعمل     احليض واال 

 .أعمال املستحاضة، والله العالم
 

ما حكم ذات العادة العدديـة إذا رأت الـدم فـي الفتـرات         ) ٦٥(سؤال  

 وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثـاني، هـل          ) سبعة أيام  مثالً (القادمة مرة 

 قاعدة في مثل هذه الحاالت؟ تتغير عادتها، وما هي المتبقى عددية أ

إذا كان التخلف مرة واحدة فال يضـر، وان تكـرر           : اخلوئي

 . العادة، والله العالمَمَدَه

في زوال العادة السابقة    : uعلق على جوابه    ُي: التبريزي

بذلك إشكال، فال يبعد بقاؤها ما لم تتكرر اخملالفة على          

 .ذلك مرات متعددة
 

امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءهـا الحـيض           ) ٦٦(سؤال  

هذه الفترة واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم انقطـع أربعـة           

أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضاً واستمر إلى أكثـر مـن شـهر           

 فما حكم الدم األول؟

 وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟

  في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم ال؟وهل تعتبر

 :في الصورة املفروضة: اخلوئي

 والباقي استحاضة وكذا جتعل الدم      جتعل عادتها حيضاً  

 للصفات، نعم إذا     باملقدار الذي كان واجداً    الثاني حيضاً 

استمر الدم الواجد لها وجتاوز العشرة فـإن كانـت ذات           

 والبــاقي  حيضــًاعــادة عدديــة جتعــل أيــام عادتهــا



 F٣٥E

 وما زاد عليهـا      فتجعل العشرة حيضاً   وإالاستحاضة،  

 .استحاضة، والله العالم

 مـن أول    جتعل الدم الثاني الواجد لها حيضـاً      : التبريزي

رؤية الدم الثاني مبقدار عادتهـا، والبـاقي استحاضـة،          

وكذا الدم األول محكوم باحليض مبقدار عادتها والبـاقي         

ـ   ل في   ـتحاضة فيتخل ـاس ن أقـل   ـالفرض بني الدمي

رة أيام، هذا إذا كان رؤية الـدم مـن األول           ـالطهر أي عش  

ـ   وإالام عادتها،   ـفي أي  ما تقـدم فـي جـواب       ـ فتعمل ب

 .uالسيد اخلوئي 
 

ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى          ) ٦٧(سؤال  

 ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض، ثم        ما فوق الثالثة أيام، ولكن أول     

يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثالثة فما           

فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصـفات الحـيض، فـي هـذه               

 الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟

 .هو استحاضة، والله العالم: اخلوئي
 

أنا دورتي غير منتظمـة، يعنـي عدديـة فقـط، وأرى قبـل              ) ٦٨(سؤال  

الدورة وبعدها إفرازات لونها بني فاتح، فمـا حكمهـا، علمـاً أننـي ال               

 أحسبها من الدورة في البداية؟

إذا كانت هذه الصفرة قبل العـادة بيـوم أو يـومني             {

فتحتاطني فيها باجلمع بـني تـروك احلـائض وأعمـال           



 F٣٦E

 العادة فهـي محكومـة      املستحاضة، وأما الصفرة بعد   

 .بكونها استحاضة، والله العالم

 االستظهار  *

 :ورد في المسائل المنتخبة ما يلي) ٦٩(سؤال 

ستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمراً قبل أيام عادتهـا وإالّ            ويختص اال «

م ستظهار ويلزمها عمل المستحاضـة بعـد انقضـاء أيـا          فال يجوز لها اال   

 .»العادة

فهل إذا بدأ الدم بما يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عـرف             

يكون الـدم المسـتمر بعـد العـادة     ) مثل يوم أو يومين أو ثالثة (النساء  

بحكم االستحاضة لكونه مستمراً قبل أيام العادة، أم أن المراد أن الـدم             

ري عليهـا   المبتدأ للمرأة من باب التعجيل حكمه حكم دم العادة ويجـ          

ستظهار وإذا لم يكن من باب التعجيل فيلزم على المـرأة بعـد             حكم اال 

انقضاء أيام العادة إذا استمر بها الدم أن تعمل أعمال المستحاضـة وال             

 استظهار لها؟

 إذا كان اجملموع من املدة التي رأت الدم فيهـا قبـل             {

العادة مع أيام العادة وما بعدها ّمما لم يتجـاوز العشـرة      

جلميع حيض مع كونـه بصـفات احلـيض وإذا كـان            فا

اجملموع متجاوزًا العشرة فما قبل العـادة ومـا بعـدها           

استحاضة فإذا سبق الدم العـادة بيـومني مـثًال فـإن            

ــا   ــل العشــرة وجــب عليه ــه قب ــت انقطاع احتمل

ستظهار مع قضاء العبادة وإن علمت استمرار الدم ملا         اال



 F٣٧E

ستحاضة فـي   بعد العشرة فعليها أن تعمل أعمال امل      

 .الدم السابق للعادة، والله العالم
 

اليوم الذي يجـب علـى المـرأة أن تسـتظهر فيـه بتـرك               ) ٧٠(سؤال  

العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هـل يجـب             

 فيه؟ إعادة األعمال التي تركتها

مـا فاتهـا مـن      جتب إعادة   : في مفروض السؤال  : اخلوئي

 .العبادة عليها
 

 التخيير بين االستظهار وعدمه إلى العشرة في غير اليـوم           إن) ٧١(سؤال  

 عنـد السـيد     األول بعد انقضاء العادة تخيير استمراري، ولـيس ابتـدائياً         

، فلو لم تتخير بين االستظهار وعدمه في اليـوم األول مـن             &الخوئي  

أي اليـوم الـذي يلـي مـا وجـب فيـه             (هار غير الواجبـة،     أيام االستظ 

ما لنسيان أو تهاون وعدم مباالة، ثـم تـذكرت فـي اليـوم              إ) االستظهار

 التالي، أو تابت، فهل يحكم باالستحاضة حينئذ إلى العشرة أم ماذا؟

في غير اليوم األول بعد انقضاء العادة تتخير بـني          : {

، وتبقـى   االستظهار، والعمـل بوظيفـة املستحاضـة      

مخيرة أيضًا إلى العشرة، مع النسـيان وغيـره، واللـه           

 .العالم

 االستبراء *

  والحـال أن   االسـتبراء،  أو   لالختبارما هي المدة التي تلزم      ) ٧٢(سؤال  

البكر قد تخشى على نفسها إذا وضعت القطنة في الموضع مـدة تزيـد              



 F٣٨E

 على الدقيقة والدقيقتين؟

ه املّدة تكفي لإلختبار أو اإلستبراء وال يلزم أكثـر           هذ {

 .من ذلك، والله العالم
 

إذا تركت المرأة الحائض االستبراء لعذر من نسيان أو غيره          ) ٧٣(سؤال  

 واغتسلت وصادف براءة الرحم ونقاءه فما الحكم؟
@ . إذا تبني نقاء الرحم فغسلها صحيح، والله العالم{

 

 إذا تركته ال لعذر فهل يصح غسلها؟) ٧٤(سؤال 
@.  إذا تبني نقاء الرحم صح غسلها، والله العالم{

 

 وإن لم تتمكن من االستبراء فهل تغتسل أم ال؟) ٧٥(سؤال 
 عليها أن تغتسل إذا احتملت انقطـاع الـدم مـن            {

