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ى  1يَِميِنِه، َوتَقِديمُ  التَّْسِميَُّة،: وَُسنَنُهُ  ْْعَ

َ
  2وَْجِهِه، َوأ

 کردن )دست( راستش، و باالی صورتش، اهلل گفتن، و مقدم های آن: بسم و سنت
َصابِعَ  يََضعُ  اْْلَِد: َوِف 

َ
ْبَهامِ  ِسَوى الْيُْْسَىى  أ ى  اْْلِ َصابِعِ  ُظُهورِ  َْعَ

َ
بَْهامِ  ِسَوى اْْلُْمَنى  أ  اْْلِ

ْطَراَف  يَُضمُّ  ُثمَّ  الُْكوِع، إَِل  َوُيِمرَُّها
َ
َصابِِعهِ  أ

َ
َراِع  َحرِْف  إَِلى  أ  ُثمَّ  الِْمْرفَِق  إَِل  َوُيِمرَُّها اذلِّ

هِ  َبْطنَ  يُِديرُ  َراِع  َبْطِن  إَِلى  َكفِّ  بِبَْطِن  َمَسحَ  الُْكوعَ  بَلَغَ  فَإَِذا َمْرفُوَعٌة، َوإِْبَهاُمهُ  َوُيِمرَُّها اذلِّ
، ُثمَّ  إِْبَهامِ  َظْهرَ  الْيُْْسَىى  إِْبَهامِ  لَِك. بِاْْلُْمَنى  الْيُْْسَىى  َيْمَسحُ  اْْلُْمَنى    3َكذى

و در دست: انگشتان دست چپ بغیر از ابهام بر پشت انگشتان دست راست بغیر از ابهام 
د. سپس اطراف انگشتان )دست چپـ(ـش را به اطراف ساعد انکش گزارد و تا مچ آن را می می

د. سپس داخل کف )دست کشان گیرد( و آن را تا آرنج می ا می)یعنی ساعد رکند  جمع می
کشد در  دهد و آن را )به طرف مچ( می ور میچپـ(ـش را به داخل ساعد )دست راست( دَ

حالی که ابهام )دست راستـ(ـش باالست )یعنی باز است(. پس هرگاه به مچ رسید با داخل 

                                                           
 های وضو گذشت. دو در سنت . دالیل این 1
گاه قرار دارد و بر وضو قیاس  ترین قسمت انسان است که در آن سجده . زیرا شریف 2

 شود. گرفته می
مورد کیفیت تیمم دو دست که مشهور است به علت عدم ثبوت آن، . تحفه المحتاج: در  3

 امام نووی )در منهاج( آن را ساقط کرده است.
که در دقائق  مغنی المحتاج: امام نووی این کیفیت را از محرر ساقط کرده بدون این

گونه که در مجموع آمده، مستحب است. اگر  ای کند. و این کیفیت همان منهاج به آن اشاره
ه ابن الرفعه گفته که مستحب نیست و دلیل آورده که چیزی در مورد آن ثابت نشده است. چ

ى زیرا:  ٌة َْعَ اش بر کنز،   رملی در نهایه و قلیوبی در حاشیه َمْن لَْم ََيَْفْظ. َمْن َحِفَظ َشيْئًا ُحجَّ

 کنند.  مستحب بودن آن را تایید می
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س دست چپ را با دست کند. سپ ت را مسح میابهام )دست( چپ، پشت ابهام )دست( راس
 کند. توضیح دادیم( مسح می در مسح دست راست )که گونه راست آن

َصابَِعُه، ُُيَلُِّل  ُثمَّ 
َ
اَحتَْيِ  إِْحَدى َوَيْمَسحُ  أ ، الرَّ ْخَرىى

ُ
ُف  بِاْْل ُق  4الُْغبَارَ  َوُُيَفِّ  َوُيَفرِّ

َصابَِعهُ 
َ
ِْب  ِعنْدَ  أ َاِب  َْعَ  الَّضَّ ُب  5ِفيِهَما، الُّتُّ ْحَدَث  َولَوْ  6اثلَّاِنيَِة، ِف  اْْلَاتَمِ  نَْزعُ  َوََيِ

َ
 أ

ْخذُ  َووََجَب  7الْوَْجهِ  َوَمْسِح  انلَّْقلِ  َبْيَ 
َ
 8.ثَان   أ

کند. و یکی از دو کف دست، با )کف دست( دیگری مسح  سپس انگشتانش را خالل می
هنگام زدن بر خاک، انگشتانش را کند. و در هر دو )ضربه(،  کند. و غبار را سبک می می

ی دوم، کندنِ انگشتر  چسباند(. و در ضربه سازد )یعنی انگشتان را به همدیگر نمی متفرق می
( دوم واجب وضو شد گرفتن )خاکِ شود. و اگر بین نقل )خاک( و مسح صورت بی واجب می

 شود. می
مُ  َوَيبُْطُل  مِ  وِء،الْوُُض  بِنََواقِِض  الْوُُضوءِ  َعِن  اتلَّيَمُّ ى  قُْدَرتِهِ  َوبِتَوَهُّ ُب  َماء   َْعَ  اْسِتْعَماُلُ  ََيِ

اب   َكُرْؤَيةِ  وْ  ََسَ
َ
ََلةِ  َقبَْل  َرْكب   أ وْ  9الصَّ

َ
ا َوََكنَْت  ِفيَها أ مِ  ُتَعادُ  ِممَّ  ِلَفْقدِ  َحاِض   َكتَيَمُّ

                                                           

نْ  يَْكِفيَك  ََكنَ  إِنََّما»ار بن یاسر فرمود: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به عم . 4
َ
 أ

َاِب، إَِل  بِيََديْهِ  َوَضََب  َوهىَكَذا، هىَكَذا بِيََديَْك  َتُقوَل   ِفيِهَما َنَفخَ  ُثمَّ  َنَفَضُهَما، ُثمَّ  الُّتُّ
 262اسناد صحیح، صحیح ابن خزیمه  «َوَيَديْهِ  وَْجَههُ  بِِهَما َوَمَسحَ 

کرد که با دو دستت چنین انجام دهی. و دو دست خویش را  میبدون شک تو را کفایت 
دو، صورت و دو دست  دو فوت کرد و با آن دو را تکان داد سپس در آن به خاک زد سپس آن
 خویش را مسح کرد.

