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مستحبات آمیسش
پرسص  . 1آداب ّ هسرسثاخ آهیضش سا تیاى کٌیذ؟
پاسٍ آ اص آداب ّ هسرسثاخ آهیضش ػثاسذٌذ اص:
 .1ذؼدیل ًکٌٌذ؛
 .2تا ّضْ تاضٌذ؛
 .3قثل اص آهیضش هالػثَ کٌٌذ؛
 .4دس هکاى پْضیذٍ ّ پٌِاى تاضٌذ؛
 .5دس صهأً تاضذ کَ صى هیل تَ آهیضش داسد؛
 .6اص خذاًّذ فشصًذٓ پاک ّ هثاسک ّ سالن دسخْاسد کٌٌذ؛
 .7ذسویَ «تسن الل َّ الشزوي الشزین» ّ اسرؼارٍ «اػْر تالل َّ هي الطیطاى الشخین» تگْیٌذ.

بٍتریه زمان آمیسش
پرسص  . 2هٌاسة ذشیي ّقد ّ ساػد تشآ ًضدیکٔ ،چَ صهأً اسد؟
هٌاسة ذشیي صهاى ُآ آهیضش ػثاسخ اسد اص:
 .1ػصش سّص خوؼَ،
 .2ظِش سّص پٌح ضٌثَ،
 .3دس ضة اّل هاٍ سهضاى،
 .4ضة ُآ دّضٌثَ ،سَ ضٌثَ ،پٌح ضٌثَ ّ خوؼَ[1].
مکرٌَات آمیسش

پرسص  . 3هکشُّاخ آهیضش چیسد؟
دس اّقاخ هْاسدٓ آهیضش هکشٍّ اسد؛ اص خولَ:
 .1اّل ظِش،
 .2هقاتل قثلَ،
 .3پطد تَ قثلَ،
 .4دس صیش آسواى،
 .5دس زال ایسرادٍ،
 .6دس ٌُگام غشّب آفراب،
 .7دس ضة ػیذ فطش ّ قشتاى،
 .8تؼذ اص غزا ّ تا ضکن پش،
 .9دس ضثٔ کَ هاٍ گشفرَ تاضذ،
 .11دس سّصٓ کَ خْسضیذ گشفرَ تاضذ،
 .11دس زالٔ کَ تچَ ًاظش آًِا تاضذ،
 .12دس زال ازرالم پیص اص غسل یا ّضْ[2]،
 .13تؼذ اص طلْع فدش ذا طلْع خْسضیذ،
 .14دس زالٔ کَ ُش دّ کاهال ً ػشیاى تاضٌذ[3].

محرمات آمیسش
پرسص  . 4هسشهاخ آهیضش چیسد؟
هْاسد ّ صهاى ُایٔ کَ ًضدیکٔ دس آًِا زشام اسد ،ػثاسخ اسد اص:
 .1دس زال ازشام،
 .2صهاى ًفاط،
 .3دس زال اػرکاف،
 .4دّساى قاػذگٔ،
 .5دس زال سّصٍ ّاخة،

 .6صهأً کَ صى کورش اص ًَ سال داضرَ تاضذ،
 .7خایٔ کَ طْاف ّ ًواص ًساء دس زح سا تَ خا ًیاّسدٍ تاضذ[4].

تکرار آمیسش
پرسص  . 5آیا اًساى هٔ ذْاًذ دس یک ضة ،چٌذ تاس تا ُوسشش هداهؼد کٌذ؟
ُوَ هشاخغ :آسٓ ،خایض اسد؛ هگش آًکَ افشاط دس ایي اهش ،تشآ سالهرٔ صى ضشس داضرَ
تاضذ[5].