ها أن جتمع بني تروك احلـائض وأعمـال     الرحم ويجب علي  

@. املستحاضة، والله العالم
 

إذا رأت المرأة الدم ثم انقطع في الظاهر قبل ثالثة أيام ولكن            ) ٧٦(سؤال  

ه في الباطن إلى ثالثة أيام من حين رؤية الدم فهـل يجـب              ءاحتملت بقا 

 م تبني على عدمه ظاهراً؟عليها الفحص عن وجود الدم في الباطن أ

 . نعم عليها الفحص، والله العالم{
 

ولكـن بعـد وضـع القطنـة        ،   تنظف المرأة من الـدم     أحياناً) ٧٧(سؤال  

بـيض كـدر    أ كسائل   -ثار الدم   آ من   -واالختبار تخرج القطنة متسخة     

 ة، أو أوساخ حمراء، فهل تستصحب بقاء الحيض؟رفيه صف

 حتتـاط   إذا لم يتضح احلال، ولـو باالختبـار ثانيـاً         : {



 F٣٩E

باجلمع بني تروك احلائض، وأفعـال املستحاضـة، واللـه          

 .العالم
 

بالنسبة لالختبار بإدخال قطنة لمعرفة بقاء الدم في البـاطن          ) ٧٨(سؤال  

  االستحاضة وغير ذلك، بعض النساء خصوصـاً       نوعأو عدمه أو لمعرفة     

بكار قد يحصل لهن خوف على البكارة أو ألم ما من هـذه العمليـة               األ

لصغر الموضع أو نحو ذلك، فهل يعد هذا عذراً؟ فتلحق بمن ال تقـدر              

 على االختبار؟
 أن تضع القطنـة علـى فـم الفـرج       باإلدخال املراد   {

بحيث ميسكها الفرج ولو بواسطة املشد ثم تخرجهـا         

 .الله العالملتتعرف على وجود الدم وعدمه، و

  أحكام املبتدئة*

، والبقية اختلفن    من النساء متفقات عدداً    األقاربلو كان معظم    ) ٧٩(سؤال  

عن المعظم في العدد، فهل يجزي ذلك في الرجوع إلى المعظم واعتبـاره،             

أو أنه يشترط توافق الجميع في العدد، وال يكفي خرقه مـن واحـدة مـنهن                

  عن اثنتين أو ثالثة؟فضالً

 يكفي املعظم، وال عبـرة بالشـاذة مـنهن، واللـه            {

 .العالم
 

 هذا الحكم في الرجوع في وقتنا الحاضر يفضي إلى          إنثم  ) ٨٠(سؤال  

 فـي الـبالد     األقـارب نه فـي الغالـب انتشـار        أالحرج والمشقة، حيث    

 ؟والقرى، فكيف يكون الحل لذلك

 . اللواتي في بلدها، والله العالماألقارب  يكفي{



 F٤٠E

وكذلك االختالف بيوم أو يومين متحقق في الغالـب بـين           ) ٨١(سؤال  

 قارب، فهل يقدح ذلك في الرجوع؟األ

، فاحلكم مـا ذكـر فـي        ذًاا إذا لم يكن االختالف ش     {

ظهر تتحيض بستة أو سـبعة أيـام،         األ  أن الرسالة من 

 . العالموالله

  أحكام املضطربة*

فتاة عادتها مضطربة بحيث إن دورتها الشهرية تكـون مـرة           ) ٨٢(سؤال  

كل خمسة أو ستة أشهر، ولعـالج ذلـك الحـال أعطتهـا الطبيبـة دواًء        

وقالت لها خالل استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم وبالتـالي            

ية ولكن الدواء سوف يسبب نزول مـادة مثـل          لن تكون هنا دورة شهر    

 .فتات القهوة
  مع الشك بكون المادة الخارجة دم، ما هو الحكم؟/أ

  هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟/ب
 فـي    بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحـيض كـافٍ            /ج

 الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟
اخلــارج فيــه أوصــاف احلــيض أو إذا لــم يكــن  { /أ

االستحاضة ولم يعلم كونه دمـًا فـال شـيء عليهـا            

@.فاألحوط غسله ويجب الوضوء للصلوات، والله العالم

إذا كان الدم على أوصاف احليض وشرائطه فهو         { /ب

محكوم بكونه حيضًا وان كان بأوصـاف االستحاضـة         

فهو محكوم بكونـه استحاضـة وإّال فهـو دم يجـب            



 F٤١E

@.وضع منه ويجب الوضوء للصالة، والله العالمتطهير امل

جد في الـدم اخلـارج      ال اعتبار بقول األطباء إذا وُ      { /ج

أوصاف احليض وشرائطه وكـذا أوصـاف االستحاضـة،         

@.والله العالم
 

لو رأت المضطربة دماً قبل مرور عشرة أيام نقـاًء فإنهـا ال             ) ٨٣(سؤال  

 أقـل الطهـر، فهـل تعتبـره         لكن لو استمر إلى أن مر     تحكم بحيضيته و  

حيضاً بمجرد انقضاء أقل الطهر مثال لو رأت دماً بعد مرور ثمانية أيـام              

من حيضها السابق وبقي مستمراً تسعة أيام، فهل تعتبر ما بعـد اليـومين              

  المكملين لعشرة النقاء حيضاً أم ال؟األولين
حق عشرة أيـام     إذا لم يفصل بني الدم السابق والال       {

نقاًء فالدم الثاني محكوم باالستحاضة، نعم لـو كـان          

النقاء أقل من عشرة أيام وكـان الـدم الثـاني فـي أول              

حدوثه أصفر بصفات االستحاضة ثم تبـدل بأوصـاف          

احليض ولم يكن بصفات احليض أقل مـن ثالثـة أيـام أو     

عشرة أيام يحكم بكون الدم الثـاني بعـد دم الصـفرة            

انت الصفرة مع النقاء عشرة أيـام أو أكثـر،          حيضًا إذا ك  

@. والله العالم
المضطربة إذا رأت دماً بالصفات اعتبرته حيضاً فلو جاءها         ) ٨٤(سؤال  

 فال تحكم عليـه بالحيضـية لعـدم        الدم بعد حيضها هذا بتسعة أيام مثالً      

ى هـذا الـدم     فصل أقل الطهر ولكن هل تحكم بعد مرور يوم واحد عل          

بأنه حيض لو كان بالصفات؟ وما الحكم لو كان هذا الـدم ذو صـفات               

كالغلظة أو مصاحباً آلالم الحيض التي تعتادهـا المـرأة والحرقـة            (أكثر  



 F٤٢E

، فهل يعتبر هذا حيضاً دون السابق؟ وما الحكم لو أورثتهـا هـذه              )مثالً

 الصفات اطمئناناً بأنه حيضها دون السابق؟
 واألحوط أن حتتاط في الدم الثـاني         الدم األول حيض   {

بني تروك احلائض وأفعال املستحاضة إذا كان الدم الثاني         

@ .فيه صفات أكثر، والله العالم
 

امرأة مضطربة رأت دماً بالصفات بعد مـرور ثمانيـة أيـام            ) ٨٥(سؤال  

مجرد مرور  على حيضها السابق فاعتبرته استحاضة واستمر الدم، فهل ب        

يومين على هذا الدم تحكم عليه بالحيضية ألنه قد مرت عشـرة النقـاء              

 والدم بالصفات فيمكن أن يكون حيضاً، أم ال؟
 إذا كان الدم الثاني بصفات احليض بعد عشرة أيـام           {