 ترِ گرد و خاک بهتر است. عجاله و نجم: زیرا برای پخش شدنِ بیش.کنز،  5
 آن مکان برسد. که خاک به . کنز، عجاله و نجم: تا این 6
، اما در چاپ َبَطَل َوَمْسِح الْوَْجِه آمده:  زیادههای چاپی و شروحات  . در بعضی از نسخه 7

 دار المنهاج و نسخ خطی نزد من وجود ندارد.
معتمد این است که نقل دوم نیاز نیست بلکه اگر قبل از تماس دستان با صورت .  8

 گونه که در تحفه، نهایه و مغنی آمده است. همانشود.  تجدید نیت کند نقل محسوب می
شود. و توهم  . کنز و عجاله: اگر قبل از نماز آب بیابد به اجماع علما، تیمم او باطل می 2

 آب همانند یافتن آب است.
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مِ  ُتَعدْ  لَمْ  فَإِنْ  10الَْماِء، َها فَََل  ُمَسافِر   َكتَيَمُّ نَِفَها َقْطُعَها ُينَْدُب  لَِكنْ  11َوُُتِْزئُُه، َوُيِتمُّ
ْ
 ِليَْستَأ

هُ  َعَدًدا َونََوىى  َنْفل   ِف  َرآهُ  َوإِنْ  12بِوُُضوء   َتمَّ
َ
، َوإِّلَّ  13أ   14فََرْكَعتَْيِ

                                                                                                                                                                                     

ُدوا فَلَمْ ﴿: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  ُموا َماءً  َُتِ   43: آیه نساء، سوره ﴾َفتَيَمَّ

 .نمایید تیمم پس نیافتید آب اگر

ِعيدُ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّلٰلِ  رَُسوُل  قَاَل  يُِّب  الصَّ  َعْشِ  إَِلى  َولَوْ  الُْمْسِلمِ  وَُضوءُ  الطَّ
هُ  الَْماءَ  وََجْدَت  فَإَِذا ِسنَِي، ِمسَّ

َ
كَ  فَأ   332 ابوداوود. صحیح .َخْيٌ  لَِك ذى  فَإِنَّ  ِجْْلَ

 یافتی را آب هرگاه پس. نیابد را آب سال، ده تا چه اگر است مسلمان وضوی پاک، خاکِ
 .است بهتر آن که زیرا برسان خود بدن به را آن

. عجاله: اگر به علت فقدان آب، در آبادی تیمم کرده است و نماز را آغاز کرد سپس  10
ی آن  خواند اعاده دارد و دلیلی برای ادامه شود. زیرا نمازی که می آب رسید نمازش باطل می

 شود. جود ندارد در نتیجه نمازش باطل میو
 استصحاب استصحاب، از دوم نوع: نویسد می الفقه أصول فی اللمع در شیرازی امام . 11
 گزارد می نماز تیمم، با شخصی اگر: گوید می تیمم در شافعی امام آن، مانند. است إجماع حال

 دیدن از قبل که دارند اجماع علماء زیرا. دهد می ادامه نمازش به یافت را آب نماز، اثنای در و
 تا بکشاند نماز در را حالت این آب، دیدن از بعد که است واجب پس. است منعقد نمازش آب،
 .نماید نقل بطالن به را آن و شود پیدا دلیلی که این

 متعال خداوند زیرا. است صحیح او نماز شود، یافته آب نماز اثنای در اگر: دیگر دلیل

ْعمالَُكمْ  ُتبِْطلُوا َوَّل ﴿: فرماید می
َ
  33: آیه محمد، سوره ﴾أ

 نماید استفاده آب از تواند نمی کرده آغاز را نماز که شخصی: است این در آن داللت وجه
 باطل را خویش اعمال انسان که نماید می نهی آیه و سازد باطل را خویش نماز که این مگر
 . سازد

 او الزم آن از خروج شد یافته مُبدَل بدل، مقصودِ به چسبیدن از بعد هرگاه: دیگر دلیل
 یافت را ای برده سپس نمود آغاز را روزه اگر ظهار، یا قتل ی کفاره در که گونه همان شود نمی
 آغاز را خویش نماز تیمم، با که وقتی جا نیز در این نماید. قطع را اش روزه که نیست او الزم
 .کند نمی قطع گرفتن، وضو برای را آن نمود

اما اگر بعد از پایان نماز و قبل از خروج وقت آن، آب یافته شد از باب اولی که نماز او 
 صحیح است. دلیل آن:



5 
 

                                                                                                                                                                                     

ِب  َعنْ 
َ
، ِف  رَُجََلنِ  َخَرجَ : قَاَل  اْْلُْدرِيِّ  َسِعيد   أ ََلةُ  فََحََّضَِت  َسَفر   َمَعُهَما َولَيَْس  الصَّ

َما َماٌء، ََعدَ  الَْوقِْت، ِف  الَْماءَ  وََجَدا ُثمَّ  فََصلَّيَا، اَطيِّبً  َصِعيًدا َفتَيَمَّ
َ
َحُدُهَما فَأ

َ
ََلةَ  أ  الصَّ

َتيَا ُثمَّ  اْْلَخُر، يُِعدِ  َولَمْ  َوالْوُُضوءَ 
َ
 َفَقاَل  َلُ  لَِك ذى  فََذَكَرا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّلٰلِ  رَُسوَل  أ

