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 المحاضرة الثامنة 

 االستحاضة

: ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض، والنفاس، وال يمكن (1)االستحاضة
أْن يكون حيضًا، كالزائد عن أكثر مدة الحيض، أو الناقص من أقّمو، وىو في 
الغالب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور، عمى عكس صفات الحيض، وقد قّسم 

 اإلمامية المستحاضة عمى ثالثة اقسام: 

إذا تمّوثت القطنة بدم ال يغمسهيا، وحكميها أْن تتوضهك لكهّل استحاضة ُصغرى:  .1
صهههالة مهههر تغييهههر الُقطنهههة، بحيهههث ال ي هههوز أن ت مهههر بهههين صهههالتين بوضهههو  

 واحد. 
إذا َغمهههس الهههدم الُقطنهههة، ولهههم يسهههل عنيههها، وحكميههها ُغْسهههل  استحاضهههة وسهههطى: .2

 ، مر تغيير الُقطنة والوضو  لكّل صالة. (2)واحد في كّل يوم قبل الغداة
إذا َغمست الُقطنة بالهدم وسهال عنيها، وحكميها الُغْسهل ثهالث  ستحاضة ُكبرى:ا .3

مهههّرات فهههي كهههّل يهههوم، ُغْسهههل قبهههل صهههالة الغهههداة، و خهههر ت مهههر بهههو بهههين صهههالة 
 الظُّيرين، وثالث لصالة العشا ين. 

 وقال أكثر اإلمامية: ال بّد من الوضو  في ىذه الحال، مر تغيير الُقطنة أيضًا. 

اىب األخههههرى ىههههذا التقسههههيم، كمهههها أّنيهههها لههههم ُتو ههههب الُغْسههههل عمههههى ولههههم تعتبههههر المههههذ
المستحاضههة، فقههد  هها  فههي كتههاب فقههو السُّههن ة لسههيد سههابق:س ال ي ههب عمييهها الُغْسههل 
لشي  من الصالة، وال في وقت من األوقات إاّل مّرة واحدة حينمها ينقطهر حيضهيا 

ن السههههم ، وبيههههذا قههههال ال ميههههور مهههه -أي أّن الُغْسههههل لمحههههيض ال لالستحاضههههة–
 والخم (. 

                                                           
  .22ُينظر: اإليضاح:   )1  (

 الَغَداُة: ما بين الف ر وطموع الشمس.     (2)
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وال تمنههر االستحاضههة عنههد األربعههة: سشههيئًا مّمهها يمنعههو الحههيض مههن قههرا ة القههر ن، 
 ومّس المصح ، ودخول مس ٍد، واعتكاٍ ، وطواٍ ، ووطٍ ، وغير ذلك(. 

وقال اإلمامية: إّن الصُّغرى محدثة بالحهدث األصهغر، فهال ُيسهتباح ليها شهي  مّمها 
أن تتوضهههك، والوسهههطى والكبهههرى محهههدثتان بالحهههدث يتوقّههه  عمهههى الوضهههو  إاّل بعهههد 

األكبر، فُتمنعان عن كّل ما يشترط فيو الُغْسل، فيما كالحائض ما دامتها لهم تيديها 
ما ي ب عمييما، ومتى فعمتا الوا ب، فيما بحكم الطهاىر، ُتسهتباح ليمها الصهالة، 
، ودخهههول المسههه د، والطهههوا ، والهههوط ، والُغْسهههل مهههن االستحاضهههة عنهههد اإلماميهههة

 كالُغْسل من الحيض بدون تفاوت.  

 

 

 

 
 