 ،يومني فهو حـيض   لالتي رأت الدم فيها ثمانية وانقطع       

ـ          دم وإّال فهو استحاضة والعشرة أيام السابقة علـى ال

ليست كلها حيضًا بل تتحيض بحكم املضطربة مـن         

جعل الستة أو السبعة حيضـًا والبـاقي استحاضـة          

@. يلحق بالثمانية أيام التي بعدها، والله العالم

  أحكام الناسية*

امرأة نسيت عادتها الوقتية بعد الوالدة، فرأت الدم بصفات         ) ٨٦(سؤال  

 رأته بغير صفات الحيض، وحكمت عليـه  شرين يوماًالحيض، ثم بعد ع 

باالستحاضة، وبعد عشرة أيام رأت الدم أيضاً بغيـر صـفات الحـيض،             

 ؟األخيرفماذا تحكم على الدم 

حـد الـدمني اآلخـرين      أ مبصادفة   جماًالإ إذا علمت    {



 F٤٣E

لوقت عادتها لزمها االحتياط في جميع األيام احملتملـة         

مـان  وال فالدمان محك  إ و جمالي، لعلمها اإل  كونها طرفاً 

 .باالستحاضة، والله العالم

  أحكام احلائض*

إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلـم     ) ٨٧(سؤال  

 فماذا يجب عليها أن ترتب مـن أثـر هـل            ،أنه قبل الفجر أو بعد الفجر     

 تقضي الصالة أم ال تقضيها؟

 .ضاء الصالة في مفروض املسألةنعم عليها ق: اخلوئي

 استصـحاب  ال يجب عليها قضاء الصالة، فإنَّ     : التبريزي

 .عدم احليض ال يثبت الفوت
 

إذا استيقظت المرأة بعد طلـوع الفجـر أو طلـوع الشـمس             ) ٨٨(سؤال  

 وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصالة أم ال؟

طلوع الفجر مبقدار كانـت     إن كان حيضها بعد     : اخلوئي

 بصالة الفجر قبل خروج الـدم       اإلتياناملرأة متمكنة من    

وجب عليها قضاؤها، ومنه يظهر حال ما إذا كـان بعـد            

طلوع الشمس، وأما إذا علمت بأن حيضها كـان قبـل           

 .طلوع الفجر فال يجب عليها القضاء

 لم يجب   تاحتملبل إذا   : uيعلق على جوابه    : التبريزي

 .ن كان القضاء أحوطإضاء وعليها الق
 

 مـدة   إمرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولـم تـر دمـاً           ) ٨٩(سؤال  



 F٤٤E

 ثـم بعـد      نصف ساعة تقريبـاً     كثيراً مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دماً     

  كالخيط فما حكمها؟ جداًذلك صارت ترى الدم قليالً

لثالثة كغيرهـا وال    هذه املرأة في أحكام الدماء ا     : اخلوئي

 .تقتضي إجراء العملية املذكورة حكما خاصا لها
 

 متى يجب على الحائض أن تتطهر؟) ٩٠(سؤال 
 إذا انقطع الدم أو انقضت أيام العادة أو تغيـر الـدم             {

ن ليست لهـا عـادة فيجـب الغسـل          صفر فيمَ إلى األ 

 .عليها، والله العالم
 

بنت ال تعرف شيئاً عن العادة الشهرية ولمـا تفاجـأت بهـا             ) ٩١(سؤال  

 ما تفعل ومضى عليها فترة مـن الـزمن فمـا حكـم              اضطربت، ولم تدرِ  

 صيامها؟
يجب عليها قضاء الصوم الذي قامت بـه مـن دون            {

 .غسل، والله العالم
 

د منتصف الليل، هل عليها انتظار الوقت       امرأة ال تحيض بع   ) ٩٢(سؤال  

الذي حاضت فيه بعد انقضاء أيامها لتغتسل وتصلي فـي هـذا الوقـت              

المرأة التي تطهر بعد منتصـف الليـل، هـل          : االضطراري، بعبارة أخرى  

 عليها االغتسال وأداء الصالة في هذا الوقت االضطراري؟

إذا طُهرت بعد منتصف الليل كما فرض، تغتسـل          {

 صالة املغرب والعشاء، واألحوط أن تـأتي بهمـا          وتصلي

 .بقصد األعم من األداء والقضاء، والله العالم
 



 F٤٥E

إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصالة أنها كانت حائضـاً           ) ٩٣(سؤال  