ي ِ َصبَْت : »يُِعدْ  لَمْ  لَِّلَّ
َ
نََّة، أ تَْك  السُّ

َ
ْجَزأ

َ
ي َوقَاَل . «َصََلتَُك  َوأ ِ   لَِّلَّ

َ
أ ََعدَ  تَوَضَّ

َ
ْجرُ  لََك : َوأ

َ
 اْْل

َتْيِ   338 ابوداوود. صحیح .َمرَّ

 نبود آب آنان همراه که حالی در رسید نماز وقت. شدند خارج یکدیگر با سفر در نفر دو
 را نماز نفر، دو آن از یکی یافتند را آب نماز، وقت در سپس نمودند تیمم پاک، خاکِ با پس

 را ماجرا و آمدند وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد سپس. نکرد اعاده دیگری و کرد اعاده
 به: فرمود بود، نکرده اعاده که شخصی آن به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول. کردند تعریف
 را نماز و گرفته وضو که شخصی آن به و. کرد کفایت را تو نمازت و کردی اصابت سنت
 . است برابر دو پاداش و أجر تو برای: فرمود بود، کرده اعاده

، َعنْ  نَّهُ  ُعَمَر، ابِْن  َعِن  نَافِع 
َ
ْقبََل : أ

َ
ى  اْْلُرِْف، ِمنَ  أ َم، بِالِْمْرَبدِ  ََكنَ  إَِذا َحّتَّ  َفَمَسحَ  َتيَمَّ

، وََصّلَّ  َوَيَديْهِ  وَْجَههُ  ْمُس  الَْمِدينَةَ  َدَخَل  ُثمَّ  الَْعْْصَ ََلةَ  يُِعدِ  فَلَمْ  ُمْرتَِفَعٌة، َوالشَّ  .الصَّ
 1641 اآلثار و السنن معرفه. صحیح
 دو و صورت پس. نمود تیمم رسید، مربد به که این تا آمد جرف( ی منطقه) از عمر ابن

 خورشید که حالی در شد داخل مدینه به سپس گزارد عصر نماز و نمود مسح را خویش دست
 .نکرد إعاده را نمازش و بود باال هنوز

دانند، خارج  که از خالف کسانی که خروج از نماز را واجب می . عجاله و نجم: تا این 12
 تر به بهتر است. شود. و همچنین انتقال از پایین

کند سپس برده را  با نبودن برده، روزه را آغاز می نهایه المحتاج: مانند کسی که در کفاره،
 شود. او بهتر است که روزه را قطع کرده و برده را آزاد کند اما واجب او نمییابد برای  می

گانه  . عجاله و نجم: زیرا تکبیره االحرام او چنین منعقد شده است پس به نماز پنج 13
 کند. ماند که تعداد رکعات آن را تعیین کرده و آن را تکمیل می می

ود است. در نهایه نیز چنین آمده و ها، دو رکعت محبوب و معه مغنی: زیرا در سنت 14
افزون بر آن: اگر زیادتر از دو رکعت بخواند مانند این است که آب را بیابد و سپس نماز را 

شود زیرا نیاز به قصد جدید دارد )و چون آب وجود دارد قصد خاک جایز  آغاز کند جایز نمی
 نیست(.
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اش بر آبی که  یشود و به گمان توانای وضو باطل میو تیمم )بدل( از وضو با مبطالت 
سراب یا سواره، )این توهم اگر( قبل از نماز )باشد(؛ یا در  شود، مانند: استعمال آن واجب می

شود مانند: تیمم شخص حاضر برای فقدان  نماز )باشد( و آن نمازی است که اعاده کرده می
شود، مانند: تیمم مسافر پس نه )باطل  آب؛ پس اگر )نمازی است که( اعاده کرده نمی

شود تا آن را  ند. اما قطع آن )نماز( سنت میک کند و کفایتش می شود( و آن را تکمیل می نمی
شروع کند. و اگر آب را در نماز سنت دید و نیت عدد )مشخصی از رکعات( آورد آن با وضو 

کند و اگر نه )تعداد رکعات را مشخص نکرده( پس دو رکعت  )تعداد رکعات( را تکمیل می
 خواند(. )می

م   ََيُوزُ  َوَّل  ْكَثُ  بِتَيَمُّ
َ
وْ  َمْكتُوَبة   َواِحَدة   يَضة  فَرِ  ِمنْ  أ

َ
 انلََّوافِلِ  ِمنَ  َشاءَ  َوَما 15َمنُْذوَرة ، أ

 16.َواْْلَنَائِزِ 

                                                                                                                                                                                     

دهد،  ن رکعتی که قرار دارد سالم مینهایه و مغنی: اما اگر از دو رکعت گذشته بود در هما
 اند. ابوالطیب طبری و رویانی چنین گفته

ََلةِ  إَِل  ُقْمتُمْ  إَِذا َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ ﴿: التنبیه شرح النبیه . کفایه 15  وجوب آیه ظاهر ﴾الصَّ

 اهلل رسول فعل به نمازی هر برای وضو وجوب اما رساند می نمازی هر برای را تیمم و وضو
 یک با مکه فتح روز در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول زیرا شود می خارج وسلم علیه اهلل صلی
 نداده انجام را کار این قبال که دادی انجام را کاری امروز: گفت عمر. خواند نماز پنج وضو،

  277 مسلم. دادم انجام را کار این عمدا! عمر ای: فرمود بودی؟
 تیمم، که زیرا گرفت قیاس وضو بر توان نمی و. ماند می باقی آیه ظاهر به تیمم پس
 .است رفاهیت طهارت آب، با طهارت اما است ضرورت طهارت

، َعنْ  مُ : قَاَل  ُعَمَر، ابِْن  َعِن  نَافِع  صَحِیحٌ، السنن  إِسْنَادُهُ َُيِْدْث. لَمْ  َوإِنْ  َصََلة   ِلُكِّ  يَتَيَمَّ