پرسص  . 6هشد ذا چَ هذخ هٔ ذْاًذ ػول صًاضْیٔ سا ًسثد تَ ُوسشش سا ذشک کٌذ؟
ُوَ هشاخغ (تَ خض هکاسم) :زذ آى چِاس هاٍ اسد ّ تیطرش اص آىً ،ؤ ذْاًذ ًضدیکٔ تا
ُوسشش سا ذشک کٌذ[6].
آیَ الل َّ هکاسم :زذ آى چِاس هاٍ اسد ّ تیطرش اص آى ًؤ ذْاًذ ًضدیکٔ تا ُوسشش سا ذشک
کٌذ؛ تلکَ اگش صى خْاى تاضذ ّ دس ایي هذخ تین آى هٔ سّد کَ تَ گٌاٍ تیفرذ؛ ازریاط ّاخة آى
اسد کَ طْسٓ سفراس کٌذ کَ اّ تَ گٌاٍ ًیفرذ[7].

پرسص  .7دس چَ صْسخ ،هشد تایذ زذاقل ُش چِاس ضة یک ضة دس تسرش صى دائؤ
تخْاتذ؟
آیاخ ػظام اهام ،تِدد ،خاهٌَ آ ،صافٔ ،هکاسم ّ ًْسٓ :اگش هشد تیص اص یک صى
داسدّ ،اخة اسد زذاقل ُش چِاس ضة ،یک ضة دس تسرش یکٔ اص آًاى تخْاتذ ّ اگش یک صى
داسد ،سػاید آى الصم ًیسد؛ ّلٔ زق ًذاسد اّ سا طْسٓ سُا کٌذ کَ ًَ هثل صى ضُْشداس
تاضذ ّ ًَ هثل صى تٔ ضُْش[8].
آیاخ ػظام ذثشیضٓ ،سیسرأً ،فاضل ّ ّزیذ:اگش هشد تیص اص یک صى داسدّ ،اخة اسد
زذاقل ُش چِاس ضة ،یک ضة دس تسرش یکٔ اص آًاى تخْاتذ ّ اگش یک صى داسد ،تٌا تش ازریاط
[ّاخة] سػاید آى الصم اسد[9].
وسدیکّ از پطت
پرسص  . 9زکن ًضدیکٔ تا ُوسش اص پطد چگًَْ اسد؟
ُوَ هشاخغ (تَ خض ذثشیضٓ ،سیسرأً ّ ّزیذ) :کشاُد ضذیذ داسد[10].
آیَ الل َّ سیسرأً :اگش صى ساضٔ تاضذ ،کشاُد ضذیذ داسد ّ اگش ساضٔ ًثاضذ ،تٌا تش
ازریاط ّاخة خایض ًیسد[11].
آیاخ ػظام ذثشیضٓ ّ ّزیذ :تٌا تش ازریاط ّاخة خایض ًیسد[12].

پرسص  . 11اگش هشد تخْاُذ تا ُوسشش اص پطد ًضدیکٔ کٌذ ،آیا صى هٔ ذْاًذ ذوکیي
ًکٌذ؟
ُوَ هشاخغ :آسٓ ،صى هٔ ذْاًذ تَ ایي ًْع اص اسروراع ،ذوکیي ًکٌذ[13].

وسدیکّ در ایام عادت
پرسص  . 11آیا صى ّ ضُْش ،هٔ ذْاًٌذ دس صهاى زیض تَ خض ًضدیکٔ ،سایش اسروراػاخ سا
اص یکذیگش داضرَ تاضٌذ؟
ُوَ هشاخغ :آسٓ ،خایض اسد؛ ّلٔ کاهیاتٔ اص ًاف ذا صآًْ اّ کشاُد داسد ،هگش آًکَ اص سّٓ
لثاط تاضذ[14].