 آنذاك أم ال، فهل تصح أعمالها، وهل يجب إعادتهما أم ال؟

لها فـي الفـرض املـذكور،       ال يجب عليها إعادة أعما     {

 .والله العالم
 

 يوماً، يسـبقها يـوم وأحيانـاً يومـان دم       ١٧زوجتي دورتها   ) ٩٤(سؤال  

 ساعات، وربما أكثـر  ٦ - ٣متقطع، بين كل مرة ترى فيها الدم أكثر من  

من ذلك، فالبارحة رأت دماً ولكنها لم تغتسل وطوال النهار لـم تصـم              

هل كان عليها أن تغتسل     : وسؤالي هو . ةً نزول الدم ولكنه لم ينزل     منتظر

أو ربما اليوم التالي    . على أساس أن اليوم التالي هو يوم طهرها وتصوم        

 هو آخر يوم فال تغتسل وال تصلي وال تصوم؟

إذا كان في ظرف انقطاع الدم موجودًا فـي فضـاء            {

الرحم، بحيث لو أدخل شيء من القطنة إلـى فضـائه           

تلوث بالدم ولو قليًال، فهذا املقدار يكفي في إحلاقه بأيام          

وإذا لم تتلوث القطنة باإلدخال أصًال، بـأن لـم          . احليض

يكن في فضاء الفرج دم أصًال، فالدم املذكور استحاضة،         

 .فعليها العمل بوظيفة املستحاضة والله العالم
 

ة وتأخرت المرأة في أدائها عـن أول        إذا دخل وقت الصال   ) ٩٥(سؤال  

الوقت، النشغالها ثم نزل عليها الدم، فهل يجب عليها قضاء الصالة بعد            

 انقضاء الحيض؟

 .نعم عليها قضاء تلك الصالة، والله العالم {



 F٤٦E

 حكم استمرار خروج الدم  

 انقطاع، فأي   امرأة استؤصل رحمها فأصبحت ترى الدم بال      ) ٩٦(سؤال  

األيام تجعلها حيضاً وأيها استحاضة، أو أن التي ال رحم لها ال تتحيض             

 أصالً وكل ما تراه استحاضة؟

إذا لم تكن لها عادة أو زالت عادتها بعد قلع الرحم،            {

فإذا اختلف الدم ما بصفة احليض ثالثـة أيـام أو أكثـر             

 وتغير عند متام العشرة أو قبلها جتعل ما بصفة احليض         

سواء كان من األول من اآلخـر أو مـن الوسـط            ، حيضًا  

والباقي استحاضة، وإن كان كل الدم على حد سواء من          

 أيام حيضًا   ٧ أيام أو    ٦حيث األوصاف جتعل في كل شهر       

والباقي استحاضة، وعدم الرحم ال ينافي وجـود عـروق          

نعم هي ال حتمل، وهذا ال ربـط        . الدم واحلكم بالتحيض  

 .رأة العقيمة، والله العالمله باحليض كامل

 حكم قراءة احلائض للقرآن واألدعية والزيارات ودخول احلسينيات 

 هل يجوز للحائض قراءة الزيارات اليومية واألدعية؟) ٩٧(سؤال 

ال بأس للحائض بقراءة األدعية والزيـارات، وال متـس           {

 .األسماء املقدسة، والله العالم
 

هل يجوز للمرأة الحائض الدخول للمآتم الحسـينية وهـي          ) ٩٨(ال  سؤ

 حائض لالستماع للمحاضرات اإلسالمية والدروس؟

إذا لم يكن املكان مسـجدًا، فـال بـأس بحضـور             {

 .احلائض فيه، والله العالم



 F٤٧E

 أثناء حيضها اتجـاه القـرآن       ما هو الواجب على المرأة في     ) ٩٩(سؤال  

الكريم، هل الواجب عليها عدم قراءة ما زاد على سـبع آيـات أم أنـه                

فمثالً إذا جاءها الحيض في شهر رمضان، فهل تضـيع           يكره لها ذلك؟  

عليها فرصة القراءة الكريمة للقرآن، وتكتفي بقـراءة أقـل مـن سـورة              

ن على تعلم القرآن،    الفاتحة وهي سبع آيات، ونساؤنا يقمن بتربية أبنائه       

فما حكمهن وهن يعلمنهم أكثر من سبع آيـات؟ نرجـو بيـان الحكـم               

 .الشرعي الواضح في هذه المسألة

يكره للحائض قراءة ما زاد على سبع آيات وال يحرم           {

عليها ذلك، نعم ال يجوز لها قراءة سور العزائم، واللـه           

 .العالم

 اجلمع بني أعمال املستحاضة وتروك احلائض 

نفس الفصل الخامس من المنهاج باب حكم الدم فـي أيـام            ) ١٠٠(ؤال  س

 لى أن تحتاط فـي كـلٍّ      وواأل( : قبيل آخرها  uيقول السيد الخوئي    ... العادة

 مـن الـدمين بحكـم       جعـل كـالً   ت، هل المقصود باالحتياط أن      )من الدمين 

 ض وأفعال المستحاضة؟الحيض أو المقصود به أن تجمع بين تروك الحائ
 من الدمني هو اجلمـع بـني         معنى االحتياط في كلٍّ    {

@. تروك احلائض وأفعال املستحاضة، والله العالم
 

 كيف يكون الجمع بين أعمال الطاهرة وأعمال الحائض؟) ١٠١(سؤال 
 تترك جميع تروك احلائض وتغتسل وتصـلي رجـاءًا       {

 على احلائض تشريعية ال ذاتية، واللـه        ن حرمة الصالة  أل

 . العالم



 F٤٨E

  ما يحرم على احلائض*

 حرمة قراءة العزائم 

هل يحرم على الحائض قراءة سور العـزائم كمـا يحـرم            ) ١٠٢(سؤال  

 على الجنب؟

 .نعم حكمها حكم اجلنب: اخلوئي

 ^ ئمةحرمة دخول حرم األ 

هل يجوز دخول الحائض إلى المشاهد المشـرفة لالئمـة          ) ١٠٣(سؤال  

  كالرواق وعند الضريح؟^

يجوز لها دخول الرواق، وال يجوز دخول املشـهد         : اخلوئي

 .، والله العالمنفسه وعند الضريح على األحوط وجوبًا
 

شوفة، وهـي   ضرحة المقدسة تحيط بها مساحات مك     األ) ١٠٤(سؤال  

هل تجري على هذه الصـحون أحكـام        : المعروفة بالصحن، والسؤال  

المسجدية في حرمه التنجيس، وعدم جواز دخول الحائض والنفسـاء          

 أم ال؟

 .ال جتري، والله العالم: اخلوئي

 حرمة اجلماع  

؟ ما كفارة جماع الزوجة في الثلث األخيـر مـن الحـيض           ) ١٠٥(سؤال  

 .يرجى توضيح القيمة

في دخول الرجل بزوجته في آخر احليض ربـع دينـار            {



 F٤٩E

على األحوط األولى، أي ربع مثقال ذهب شرعي، واملثقال         

الشرعي ينقص عن املثقـال الصـيرفي بـالربع، واللـه           

 .العالم
 

 ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض مـن غيـر           ) ١٠٦(سؤال  

 الوطء، مما يؤدي إلى اإلنزال؟ وماذا يترتب بذلك عليهما؟

ــا ســائر   { ــام احلــيض، وأم احملــّرم وطء الزوجــة أي

االستمتاعات األخرى فال بأس بها، أنزل أو لم ينـزل فـال            

 .شيء عليهما في غير الوطء، والله العالم
 

عـد أن تطهـر مـن       هل يجوز أن يجامع الرجل زوجتـه ب       ) ١٠٧(سؤال  

 الحيض وقبل أن تغتسل؟

ال بأس مبا ذكر، ولكن األولى تـأخيره إلـى مـا بعـد               {

 .االغتسال من احليض، والله العالم
 

ما حكم نكاح الزوجة دبراً أيام الطهر؟ وما حكمـه أيـام            ) ١٠٨(سؤال  

 الحيض؟

 ال يجوز وطء احلائض أيام حيضـها، وإذا وقـع ذلـك            {

فعليه االستغفار واألولى التكفير، كما ُذكر في مسألة        

وأما وطء  . من مسائل احليض في املسائل املنتخبة     ) ٦٨(

الزوجة دبرًا فاألحوط تركه، خصوصًا مع عـدم رضـاها،          

 .والله العالم



 F٥٠E

  غسل احلائض*
ت امرأة طهرت من عادتها وتخيلت أنهـا جنـب فاغتسـل          ) ١٠٩(سؤال  

ونوت غسل الجنابة، وبهذا الغسـل أتـت بأعمـال الحـج، فمـا حكـم                

 أعمالها؟

 . الغسل صحيح، واألعمال كذلك، والله العالم{
 

امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض، ولكن حين الغسـل         ) ١١٠(سؤال  

  كان يوجد مس  شعر رأسها، ولم تكـن تزيلهـا حـين          اكات حديدية للم 

 سل، في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟الغ

ال بأس بذلك، مادام يصل املاء إلى البشرة، والله         : اخلوئي

 .العالم
 

 إذا تركت المرأة غسـل الحـيض أو االستحاضـة، جهـالً           ) ١١١(سؤال  

واتها تحتـاج    صل أن، ومضت عليها أيام كثيرة، فهل       بالمسألة، أو نسياناً  

 م أ ،خرى واجبة كالجنابـة   أ إلى اإلعادة، مع العلم بأنها اغتسلت أغساالً      

 مستحبة كالجمعة؟

ا تركته من   نعم يجزي ما ذكرمت من األغسال، عمّ      : اخلوئي

ن لم تلتفت إلى ما     إاألغسال التي كانت واجبة عليها، و     

عادة ما أتت به قبـل أن       إيجب عليها، فال يجب عليها إال       

 .أحد األغسال عن واجبها، والله العالمتأتي ب
 

 هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟) ١١٢(سؤال 

إذا نوت أحدهما كفى عن اآلخر، وإن كـان األحـوط            {

 .قصدهما في غسل واحد، والله العالم



 F٥١E

عدة سـنوات عرفتـه،     امرأة ال تعرف غسل الحيض، وبعد       ) ١١٣(سؤال  

فما الحكم في ذلك؟ وهـل تعيـد صـلواتها أم غيـر ذلـك، وكـذلك                 

 الصيام؟

تقضي الصلوات التي صـلتها بالغسـل الباطـل،         {

 .وكذا تقضي الصيام، والله العالم
 

هل يمكن للحائض أن تـأتي باألغسـال المسـتحبة فـي            ) ١١٤(سؤال  

 قدر، لتحوز ثوابها؟بعض المناسبات، كليالي ال

ال بأس بإتيان احلائض باألغسـال املـذكورة برجـاء           {

 .املطلوبية، والله العالم

  سن اليأس*

 متى يتحقق سن اليأس عند المرأة؟) ١١٥(سؤال 
 حتتاط بني اخلمسني والستني وبعد الستني القمرية        {