 1054الکبرى للبیهقی 
 وضو نشده باشد. نمازی است و اگر چه بیتیمم برای هر 

 نماز یک حکم در باشد متعدد چه اگر و سنت نماز: گوییم می . کفایه النبیه و نهایه: ما 16
 تواند می آورد نیت رکعت یک به سنت نماز در شخصی هرگاه که این دلیل به ماند می فرض

 . عکس به و کند تبدیل رکعت صد به را آن
 سنتی نماز هر برای تیمم به شخص کردن مکلف و بسیارند سنت نمازهای همچنین

 است نهاده بنا تخفیف بر را ها سنت اسالم، شریعت و. شود می آن ترک سبب و مشقت باعث
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گانه یا  شود )آن نمازِ واجب، نمازِ( پنج تر از یک نماز واجب جایز نمی و با یک تیمم بیش
 تواند بخواند(. نذرشده )باشد(؛ و از نمازهای سنت و جنازه هر قدر بخواهد )می

 اْْلَيِْض  بَاُب 
قَلُّ 

َ
ةُ  ِفيهِ  ََتِيُض  ِسن   أ

َ
تْهُ  فَلَوْ  17َتْقِريبًا، ِسنِيَ  تِْسعِ  اْسِتْكَماُل  الَْمْرأ

َ
 ِسنِيَ  تِْسعِ  َقبَْل  َرأ

 إَِل  َفيُْمِكنُ  ِْلِخِرهِ، َحدَّ  َوَّل  19فَََل، َوإِّلَّ  18َحيٌْض  َفُهوَ  وََحيًْضا ُطْهًرا يََسعُ  َّل  لَِزَمن  
 .الَْموِْت 
شود تقریبا تکمیل نه سالگی است. پس اگر خون را  می قاعدهترین سنی که زن در آن  کم

قبل از نه سالگی در زمانی دید که گنجایش پاکی و حیض ندارد، آن حیض است. و اگر نه 
)گنجایش حیض و پاکی ندارد( پس نه )حیض نیست(. و حد و مرزی برای آخر آن نیست. 

 )ادامه داشته باشد(.  تا مرگ امکان داردپس 
قَلُّ 

َ
وْ  ِست   وَََغِِلُهُ  20َوَْلْلٌَة، يَْومٌ  اْْلَيِْض  َوأ

َ
ْكَثُهُ  21َسبٌْع، أ

َ
قَلُّ  22.يَْوًما َعَشَ  ََخَْسةَ  َوأ

َ
 َوأ

ْهرِ  ْكَثِهِ. َحدَّ  َوَّل  23يَْوًما، َعَشَ  ََخَْسةَ  اْْلَيَْضتَْيِ  َبْيَ  الطُّ
َ
 24ِْل

                                                                                                                                                                                     

 توان می سفر در و خواند نشسته توان می را سنت نماز ایستادن، بر یتوانای همراه به مثال
 سنت نمازهای بتواند شخص که است این علت موارد ی همه در. کرد ترک را قبله استقبال

 .شود می عادت موجب آن ترک زیرا بگزارد تری بیش

 حائض زنان شنیدیم که سنی ترین کم: گوید می شافعی امام. است استقراء آن دلیل . 17
 15237اآلثار و السنن معرفه. شوند می حائض سالگی نه در که هستند تهامه زنان شوند، می

 سن در که دیدیم را زنی ما: گفت مُهَلَّبی عَبّاد بن عَبّاد: گوید می حنبل بن احمد امام
 نه سن در نیز دختر آن و زایید دختری سالگی نه سن در. شد بزرگ مادر سالگی هجده
 15238 اآلثار و السنن معرفه. کرد متولد فرزندی سالگی
مانده به نه سالگی، خون ببیند حیض  -تر مثال چهارده روز  یا کم -. اگر پانزده روز  18
 است. 
مانده به نه سالگی، خون ببیند حیض  -تر مثال هفده روز  یا بیش -. اگر شانزده روز  12
 نیست.
 مدت به باید پس نشده بیان شرع در حیض ترین کم مدت زیرا است استقراء آن دلیل . 20
 . دارد وجود زنان در که کرد رجوع زمانی

ِو الْوُُجوِد.قاعده: 
َ
ِع َوَّل ِف اللَُّغِة يُرَْجُع ِفيِه إَِل الُْعرِْف أ ْ  ُُكُّ َما َضابَِط َلُ ِف الشَّ



8 
 

و اغلب آن شش یا هفت روز، و اکثر آن پانزده روز است.  شبانه روز، ترین حیض یک و کم
 ترین پاکی بین دو حیض پانزده روز است و حد و مرزی برای بسیاری آن نیست. و کم

                                                                                                                                                                                     

 نمود ثابت من به زنی: گفت شافعی امام: است نوشته المهذب در شیرازی ابواسحاق امام 
 صبح که بود زنی ما نزد: گوید می أوزاعی امام. شود می حائض روز شبانه یک همیشه که

 .شد می پاک شب و حائض

 َدمَ  إِنَّ : اند نموده استدالل حدیث این به ما اصحاب: نویسد می مجموع در نووی امام
ْسوَدُ  َدمٌ  اْْلَيِْض 

َ
ْمِسِك  لَِك ذى  ََكنَ  فَإَِذا ُيْعرَُف، أ

َ
ََلةِ  َعِن  فَأ  216 نسائی. صحیح حسن .الصَّ

 نماز از بود حیض خون هرگاه پس. شود می دانسته که است تیره خون حیض، خون همانا
 . بکش دست
 او حیض همان اوست، حیض روز شبانه یک که دانست عالئم با زنی هرگاه نتیجه در

 .شود می
، ِستَّةَ  اللِ  ِعلْمِ  ِف  َشْهر   ُُكِّ  ِف  ََتَيَِّض : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل .  21 يَّام 

َ
وْ  أ

َ
 أ

يَّام   َسبَْعةَ 
َ
 627 ماجه ابن. حسن .أ

 حائض: فرمود بود شده مستحاضه که جحش بنت حمنه به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .روز هفت یا روز شش عزوجل، اهلل علم در شو