پرسص  . 12زکن هشدٓ کَ تا ُوسشش دس صهاى زیض ًضدیکٔ کٌذ ،چیسد؟
آیاخ ػظام اهام ،خاهٌَ آ ّ فاضلً :ضدیکٔ ،دس ایي زال تش ُش دّ زشام اسد ّ تٌاتش ازریاط
ّاخة تایذ ضُْش کفاسٍ تذُذ[15].
آیَ الل َّ تِددً :ضدیکٔ دس ایي زال تش ُش دّ زشام اسد ّ تایذ ضُْش کفاسٍ تذُذ[16].
آیاخ ػظام ذثشیضٓ ،سیسرأً ّ ًْسًٓ :ضدیکٔ دس ایي زال تش ُش دّ زشام اسد ّ تایذ
ضُْش اسرغفاس کٌذ ّ تٌاتش ازریاط هسرسة کفاسٍ ُن تذُذ[17].
آیاخ ػظام صافٔ ،هکاسم ّ ّزیذً :ضدیکٔ دس ایي زال تش ُش دّ زشام اسد ّ تِرش (ازریاط
هسرسة) اسد ،ضُْش کفاسٍ تذُذ[18].
تبصري .هقذاس ک ّفاسٍ یاد ضذٍ تذیي قشاس اسد :اگش ًضدیکٔ دس ثلث اّل سّصُآ زیض تاضذ،
«یک هثقال» (ً 18خْد) طال ّ دس ثلث دّم «ًین هثقال» (ً 9خْد) طال ّ دس ثلث سْم« ،یک
چِاسم هثقال» (ً 4/5خْد) طال اسد.

پرسص  . 13زکن ًضدیکٔ اص پطد دس صهأً کَ صى زائض اسد ،چیسد؟
آیاخ ػظام اهام ،خاهٌَ آ ،صافٔ ،هکاسم ّ ًْسٓ :کشاُد ضذیذ داسد[19].
آیاخ ػظام تِدد ،ذثشیضٓ ّ ّزیذ :تٌاتش ازریاط ّاخة ،خایض ًیسد[20].
آیاخ ػظام سیسرأً ّ فاضل :اگش صى ساضٔ تاضذ ،کشاُد ضذیذ داسد ّ اگش ساضٔ ًثاضذ،
تٌاتش ازریاط ّاخة خایض ًیسد[21] .

آمیسش َ سالمتّ زن
پرسص  . 14دس خایٔ کَ سّاتظ صًاضْیٔ (ّ افشاط دس آى) تشآ سالهرٔ صى ضشس داضرَ
تاضذ ،آیا صى هٔ ذْاًذ ذوکیي ًکٌذ؟
ُوَ هشاخغ :اگش تشآ سالهرٔ صى ضشس داضرَ تاضذ ،هٔ ذْاًذ ذوکیي ًکٌذ[22].
ذثصشٍُ .شگاٍ صى تشآ ػذم ذوکیي ّ ًضدیکٔ ،ػزس ضشػٔ (هاًٌذ زیض ،خطش سالهرٔ تذى
ّ )...داضرَ تاضذ ،هٔ ذْاًذ اص ًضدیکٔ هواًؼد کٌذ.

مالعبً ٌىگام رَزي
پرسص  . 15آیا هالػثَ تا ُوسش  -تَ خض ًضدیکٔ  -دس زال سّصٍ خایض اسد؟
ُوَ هشاخغ :اگش تذّى قصذ تیشّى آهذى هٌٔ تا ُوسشش هالػثَ کٌذ  -چٌاًچَ اطویٌاى
داسد هٌٔ اص اّ خاسج ًؤ ضْد  -اضکال ًذاسد ّ سّصٍ ُش دّ صسیر اسد؛ ُش چٌذ اذفاقا اص اّ
هٌٔ تیشّى آیذ[23]..

آمیسش در حال رَزي
پرسص  . 16اگش صى ّ ضُْش دس هاٍ سهضاى سّصٍ داس تاضٌذً ،ضدیکٔ آًِا چَ زکؤ داسد؟
ُوَ هشاخغ :اگش اص سّٓ ػوذ ّ اخریاس تاضذ ،زشام اسد ّ سّصٍ آًاى تاطل هٔ ضْد ّ تایذ ُش
کذام یک ک ّفاسٍ تذٌُذ[24].

وسدیکّ در دَران آبستىّ
پرسص  . 17آیا دس دّساى آتسرٌٔ ّ تاسداسًٓ ،ضدیکٔ تا صى خایض اسد؟
ُوَ هشاخغ :آسٓ؛ هگش آًکَ تشآ صى یا تچَ ،ضشس ّ خطش داضرَ تاضذ[25].