@. فال حيض، والله العالم
 

إذا بلغت المرأة سن الخمسين وما زالت العـادة الشـهرية           ) ١١٦(سؤال  

تأتيها بانتظام، كما هي في الحالة الطبيعية، فمـا الواجـب عليهـا تجـاه               

 الصالة والصوم؟

إذا رأت بعد بلوغ اخلمسني فاألحوط وجوبًا أن جتمع          {

بني تروك احلائض وأفعـال املستحاضـة، إذا كـان الـدم          

 .احليض، أو أنها رأته أيام العادة، والله العالمبصفات 
 



 F٥٢E

غير القرشية التي أكملت الخمسين، وال زالت تـرى الـدم    ) ١١٧(سؤال  

في أيام العادة بصفات الحيض، فما هو تكليفها، فهل تعده حيضا، أم ال             

 بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؟

ن جتمـع بـني تـروك       أفي هذه الصورة ال بد      نعم  : اخلوئي

احلائض وأعمال املستحاضة حتى بلوغها الستني سنة       

 . على االحتياطبناًء
 

 عامـاً تعـاني مـن عـدم توقـف الـدورة             ٥١امرأة بلغت   ) ١١٨(سؤال  

الشهرية، إما أسبوعياً أو كل عشرة أيام، وذلك بشكل غير منتظم، فماذا            

 ا فعله؟يلزمه

إذا رأت الدم بعد بلوغ اخلمسني فاألحوط وجوبـًا أن           {

جتمع بني تروك احلائض وأفعال املستحاضة إن كان الـدم        

 .بصفات احليض، أو أنها رأته أيام العادة، والله العالم



 F٥٣E
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  أحكام االستحاضة الكثيرة*

ة الكثيرة إذا لم تـتمكن مـن الغسـل وأرادت           المستحاض) ١١٩(سؤال  

 واحد مع هـذا التـيمم للصـالتين          عنه، فهل تكتفي بوضوءٍ    التيمم بدالً 

كصالتي الظهر والعصر، أم أنها تتوضأ وتتيمم وتصلي الظهر ثم تتوضأ           

 للعصر أيضاً؟
 واألحوط استحبابًا أن تتوضـأ      . البد لها من الوضوء    {

 .لكل فريضة، والله العالم
 

المرأة في االستحاضة الكثيرة، لو لم تنتبـه للصـالة عنـد            ) ١٢٠(ل  سؤا

الفجر، فهنا تصبح الصالة قضاء، فإذا أرادت تأخيرها للظهر، واغتسلت          

 للظهرين فقط، هل يجوز لها ذلك؟

 .نعم يجوز لها ذلك: اخلوئي
 

ضة إذا كان الدم الذي يخرج منهـا قلـيالً          المرأة المستحا ) ١٢١(سؤال  

لكنّها إذا اشتغلت أو ضغط على بطنها مثالً خرج منها في تلـك الحـال    

دم كثير بحيث تصبح كثيرة وبعد فترة قصيرة يرجع الـدم إلـى وضـعه               

الطبيعي ويكون قليالً، فخروج الدم الكثير لطارئ وإالّ فإن طبيعة الـدم            

  الكثيرة بعد االستلقاء مثالً أم ال؟ فهل عليها أحكام،الخارج قليل

 إذا خرج الدم الطارئ وسال مـن القطنـة فتجـري            {

 .أحكام الكثيرة، والله العالم



 F٥٦E

هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تفصـل بـين صـلواتها           ) ١٢٢(سؤال  

ـ  (بالتعقيبات والنوافل    ، أم يجـب    ) والمغـرب والعشـاء    ـالظهر والعصر

 المبادرة إلى الصالة التالية؟عليها 

الفصل بالتعقيب القليل املتعارف ال يضرُّ بصـحة         {

الصالة الثانية، وأما التعقيب املطّول فـاألحوط تركـه،         

 .والله العالم

  أحكام االستحاضة املتوسطة *
 ما هو تكليف المستحاضة المتوسطة؟) ١٢٣(سؤال 

 كل يوم قبيل صـالة الفجـر،        عليها أن تغتسل في    {

 .وتتوضأ لكل صالة، والله العالم
 

المستحاضة الوسطى لو لم تجلس لصالة الفجر واغتسـلت         ) ١٢٤(سؤال  

لصالة الظهر أو اغتسلت لقضاء صالة الصبح هل يكفي غسل واحد لليوم            

 لصبح فقط؟كله ثم في اليوم التالي هل تعود للغسل لصالة الظهر أو ل
 نعم يكفي غسل واحد وتغتسل في اليوم التـالي          {

@. بعد الفجر لصالة الصبح، والله العالم
 

امرأة عندها استحاضة وسـطى، واغتسـلت قبـل الفجـر،           ) ١٢٥(سؤال  

هـل تعيـد   : ، فعليها أن تعيد الصالة والوضـوء، السـؤال   وطهرت عصراً 

  الوضوء والصالة؟بإعادةفي تك، أم تالغسل أيضاً عصراً

غسلها أيضـًا مـع     ) في مفروض السؤال  (تعيد  : اخلوئي

وضوءها، وتعيد صالة فجرها مع الظهر والعصر، واللـه         

 .العالم



 F٥٧E

امرأة في االستحاضة الوسطى، لم تستيقظ مـن النـوم إال           ) ١٢٦(سؤال  

ليوم، ومتى تغتسل كـل   بعد طلوع الشمس، متى تغتسل غسلها في هذا ا        

 يوم؟

تغتسل عند قيامها، وتتوضأ، وتصلي فجرهـا،       : اخلوئي

 لصـالة فجرهـا دون       واحـداً  وتغتسل كل يـوم غسـالً     

 .ربع األخرىالصلوات األ
 

امرأة مستحاضة باالستحاضة الوسطى تأتي بالوضوء لكل       ) ١٢٧(سؤال  

 صالة ولكن مع عدم اإلتيان بالغسل؟

 .يجب عليها قضاء تلك الصلوات، والله العالم {

  أحكام االستحاضة القليلة*

 ما هو تكليف المستحاضة القليلة؟) ١٢٨(سؤال 

 .عليها أن تتوضأ لكل صالة، والله العالم {
 

 عـن   إذا توضأت المستحاضـة القليلـة واشـتغلت بعـده         ) ١٢٩(سؤال  

الصالة نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فهل يلزمها إعـادة الوضـوء قبـل               