 باید پس نشده بیان شرع در حیض ترین بیش زمان مدت زیرا است. استقراء آن . دلیل 22
 . دارد وجود زنان در که کرد رجوع زمانی مدت به

 حیض که دیدم را زنانی: گوید می عطاء: نویسد می 2273 اآلثار و السنن معرفه در بیهقی
 در: گوید می زبیری ابوعبداهلل. بود روز پانزده آنان پاکی که یافتم را زنانی و بود روز یک آنان
 آنان ی ماهیانه عادت روز پانزده که بودند کسانی و روز یک که بودند کسانی ما زنان میان
 . آمد می

 پس شود می فهمیده و است تیره حیض خون که کرد بیان 216نسائی  حدیث همچنین
 .شود می کرده حکم روز پانزده به آید، می قاعدگی خون روز پانزده شد دانسته اگر

 اکثر وقتی پس گیرد می قرار پاکی بار یک و حیض بار یک غالباً ماه یک در زیرا . 23
 .شود روز پانزده نیز پاکی ترین کم که شود می الزم شد، روز پانزده حیض
شده  بیان اجماع رابطه این در مغنی و نهایه عجاله، تحفه، الوهاب، فتح مجموع، در . 24
 .است
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ْت  َفَمَّتى 
َ
 اْنَقَطعَ  فَإِنِ  اْْلَائُِض، َتُّْتُكُ  َما تَْركُ  وََجَب  َحاِمًَل  َولَوْ  اْْلَيِْض  ِسنِّ  ِف  َدًما َرأ

ونِ  قَلِّهِ  ِِلُ
َ
َ  أ نَّهُ  تَبَيَّ

َ
ََلَة، َفتَْقِض  َحيْض   َغْيُ  أ قَلِّهِ  اْنَقَطعَ  فَإِنِ  الصَّ

َ
وْ  ِْل

َ
ْكَثِهِ  أ

َ
وْ  أ

َ
 بَيْنَُهَما َما أ

ْكَثَهُ  َجاَوزَ  َوإِنْ  َحيٌْض، َفُهوَ 
َ
ْحََكمٌ  َولََها ُمْستََحاَضةٌ  فَِهَ  أ

َ
 ُكتُِب  ِف  َمْذُكوَرةٌ  َطِويلَةٌ  أ

 .الِْفقهِ 
شود ترک کردنِ  اشد واجب میسن حیض، خون دید و اگر چه حامله بپس اگر در 

تر از أقل حیض منقطع  کند. پس اگر )خون( در کم ها را( ترک می ی که حائض )آنچیزهای
کند. و اگر در أقل حیض، یا  گردد که آن، حیض نیست پس نمازش را قضا می شد روشن می

آن حیض است. و اگر از اکثر حیض عبور دو، خون منقطع شد پس  اکثر حیض، یا میان این
های فقه بیان  کرد پس او زن مستحاضه است و برایش احکام طوالنی است که در کتاب

 شده است.
ْفَرةُ  ْت  َوإِنْ  25َحيٌْض، َوالُْكْدَرةُ  َوالصُّ

َ
 َولَمْ  َوهىَكَذا َدًما َوَوْقتًا َنَقاءً  َوَوْقتًا َدًما َوْقتًا َرأ

َماءِ  ََمُْموعُ  َينُْقْص  َولَمْ  َعَشَ  اْْلَْمَسةَ  َُيَاِوزِ  َماءُ  َوَْلْلَة   يَوم   َعنْ  اِلِّ  الُْمتََخلُِّل  َوانلََّقاءُ  فَاِلِّ
 َحيٌْض. ُُكَُّها

                                                           

ْسوَدُ  َدمٌ  اْْلَيِْض  َدمَ  وََسلََّم: إِنَّ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل .  25
َ
 لَِك ذى  ََكنَ  فَإَِذا ُيْعرَُف، أ

ْمِسِك 
َ
ََلةِ  َعِن  فَأ  216 نسائی. صحیح حسن .الصَّ

 نماز از بود حیض خون هرگاه پس. شود می دانسته که است تیره خون حیض، خون همانا
 .بکش دست

ِب  بِْن  َعلَْقَمةَ  َعنْ 
َ
ِه، َعنْ  َعلَْقَمَة، أ مِّ

ُ
مِّ  ََعئَِشةَ  َمْوَّلةِ  أ

ُ
نََّها الُْمْؤِمِنيَ  أ

َ
 ََكنَ : قَالَْت  أ

رََجةِ  ََعئَِشةَ  إَِلى  َيبَْعْثَ  النَِّساءُ  نْلََها اْْلَيَْضِة، َدمِ  ِمنْ  الُصْفَرةُ  ِفيهِ  الُْكرُْسُف، ِفيَها بِاِلِّ
َ
 يَْسأ

ََلةِ  َعِن  ى  َتْعَجلْنَ  َّل : لَُهنَّ  َفتَُقوُل . الصَّ ةَ  تََريْنَ  َحّتَّ لَِك  تُِريدُ . اِْلَيَْضاءَ  الَْقصَّ ْهرَ  بِذى  ِمنَ  الطُّ
 182صحیح، موطأ مالک  .اْْلَيَْضةِ 

ای که در آن پنبه قرار داشت و در آن، زردی از خون حیض بود به نزد عایشه  زنان، پارچه
پرسیدند )که این زردی وجود دارد، ما نماز بخوانیم یا  فرستادند. از عایشه در مورد نماز می می

که اثر سفید رنگ را ببینید. منظور عایشه،  گفت: عجله نکنید تا این یشه به آنان مینه؟( عا
 پاکی از حیض بود.
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و زردی و تیرگی حیض است. و اگر گاهی خون و گاهی پاکی دید و گاهی خون و به 
تر نشد پس  شبانه روز کم یکها از  همین صورت. و از پانزده روز عبور نکرد و مجموع خون