استمىا َ آزمایطگاي
پرسص  . 11تشآ ذطخیص ایٌکَ هشد قادس تش تچَ داس ضذى ُسد آیا هٔ ذْاًذ اسروٌا کٌذ
ذا آصهایص ُآ پضضکٔ تش سّٓ هٌٔ اّ ،اًدام ضْد؟
ُوَ هشاخغ :خیش ،ایي کاس خایض ًیسد؛ هگش آًکَ ضشّسذٔ ایداب کٌذ[26].
تبصري .چٌاًچَ دس هْسدٓ ،تٌا تَ ضشّسخ هشد اسروٌا کٌذ؛ دس صْسذٔ کَ ُوسش داسدّ ،اخة
اسد ایي ػول تَ ّسیلَ اّ اًدام گیشد (ًَ تا اػضا ّ خْاسذ خْد).

استمىاِ باوُان
پرسص  . 19آیا اسروٌا تشآ تاًْاى ُن ُسد؟
ُوَ هشاخغ :آسٓ ،اسروٌا تشآ تاًْاى ًیض زشام اسد؛ هگش آًکَ تَ ّسیلَ اػضآ تذى ضُْش
تاضذ[27]..

استمىاِ ضٌُر
پرسص  . 21آیا دس صْسذٔ کَ ُوسش اًساى دس دسرشط ًثاضذ ،ضخص هٔ ذْاًذ
اص طشیق دیگش (اسروٌا) تَ اسضآ خْد تپشداصد؟
ُوَ هشاخغ :خیش ،ایي کاس زشام اسد[28].

استمىا با ٌمسر
پرسص  .21ضخصٔ تَ قصذ ایٌکَ اص ُوسشش هٌٔ خاسج ضْد ،اّ سا تا دسد ذسشیک
هٔ کٌذ ،آیا ایي کاس اص ًظش ضشػٔ خایض اسد؟
ُوَ هشاخغ :آسٓ ،اسروٌا تَ ّسیلَ تذى ُوسش خایض اسد[29].

اضباع ٌمسر با ضّ ء خارجّ
پرسص  . 22آیا هشد هٔ ذْاًذ ُوسشش سا تا ضٔ ء خاسخٔ ّ ّسایل هصٌْػٔ اص لساظ
خٌسٔ اضثاع کٌذ؟
ُوَ هشاخغ :خیش ،اسرفادٍ اص ایي سّش خایض ًیسد؛ ّلٔ هٔ ذْاًذ تا ُش ًقطَ اص تذى خْد
اّ سا اسضا کٌذ[30].
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] .[23ذْضیر الوسائل هشاخغ ،م  1595؛ ّزیذ ،ذْضیر الوسائل ،م  ّ 1613دفرش :اهام،
خاهٌَ آ ّ تِدد.
]ُ . [24واى ،الوفطشاخ ،الثالث ّ فصل  ،3ازکام الوفطشاخ ّ فصل .6
] . [25فاضل ،خاهغ الوسائل ،ج  ،1ط  ّ 1658دفرشُ :وَ هشاخغ.
] . [26خاهٌَ آ ،اخْتَ االسرفرائاخ ،ط  791؛ اهام ،اسرفرائاخ ،ج  ،1غسل خٌاتد ،ط 96
ّ دفرشُ :وَ هشاخغ.
] . [27الؼشّج الْثقٔ ،ج  ،1غسل الدٌاتَ.
] . [28ذثشیضٓ ،صشاط الٌداج ،ج  5ط  658؛ دفرشُ :وَ هشاخغ.
] . [29الؼشّج الْثقٔ 19 ،؛ فاضل ،خاهغ الوسائل ،ج  ،1ط  986؛ هکاسم ،اسرفرائاخ ،ج ،1
ط  1246؛ ذثشیضٓ ،صشاط الٌداج ،ج  ،5ط  656؛ سیسرأً ،ساید ،اسروٌا ؛ خاهٌَ آ،
اخْتح االسرفرائاخ ،ط .788
] . [30فاضل ،خاهغ الوسائل ،ج  ،1ط  1656؛ صافٔ ،خاهغ االزکام ،ج  ،2ط  1327؛
دفرشُ :وَ هشاخغ.

لينك مطلب:
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