  وهل اإلقامة فورية؟،الصالة
@. األحوط وجوب املبادرة العرفية، والله العالم{

 

إذا حصل النقاء للمرأة من االستحاضة القليلـة، ولـم تـر            ) ١٣٠(سؤال  

 ل للنقاء؟الدم بعد ذلك، هل يجب عليها الغس

يجب الغسل في االستحاضة القليلة، حتـى      ال: اخلوئي

 .بعد النقاء



 F٥٨E

ما هـي وظيفـة المـرأة التـي طهـرت مـن االستحاضـة               ) ١٣١(سؤال  

 الصغرى؟

عليها الوضوء للصالة اآلتية مع تطهيـر املوضـع،          {

 .والله العالم
 

االستحاضـة الصـغرى إذا خـرج منهـا الـدم إلـى             ذات  ) ١٣٢(سؤال  

الخارج، وفيما بعد يبقى في داخل الرحم، وال يخرج إلى الخارج، هل            

يجب عليها وضع القطنة، وتجديدها لكل صـالة أم ال، مـع أن القطنـة               

 تبقى نقية؟

، والله  ملوثةيختص وجوب التبديل مبا إذا كانت       : اخلوئي

 .العالم
 

هل يجوز للمرأة في االستحاضة القليلـة أن تجمـع بـين            ) ١٣٣(سؤال  

 الظهرين أو العشائين بوضوء واحد؟

 . ال يجوز ذلك، والله العالم{
 

إذا كان جواب المسألة السابقة عدم الجواز، فمـا حكـم           ) ١٣٤(سؤال  

 من كانت تجمع جهال بالحكم؟

 .ة الثانية، والله العالم يجب عليها إعادة الصال{
 

 أعمال املستحاضة *

ـ هل إعادة الوضـوء ) ١٣٥(سؤال  بالنسـبة إلـى المستحاضـة لصـالة       

نه ال تجب اإلعادة فيما     أ أم    تعبدي حكم - العصر بعد صالة الظهر مثالً    
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 لو تيقنت بعدم خروج دم االستحاضة بين الصالتين؟
م خروج شيء مـن الـدم مـن حـني            إذا علمت بعد   {

الشروع في الوضوء لصـالة الظهـر كمـا لـو وجـدت             

القطنة بعد الصالة التي جددتها قبل الوضـوء لصـالة          

الظهر نظيفة لم يصبها أي شيء، فـال يجـب عليهـا            

@. إعادة الوضوء لصالة العصر، والله العالم
 

 تكن تعلم بلـزوم الوضـوء لكـل         ما حكم المرأة التي لم    ) ١٣٦(سؤال  

 والعشـاءين فريضة في االستحاضة وقد صلت الظهرين بوضوء واحـد          

  بالحكم؟بوضوء واحد تجمع بينهما مدة من الزمن جهالً
 العصر والعشاء في املدة التي تعلـم أنهـا          ي تقض {

صلتها كذلك ومع الشك تكتفي بالقدر املتيقن، واللـه         

@. العالم
 

مستحاضة عملت بوظيفتها وبدأت بالصـالة ثـم قطعـت          ) ١٣٧(سؤال  

صالتها لعذر أو لغير عذر وفي نفس الوقت أرادت أن تستأنف الصالة،            

 فهل تعيد طهارتها من وضوء أو غسل أو تيمم؟
 األحوط أن تعيد طهارتها للصالة املستأنفة، والله        {

@. العالم
 

كنـت قـد سـألتكم عـن المـدة التـي تضـع فيهـا ذات                 ) ١٣٨(سؤال  

 فـأجبتم بأنهـا     ؟االستحاضة القطنة لالختبار لتعرف من أي قسـم هـي         

 تبقيهـا   أنهـا تضعها من وقت صالة إلى وقت صالة أخرى، فهل تعنون           



 F٦٠E

في الموضع طوال تلك الفترة ليكون ما تجمع من الدم فيها هو حكمها،             

 مكن؟فأرجو تحديد المدة بالدقائق إن أ
 املرأة تضع القطنة عند      املقصود مما أجبنا سابقًا أنَّ     {

وقت الصالة لتختبر حال الدم أو قبل الوقت بسـاعة أو           

 ال أنها تبقي القطنة من وقـت صـالة        نصف ساعة مثالً  

@. إلى دخول وقت صالة أخرى، والله العالم
 

ـ (هناك حاالت خاصة للحمل     ) ١٣٩(سؤال   وعنـد  ) زول المشـيمة  كن

الفحص يكون الفحص مضراً للمرأة وللجنـين، فهـل يسـقط وجـوب             

الفحص، وعليه فأي نوع من أقسام االستحاضة يجري حكمه، مع العلم           

 أن هذه االستحاضة قد تستمر إلى حين الوالدة؟

 ميكن لها أن حتتاط باجلمع بني أعمال املستحاضـة          {

سل ثم تتوضـأ،    الكبيرة واملتوسطة والصغيرة، بأن تغت    

وإذا كان الغسل مضرا بها، أو خافت من الضـرر تتـيمم            

 .بدله، والله العالم
 

قد يستمر نزيف جرح الوالدة إلى ما بعد النفـاس، وفـي            ) ١٤٠(سؤال  

هذه الحالة قد يتعذر الفحص، فما هو الحكم إذا لم تستطع التمييز بـين              

ح أو دم استحاضة، علمـا بـأن الـدم قـد            الدم الخارج، هل هو دم جر     

 يكون قليال وقد يكون متوسطا أو كثيرا؟

 حتتاط في أعمـال االستحاضـة، وإذا لـم ميكنهـا            {

 .الغسل تتيمم بدله، والله العالم
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المستحاضة البـد لهـا أن تغتسـل وتتوضـأ، أتـت بهمـا              ) ١٤١(سؤال  

 كما إذا اضطرت إلى أن تذهب إلـى   بين األعمال، طويلٌ وحصل فصلٌ 

 منزلها فتغتسل وتعود، فهل يضر هذا الفصل؟

عليها إعادة الغسل والوضوء، إال أن تعلـم بنقـاء           {

باطن رحمها من الدم منذ أن بدأت بالغسل أو الوضـوء           

إلى زمان الصالة أو الطواف، ومع االضطرار إلـى الفصـل      

حوط الطويل وعدم تيسر الغسل في مكان قريـب فـاأل   

 .ضم التيمم إليه ُقبيل الصالة والطواف، والله العالم

  املستحاضةحكامأ *

امرأة لم تكن تميز بين الحيض واالستحاضة فكانت تفطر         ) ١٤٢(سؤال  

 في فترة االستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟

لك  في حالتها ت   اإلفطارإن كانت قاطعة بأن لها      : اخلوئي

فليس عليها سوى قضاء صـومها، ويجـب أن تقضـي           

 .صالتها الفائتة تلك األيام التي جتهل حكمها

هل يجوز للمستحاضة قضاء ما فاتها من صـلوات سـواء           ) ١٤٣(سؤال  

 أكان الفوت أيام استحاضتها أو طهرها؟
 إذا عملت بوظيفتها من الوضوء أو األغسال حسب         {