 ها تمامی حیض است. های البالی خون ها و پاکی خون
قَلُّ 

َ
ْرَبُعونَ  وَََغِِلُهُ  26،27َْلَْظةٌ  انلَِّفاِس  َوأ

َ
ْكَثُهُ  28يَْوًما، أ

َ
 َجاَوزَهُ  فَإِنْ  29يَْوًما، ِستُّونَ  َوأ

 .َفُمْستََحاَضةٌ 
چهل روز، و اکثر آن شصت روز ترین خون بعد از زایمان، یک لحظه، و اغلب آن  و کم

 است. پس اگر از آن عبور کرد پس او زن مستحاضه است.
وُم، َوَكَذا بِاْْلَنَابَةِ  ََيُْرمُ  َما َوانلَِّفاِس  بِاْْلَيِْض  َوََيُْرمُ  ُب  الصَّ  ُدونَ  قََضاُؤهُ  َوََيِ

ََلِة؛  َبْيَ  ِفيَما َواِّلْسِتْمتَاعُ  32الَْوْطُء،وَ  31تَلِْويثَُه، َخافَْت  إِنْ  الَْمْسِجدِ  ُعبُورُ  َوََيُْرمُ  30الصَّ
ةِ  َّ ْكبَِة، الْسُّ ََلُق، 33َوالرُّ َهاَرةُ  34َوالطَّ  35اْْلََدِث. َرفْعِ  بِنِيَّةِ  َوالطَّ

                                                           

قَلُّ آمده:  چنین چاپ دار المنهاج. در  26
َ
های دیگر، شروحات  ، اما در چاپََمَّةٌ  انلَِّفاِس  َوأ

 .و نسخ خطی نزد من آنچه ثبت کردیم
 .است استقراء حیض، همانند آن دلیل . 27
ةَ  َعنْ  . 28 زِْديَِّة، ُمسَّ

َ
مِّ  َعنْ  اْْل

ُ
ى  انلَُّفَساءُ  ََكنَِت : قَالَْت  َسلََمَة، أ  اّلٰلِ  رَُسولِ  َعْهدِ  َْعَ

ْرَبِعيَ  َُتِْلُس  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ 
َ
  648 ماجه ابن. صحیح حسن. يَْوًما أ

 روز چهل وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول زمان در آمد می آنان نفاس خون که زنانی
 روایت در زیرا شود می کرده حمل خاص زنانی بر یا و زنان اغلب به روایت این. نشستند می

ة) راوی همان از دیگر زِْديَّةِ  ُمسَّ
َ
ةَ  َعنْ : که است آمده(  اْْل زِْديَِّة، ُمسَّ

َ
مِّ  َعنْ  اْْل

ُ
 َسلََمَة، أ

ةُ  ََكنَِت : قَالَْت 
َ
ْرَبِعيَ  انلَِّفاِس  ِف  َتْقُعدُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  نَِساءِ  ِمنْ  الَْمْرأ

َ
. َْلْلَةً  أ

 312 ابوداوود. حسن
 .نشست می روز چهل نفاس، خون در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول زنان از زنی

 امام: نویسد می 2/573 العزیز فتح در رافعی امام. است استقراء حیض، همانند آن دلیل . 22
 تابعی،) الرأی ربیعه. است دیده نفاس خون ماه دو که دارد وجود ما نزد زنی: گفت أوزاعی

 خون که زمانی ترین بیش: گفتند می که کردم درک را مردانی: گوید می( مالک امام شیخ
 .است روز شصت آید، می نفاس
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لَيَْس : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل  . 30
َ
 .بََّلى : قُلْنَ  تَُصمْ  َولَمْ  تَُصلِّ  لَمْ  َحاَضْت  إَِذا أ

 304 بخاری
 .بله: گفتیم گیرد؟ نمی روزه و گزارد نمی نماز شد حائض زنی هرگاه که است این نه مگر
. کنند می قضا را روزه اما کنند نمی قضا را نماز ماهیانه عادت رسیدن پایان به از بعد زنان

 :آن دلیل

ْوِم، بَِقَضاءِ  َفنُْؤَمرُ  لَِك،ذى  يُِصيبُنَا ََكنَ : َعئَِشةُ  قالَْت  ََلةِ  بَِقَضاءِ  نُْؤَمرُ  َوَّل  الصَّ  .الصَّ
 335 مسلم
 امر روزه قضای به شد، می حائض ما از یکی( وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول زمان در)
 .شدیم نمی امر نماز قضای به اما شدیم می

َها يَا﴿: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  . 31 يُّ
َ
ينَ  أ ِ ََلةَ  َتْقَرُبوا َّل  آَمنُوا اذلَّ ْنتُمْ  الصَّ

َ
ى  ُسََكرَىى  َوأ  َتْعلَُموا َحّتَّ

ى  َسِبيل   ََعبِِري إِّلَّ  ُجنُبًا َوَّل  َتُقولُونَ  َما   43: آیه نساء، سوره ﴾َتْغتَِسلُوا َحّتَّ

 بدانید اینکه تا هستید مست که حالی در نشوید نزدیک( مساجد یعنی) نماز( مواضع به)
 . بزنید غسل اینکه تا ،(باشید مسجد از) کننده عبور مگر جنابت، حالت در نه و گویید می چه

 از توقف بدون که شده داده اجازه او به فقط بماند مسجد در تواند نمی جنب شخص یعنی
 .کند گذر مسجد

نَّهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن 
َ
ِحلُّ  َّل  إِّنِّ : قَاَل  أ

ُ
 .ُجنُب   َوَّل  ِْلَائِض   الَْمْسِجدَ  أ

 ابن و صحیح را آن خزیمه ابن: نویسد می 185 الحبیر التلخیص در حافظ ،232 ابوداوود
 از برخی اما دانسته، حسن را آن نیز 1/124 الرایه نصب در زیلعی دانسته، حسن را آن القطان

 .اند دانسته ضعیف را آن علما
 .دارم نمی روا و حالل مسجد، به را جنب و حائض ورود من همانا

جا  النجم الوهاج: اگر بیم دارد که مسجد آلوده شود به خاطر حفظ و نگهداری آن، از آن
 کند. گذر نمی

لُونََك ﴿: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  . 32
َ
ًذى ُهوَ  قُْل  الَْمِحيِض  َعِن  َويَْسأ

َ
لُوا أ  ِف  النَِّساءَ  فَاْعََتِ

ى  َتْقَرُبوُهنَّ  َوَّل  الَْمِحيِض  ْرنَ  فَإَِذا َيْطُهْرنَ  َحّتَّ تُوُهنَّ  َتَطهَّ
ْ
َمَرُكمُ  َحيُْث  ِمنْ  فَأ

َ
ُ  أ َ  إِنَّ  اّللَّ  اّللَّ

ِرينَ  َوَُيِبُّ  اتلَّوَّابِيَ  َُيِبُّ   222: آیه بقره، سوره ﴾الُْمتََطهِّ

 پلیدی و مستقذر آن: بگو. پرسند می تو از حیض حالت در همسران با کردن جماع از و
. شوند پاک که این تا نکنید جماع آنان با و کنید گیری کناره زنان از حیض حالت در پس. است
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. است نموده أمر شما به عزوجل اهلل که گونه آن کنید آمیزش آنان با پس زدند غسل هرگاه و
 .دارد دوست را پاکان و کنندگان توبه عزوجل اهلل شک بدون

 عجاله: به اجماع.
، بِْن  َحَرامِ  َعنْ  . 33 ِه، َعنْ  َحِكيم  نَّهُ  َعمِّ

َ
َل  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َسأ  ََيِلُّ  َما: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

ِت  ِمِن  ِل 
َ
َزارِ  فَْوَق  َما لََك : قَاَل  َحائٌِض؟ َوِهَ  اْمَرأ  212 ابوداوود. صحیح .اْْلِ

 حائض همسرم که زمانی: پرسید وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول از حکیم بن حرام عموی
 إزار باالی: فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول شود؟ می حالل من بر او از چیزهائی چه است

 .است حالل تو برای( ناف باالی)

ء   ُُكَّ  إِْصنَُعوا: حدیث اما   302 مسلم .انلََِّكحَ  إِّلَّ  ََشْ

 . جماع مگر دهید انجام توانید می را چیز همه( حیض موقع در)

َزارِ  فَْوَق  َما لََك  حدیث و است عام حدیث این: نویسد می 1/331 نهایه در رملی  اْْلِ

 .گرداند می خاص را آن مفهوم
َها يَا﴿: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  . 34 يُّ

َ
تِِهنَّ  َفَطلُِّقوُهنَّ  النَِّساءَ  َطلَّْقتُمُ  إَِذا انلَِّبُّ  أ  طالق، سوره ﴾ِلِعدَّ

 1 آیه
 آغاز یعنی) عده فرارسیدن وقت در پس بدهید طالق را زنان خواستید هرگاه! پیامبر ای

  .دهید طالق( باشد نکرده نزدیکی او با آن در شوهر که حیض از زن شدن پاک

نَِس  َعنْ 
َ
لُْت : قَاَل  ِسِييَن، بِْن  أ

َ
تِهِ  َعِن  ُعَمرَ  اْبنَ  َسأ

َ
 َطلَّْقتَُها: َفَقاَل  َطلََّق، الَِّت  اْمَرأ

 ُمْرهُ : »َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  لِلنَِّبِّ  فََذَكَرهُ  ِلُعَمَر، لَِك ذى  فَُذِكرَ  َحائٌِض، َوِهَ 
اِجْعَها،  مسلم .ِلُطْهِرهِ  َطلَّْقتَُها ُثمَّ  فََراَجْعتَُها،: قَاَل  ،«ِلُطْهرَِها فَلْيَُطلِّْقَها َطُهَرْت  فَإَِذا فَلُْيَ

1471 
. پرسیدم بود، داده طالق را او که همسرش مورد در عمر ابن از: گوید می سیرین بن انس

 را آن عمر. دادند گزارش عمر پدرم به را آن. دادم طالق را او بود حائض که حالی در: گفت
 کند رجعه که بده دستور او به: فرمودند ایشان. رسانید وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول عرض به

: گفت عمر ابن. دهد طالق اش پاکی زمان در را او شد پاک( حیض از همسرش) هرگاه پس
 .دادم طالق را او اش، پاکی زمان در سپس کردم رجعه را او

 . فیض االله المالک: به خاطر تالعب او با دین. 35
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شود؛ و همچنین  چه به سبب جنابت حرام می شود آن و به سبب حیض و نفاس حرام می
شود(؛ و عبور در  واجب نمی شود به غیر از )قضای( نماز )که روزه، و قضای آن واجب می

شود اگر ترس آلودگی آن دارد؛ و جماع کردن؛ و عشق بازی میان ناف و  مسجد حرام می
 ی.وضوی و وضو به نیت برطرف کردن بی زانو؛ و طالق؛

مُ  اْنَقَطعَ  36إَِذافَ  ومِ  ََتِْريمُ  اْرَتَفعَ  اِلَّ ََلقِ  الصَّ َهاَرةِ  َوالطَّ  َويَبَْق  37الَْمْسِجدِ  َوُعبُورِ  َوالطَّ
ى  اِْلَاِق  َعِت  َولَوِ  38َتْغتَِسَل، َحّتَّ  39َوْطُؤَها. َلُ  َحلَّ  ِصْدُقَها قَلِْبهِ  ِف  َيَقعْ  َولَمْ  اْْلَيَْض  ادَّ

پس اگر خون منقطع شد تحریم روزه، و طالق، و طهارت، و عبور در مسجد برداشته 
ئت قران و حمل آن و طواف( شود و باقی )تحریمات، مانند: نماز، جماع، عشق بازی، قرا می