 وأعادت تلـك األعمـال للصـالة        األدائيةللصالة  حالتها  

القضائية فال بأس أو إذا قضت قبل دخول وقت الصـالة           

 وعملت بوظيفتها للصالة القضـائية وأعـادت        األدائية

@.  فال بأس، والله العالماألدائيةاألعمال للصالة 
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يخرج فـي غيـر     ) فرسائل أص (هل كل صفرة تراها المرأة دم       ) ١٤٤(سؤال  

 أيام العادة؟

 كل دم أصفر تراه املرأة محكوم عليه باالستحاضة         {

 .إّال إذا كان في أيام العادة أو قبلها بيومني، والله العالم
 

لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامهـا، وكانـت تقتصـر          ) ١٤٥(سؤال  

ملها، ولـو كانـت تجمـع        أو الوضوء فقط هل يصح ع      على الغسل مثالً  

 بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها هل يحكم بصحة عملها؟

التاركة لوظيفتها بطل عملها من صالة وصوم       : اخلوئي

 - ولـو إجمـاالً    -وسواء جهلت بها أم ال، والعاملة بهـا         

 .صح عملها
 

رة مـن الـدم، أو    قطـ  األحيانترى بعض النساء في بعض      ) ١٤٦(سؤال  

 قطرات فهل تأخذ أحكام االستحاضة أم ال؟

ـ      : اخلوئي رح أو جـرح، فهـو محكـوم        إن لم يكن مـن ُق

 .باالستحاضة
 

إذا اشتبه الدم بين كونه من الجرح أو االستحاضة فما هي           ) ١٤٧(سؤال  

 وظيفتها؟

 محكومة بالطهارة إّال إذا كانت مستحاضة قبل ذلك،        {

 .والله العالم
 

إذا لم تأت المستحاضة باألغسال المترتبـة عليهـا، فهـل           ) ١٤٨(سؤال  

 يجوز لها أن تدخل المسجد؟

 .نعم يجوز لها الدخول في املسجد، والله العالم {
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  شرائط النفاس*

لحامل، ما هي وظيفتها في حال نزل عليهـا الـدم           المرأة ا ) ١٤٩(سؤال  

الذي يسبق الوالدة في أثناء وقت الصالة؟ مع توضيح ما هو هذا الدم؟             

 هل هو دم حيض أو استحاضة أو نفاس؟

ال يعتبر الدم الذي سبق دم حيض وال نفاس، وعليها           {

 .تطهير املوضع والصالة ما لم تلد، والله العالم
 

ن هـل   ا أو شـهر   إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شـهر       ) ١٥٠(سؤال  

  أم ال؟اًيعتبر دمها نفاس

االعتبار فيه مشكل يلزمها االحتياط في األيام       : اخلوئي

املقررة باجلمع بني تروك النفساء وأحكام املستحاضـة،        

 .ن أسقطوتلزم الدية على َم

 بنفاس، نعـم  بأس بترك االحتياط فإنه ليس   ال: التبريزي

إذا صادف أيام حيضها فهو محكوم باحليض، وكـذا إذا          

ـ           ن كان بصفات احليض وشرائطه، وتلزم الديـة علـى َم

 .أسقط
 

ما هو حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، قبـل أن         ) ١٥١(سؤال  
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ه الروح قبل إكمال الشهر السادس؟تلجه الروح، وبعد أن تلج 

محكوم بأنه دم نفاس بشـرط العلـم بكونـه          : ئياخلو

 نشوء اإلنسان، بحيث يصدق علـى ذلـك الـوالدة           مبدأ

 .فيكون الدم اخلارج معه نفاسًا

محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلـم بكونـه         : التبريزي

 نشوء اإلنسان بحيث يصـدق علـى ذلـك الـوالدة      مبدأ

 .ووضع احلمل فيكون الدم اخلارج معه نفاسًا
 

فصـل فـي     «: في العروة الـوثقى توجـد العبـارة التاليـة         ) ١٥٢(سؤال  

النفاس، وهو دم يخرج مع ظهور أول جـزء مـن الولـد أو بعـده قبـل           

انقضاء عشرة أيام مـن حـين الـوالدة، سـواء كـان تـام الخلقـة أو ال             

كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضـغة أو علقـة بشـرط                

بكونها مبدأ نشوء اإلنسان، ولو شك فـي الـوالدة أو فـي كـون               العلم  

 .» الساقط مبدأ نشوء اإلنسان لم يحكم بالنفاس وال يلزم الفحص

علماً بـأن المضـغة     »  مبدأ نشوء اإلنسان   «ما المقصود من    : السؤال هو 

والعلقة بل وحتى النطفة هي مبـدأ نشـوء اإلنسـان بالتأكيـد؟ ثـم مـا                 

والدة، أي كيف تارة يصـدق عليـه والدة وتـارة ال            المقصود بصدقية ال  

 يصدق عليه والدة؟

 املراد انعقاد النطفة بحيث لو بقيـت فـي الـرحم            {

 ، اإلنسـان  وء وصارت إنسانًا ال أّنها صارت مبدأ نش       ْتَملَن

وهكذا ال تصدق الوالدة إذا كان اخلارج منها قطع صغيرة          

 .متفرقة كالدم املتقطع، والله العالم
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أجبتم في استفتاء سابق بأن لو أخرج الولد من غير الفرج           ) ١٥٣(سؤال  

فالدم الخارج ال تترتب عليه أحكام النفاس فـأرجو بيـان رأي السـيد              

  إن أمكن؟uالخوئي 
 إذا كان الدم في أيام احليض أو كان واجـدًا لصـفاته             {

 u وكـان رأي السـيد اخلـوئي         ،فهو محكوم بـاحليض   

 .ك، والله العالمكذل
 

إذا احتوى على صفة واحـدة مـن صـفات دم الحـيض             ) ١٥٤(سؤال  

 أو اللون فقط أو صفتان فقط، فهـل يكفـي هـذا للحكـم               كالغلظة مثالً 

 بحيضية الدم؟
 إذا كان الدم أحمر فهو حيض إذا تخلل بني الـدمني            {

، واللـه   األقل أقل الطهر مع استمرار الدم ثالثة أيام على       

@. العالم
 

  أحكام النفساء*

امرأة نفساء وقد انقطع الدم عنها أكثر من عشرة فحسـبت           ) ١٥٥(سؤال  

الدم بأيام عادتها وجعلت الباقي استحاضة ثم بعد أسبوع مثال من هـذا             

 الدم رأت دماً يتفق مع صفة الحيض، فهل تتحيض برؤيته؟
 -  بني الدمني أقل من أيام الطهر جتمع        مبا أن الفصل   {

في الدم الواقع في أيام عادتها أو الواجد لصفات احليض          

 بـني تـروك     - إذا لم يكن الدم احلاصل واجدًا للصـفات       

 .احلائض وأفعال املستحاضة، والله العالم
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، فمـا   )٨(وفي النفاس زاد الدم عن      ) ٨(لو كانت عادتها    ) ١٥٦(سؤال  