ی( زن در  که غسل بزند. و اگر )زن( ادعای حیض کرد و صداقتِ )گفته ماند تا این باقی می
 شود. قلب مرد واقع نشد برای مرد، جماع کردن با آن زن حالل می

هُ  فَرَْجَها الُْمْستََحاَضةُ  َوَتْغِسُل    ُثمَّ  َوَتْعِصبُهُ  َوتَُشدُّ
ُ
أ ُرهُ  َوَّل  40َتتَوَضَّ َهاَرةِ  َبْعدَ  تُؤَخِّ  إِّلَّ  الطَّ

ْسبَاِب  لَِِلْشِتَغالِ 
َ
ََلةِ  بِأ َذان   َعْوَرة   ُّْتِ َكسَ  الصَّ

َ
، َوانِْتَظارِ  َوأ َرْت  فَإِنْ  41ََجَاَعة  خَّ

َ
 ذىلَِك  ِلَغْيِ  أ

                                                           

 .اْنَقَطعَ  إِنِ فَ : ها . در بعضی از نسخه 36
 اند نه به حدث. حرامی حیض  . زیرا این امور به وسیله 37
 اند. ی حدث حرام . زیرا این امور بوسیله 38

ى  َتْقَرُبوُهنَّ  َوَّل ﴿ اما استمتاع و جماع به این آیه: ْرنَ  فَإَِذا َيْطُهْرنَ  َحّتَّ تُوُهنَّ  َتَطهَّ
ْ
 ِمنْ  فَأ

َمَرُكمُ  َحيُْث 
َ
ُ  أ  222: آیه بقره، سوره ﴾اّللَّ

 و. شوند پاک که این تا نکنید جماع آنان با و کنید گیری کناره زنان از حیض حالت در پس
 . است نموده أمر شما به عزوجل اهلل که گونه آن کنید آمیزش آنان با پس زدند غسل هرگاه
که  . فیض االله المالک و فتح الوهاب المالک: زیرا اصل بر حالل بودن است تا این 32

 خالف آن ثابت شود.
مِّ  َعنْ .  40

ُ
نَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  َزْوِج  َسلََمةَ  أ

َ
ةً  أ

َ
َماءَ  ُتَهَراُق  ََكنَْت  اْمَرأ  اِلِّ

ى  ِ  رَُسولِ  َعْهدِ  َْعَ مُّ  لََها فَاْستَْفتَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ
ُ
ِ  رَُسوَل  َسلََمةَ  أ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

ةَ  تِلَنُْظرْ : »َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  يَّامِ  اللَّيَاِل  ِعدَّ
َ
يُضُهنَّ  ََكنَْت  الَِّت  َواْْل ْهرِ  ِمنَ  ََتِ نْ  َقبَْل  الشَّ

َ
 أ

ي يُِصيبََها ِ َصاَبَها، اذلَّ
َ
ََلةَ  فَلْتَُّْتُكِ  أ ْهِر، ِمنَ  ذىلَِك  قَْدرَ  الصَّ  ذىلَِك  َخلََّفْت  فَإَِذا الشَّ

، ِلتَْستَثِْفرْ  ُثمَّ  فَلْتَْغتَِسْل،  274صحیح، ابوداوود  .«ِفيهِ  َصلِّ تِلُ  ُثمَّ  بِثَوْب 
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َهاَرَة؛ اْستَأَنَفِت  ُب  الطَّ ، ِلُكِّ  َوالْوُُضوءُ  َوَتْعِصيبُهُ  الَْفْرِج  َغْسُل  َوََيِ  بِهِ  َوَمنْ  42فَِريَضة 
مَ  ِفيَما ََكلُْمْستََحاَضةِ  اِْلَْولِ  َسلَُس   .َتَقدَّ

بندد سپس  شوید و )بعد از قرار دادن پنبه( آن را می و زن مستحاضه شرمگاهش را می
اندازد مگر برای مشغول شدن به اسباب نماز،  گیرد و بعد از وضو، آن را به تأخیر نمی وضو می

عورت و اذان و انتظار جماعت. پس اگر برای )اموری( غیر از آن به تاخیر مانند: پوشیدن 
 برای هر نمازمگاه و بستن آن و وضو کند. و شستن شر انداخت طهارت را از نو شروع می

شود. و هر کس ریزش ادرار دارد در احکامی که گذشت مانند زن  ی واجب میفرض
 مستحاضه است.

                                                                                                                                                                                     

ریخت. ام سلمه برای او از  وسلم بسیار خون می علیه اهلل زنی در زمان رسول اهلل صلی
وسلم استفتا کرد. ایشان فرمودند: به شب و روزهائی نظر بیندازد که  علیه اهلل رسول اهلل صلی

که این حالت به او دست بدهد. پس به همان مقدار از  شد قبل از این در یک ماه حائض می
ماز را ترک کند. هرگاه آن را پشت سر گذاشت غسل بزند سپس شرمگاهش را با ماه، ن  آن

 ای ببندد سپس در آن نماز بگزارد.  پارچه
ها مقصر شناخته  . النجم الوهاج: زیرا این امور برای مصلحت نماز است و با انجام آن 41

 شود. نمی
، بِْن  َعِديِّ  َعنْ .  42 بِيِه، َعنْ  ثَابِت 

َ
هِ، َعنْ  أ  ِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  َجدِّ

ََلةَ  تََدعُ  الُْمْستََحاَضةِ » يَّامَ  الصَّ
َ
قَْرائَِها، أ

َ
، َتْغتَِسُل  ُثمَّ  أ  .«َصََلة   ُُكِّ  ِعنْدَ  َوالْوُُضوءُ  َوتَُصِّلِّ

 227صحیح، ابوداوود 
در مورد زن مستحاضه فرمود: ایام حیض خویش، نماز را  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

 گیرد. خواند و برای هر نمازی وضو می زند و نماز می کند سپس غسل می ترک می