 هو حكمها؟

إذا جتاوز الدم العشرة فتأخذ مقدار عادتها وجتعلـه          {

نفاسًا والزائد استحاضة، وأما إذا انقطع قبل العشـرة         

 .فكل الدم نفاس، والله العالم
 

بعض النساء يعتقدن أن فترة النفاس قد تمتد إلـى عشـرة        ) ١٥٧(سؤال  

ترك الصـالة، هـالّ تفضـلتم بتوضـيح الحكـم           أيام أو أكثر، مما يعني      

 الشرعي؟

ـان            { ال يزيد النفاس على عشرة أيام، فإذا زاد على العشـرة ك

ـاس،            نفاسها مبقدار عادتها، وإذا لم يزد على العشرة فكلـه نف

 .والله العالم
 

دتهـا  المرأة بعد الوالدة وانتهاء نفاسـها بمقـدار أيـام عا          ) ١٥٨(سؤال  

الشهرية، عند الصالة هل يجب الوضوء عليهـا لكـل فريضـة كـالظهر              

والعصر، وال يفصل بين الصالتين إال التعقيب، أم الوضوء لصالة الظهر           

 ومن ثم الوضوء من جديد لصالة العصر؟

النفساء إذا لم يتجاوز دمها العشرة فكله نفـاس،          {

 فـي   وإذا جتاوز دمها العشرة كان النفاس مبقدار عادتهـا        

احليض والباقي استحاضة، فإن كانـت كثيـرة فـالالزم          

ثالثة أغسال، غسل للفجر وغسـل للظهـرين جتمـع          

بينهما، وغسل للعشاءين جتمـع بينهمـا، وإن كانـت          

متوسطة فعليها الغسل لصالة الفجر مضافًا للوضوء       



 F٦٩E

لكل صالة، وإن كانت قليلة فحكمهـا الوضـوء لكـل           

 .فريضة أو نافلة، والله العالم

 اجلمع بني أعمال املستحاضة وتروك النفساء 

إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضـة         ) ١٥٩(سؤال  

على ناحية االحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء، أم أن الصـوم             

  لها؟الذي صامته كاٍف

 .يجب عليها قضاء الصوم إحتياطًا: اخلوئي

 ستمرار خروج دم النفاسحكم ا 

 لـو   - بعد أيام النفاس العشـرة       -المرأة في حال النفاس     ) ١٦٠(سؤال  

استمر عندها الدم إلى شهرين أو ثالثة أو أربعين يوما، فهل كل ما كان              

 ، أو خصوص أيام العادة؟بصفات الحيض حيضاً

خصوص أيـام العـادة يكـون       : في مفروض السؤال   {

 .، والله العالمحيضًا
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 البقاء على احليض *

مسـألة   (u السـيد الخـوئي       العظمـى  منهاج آية اهللا  في  ) ١٦١(سؤال  

إذا نسي الصائم غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيـام مـن              ) ٩٨٨

ان بطل صومه وعليه القضاء دون غيره من الواجـب المعـين            شهر رمض 

 .ن كان أحوط استحباباًإوغيره و

 .قوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسته المرأة بالجنابةواأل

 :السؤال هو

 ففي هـذه الصـورة، مـا        إذا كان تغتسل منهما ولكن غسلها كان باطالً       

 ؟حكم صالتها وصومها

ة غســلها فصــومها  لصــح إذا كانــت معتقــدًة{

وتقضـي صـلواتها     محكوم بالصحة وعليها الغسل،   

 . التي صلتها بالغسل الباطل، والله العالم
 

ن كان عليها غسل الحيض في رمضان تتيمم هل عليهـا           م) ١٦٢(سؤال  



 F٧٤E

 البقاء إلى طلوع الفجر بدون نوم؟
 فـال   ، إذا كانت مريضة ال تتمكن من استعمال املاء        {

 ،بأس بأن تتيمم مع البقاء إلى طلوع الفجر بـدون نـوم           

وأما إذا أمكنها استعمال املاء فـال تصـل النوبـة إلـى             

 . التيمم، والله العالم
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 أحكام صوم الحائض والمستحاضة
 

 عادة عددية ووقتية، وبعـد إنقضـاء         ذاتَ إذا كانت المرأةُ  ) ١٦٣(سؤال  

 نقطاع دمها، رأت الدم في يوم من األيـام العشـرة رقيقـاً   ادتها وعدد عا 

 ، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم ال؟ومتقطعاً

نعم لو كان الدم بغير الصفات التـي للحـيض          : اخلوئي

فتركت الصوم تلك األيام بزعم احليضية، أما لو صامتها         

 .فال قضاء عليها إال أن يكون الدم بالصفات
 

ذكرتم في المنهاج عدم بطالن صوم الحائض إذا لم تعلم          ) ١٦٤ (سؤال

بالنقاء حتى تصبح، فهل هذا ال ينافي فتواكم بعدم إجزاء صـوم شـهر              

 رمضان والواجب المعين إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟

 ناوية أيضًا بالليـل صـوم       ألنهاال تنافي بينهما    : اخلوئي

 تقدير طهارتها قبل الفجر، كاملسـافر الـذي         الغد على 

 .ينوي السفر وله عدم اخلروج قبل الزوال
 

 في ليالي شهر رمضان     هل يجوز للمرأة أن تتناول أقراصاً     ) ١٦٥(سؤال  

 عندما يقترب وقت عادتها لتمنع حصولها ألجل أن تصوم؟

 . ال بأس بالتناول، والله العالم{
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 لــو لــم تغتســل المستحاضــة الكثيــرة للصــالة نســياناً) ١٦٦(ســؤال 

 بـالحكم، هـل يبطـل صـوم          وجهـالً  ، أو نسياناً  أو جهالً ) لالستحاضة(

 ؟النهار، وهل الحكم كذلك لو اغتسلت للصالة ولكنها لم تصل نسياناً

 يشترط في صحة صوم املستحاضـة اغتسـالها         {

العلم واجلهل، وفي فـرض نسـيان       للصالة، وال فرق بني     

 . قضاء صومها، والله العالمالصالة فاألحوط وجوبًا
 

المرأة التي تكون في االستحاضة المتوسطة أو الكثيرة، لو         ) ١٦٧(سؤال  

 نامت عن غسلها، أو غلبها النوم، فهل يضر ذلك بصومها؟

 إذا استيقظت قبـل طلـوع الشـمس اغتسـلت           {

ما إذا استيقظت بعـد طلـوع       ألت، وصح صومها، و   وص

، الشمس فتتم الصوم ثم تقضيه على األحوط وجوبـاً        

 .والله العالم
 

امرأة صائمة في شهر رمضان وجاءها دورتها الشهرية قبل         ) ١٦٨(سؤال  

أذان المغرب بخمس دقائق، فما الحكـم الشـرعي؟ ومـاذا لـو كانـت               

 ؟صائمة مستحباً

إذا حاضت ولو قبل الغروب بطل صومها ذلك اليوم،          {

 .وال فرق بني الصوم الواجب واملستحب، والله العالم
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 قضاء الصوم
 

بنت ال تعرف شيئاً عن العادة الشهرية ولما تفاجأت بهـا،           ) ١٦٩(سؤال  

ـ              ا حكـم   اضطربت ولم تدر ما تفعل ومضى عليها فترة مـن الـزمن، فم

 صيامها؟
 يجب عليها قضاء الصوم الذي قامت بـه مـن دون             {

@. غسل، والله العالم
 

ن أصبحت طاهرة هل عليها قضاء الصوم مـع احتمـال           م) ١٧٠(سؤال  

 أنها طهرت قبل الفجر؟
 إذا لم تعلم بطهرها قبل الفجر فال يجـب عليهـا            {

 .القضاء، والله العالم
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