آموزش احکام بانوان
به زبان ساده

حیض _ استحاضه _ نفاس
ُغسل _ ّ
تیمم

مطابق فتاوی مرجع عالیقدر
آقای حاج سید علی حسینی سیستانی (دام ظله)

پیشگفتار
یکـی از ویژگیهـای جسـمانی زن داشـتن عـادت ماهانـه
ً
(حیـض) اسـت .معمـوال دختـران اولیـن خـون را در دوران
نوجوانـی مشـاهده میکننـد و در ایـن ایـام وضعیـت جسـمی
و روحـی جدیـدی را تجربـه میکننـد کـه ممکـن اسـت بـرای
بعضـی از آنهـا سـخت و آزاردهنـده باشـد .علاوه بـر خـون
حیـض ،زن خونهـای دیگـری ماننـد خون اسـتحاضه و خون
نفـاس (خـون زایمـان) نیـز مشـاهده میکند ،و از لحاظ شـرعی
هریـک از ایـن خونهـای سـهگانه دارای احـکام و شـرایط
متفاوتـی هسـتند کـه زن موظـف اسـت بـه آنهـا پایبنـد باشـد.
فراگیـری احـکام حیـض و اسـتحاضه بـرای بانـوان و
ً
مخصوصـا دخترانـی کـه تـازه بـه سـن تکلیـف رسـیدهاند
ً
اهمیـت فراوانـی دارد ،زیـرا خونریـزی آنهـا معمـوال نظـم
خاصـی نـدارد و اگـر هـم منظـم باشـد هر لحظـه ممکن
ّ
تغییـر ناگهان ِـی زمـان خونریزی
اسـت بـا لکهبینـی یـا
ِ
مواجـه شـوند ،کـه در ایـن صـورت اگـر بـا احـکام
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آن آشـنایی کافـی نداشـته باشـند نمیتواننـد به وظیفه شـرعی
خـود عمـل کننـد ،و در آینـده ممکـن اسـت بـا مشـکالتی روبـرو
شـوند.
مراجعـه کـردن بـه رسـاله توضیـح المسـائل هرچنـد بـرای
مهـا سـودمند اسـت و پاسـخ بسـیاری از سـؤاالت را بـرای
خان 
آنها روشـن میکند ،ولی مطالب آن متناسـب با سـن نوجوانان
نیسـت و در اغلـب مسـائل ممکـن اسـت نتواننـد بـه راحتـی
وظیفـه شـرعی و وضعیـت خـود را تشـخیص دهنـد.
کتـاب پیـش رو بـرای حـل ایـن مشـکل تدوین شـده اسـت،
و سـعی بـر آن بـوده کـه بـه مسـائل مـورد ابتلا بـه زبـان سـاده
بسـنده کنیـم و از آوردن مسـائل پیچیـده ،طوالنـی و غیـر
کاربـردی صـرف نظـر کنیـم ،و بـا توجـه بـه اینکـه مخاطـب
اصلـی ایـن کتـاب دختـران نوجـوان هسـتند تصمیـم گرفتیـم
بـرای آشـنا کـردن آنهـا بـا احـکام خونهـای سـه گانـه از زبـان
سـاده و بـه صـورت گفتگـو بیـن مـادر و دختـر اسـتفاده کنیم.
ّ
امیـد اسـت حـق تعالـی مـا را در تحقـق ایـن هـدف یـاری
رسـاند.
ومن اهلل التوفیق

احکام حیض

گفتگویی درباره احکام حیض
چهـارده سـال پیـش در خانـوادهای مذهبـی بـه دنیـا آمـدم،
پـس از رسـیدن بـه سـن تکلیـف بـه لطـف زحمـات پـدر و
ً
مخصوصـا مـادرم توانسـتم بسـیاری از احـکام نمـاز و روزه را
یـاد بگیـرم ،هـرگاه سـؤالی برایـم پیـش مـی آمـد از مـادرم مـی
پرسـیدم و او بـا حوصلـه زیـاد بـه تـک تـک سـؤاالتم پاسـخ مـی
داد ،رفتـار دلنشـین مـادرم سـبب شـد اشـتیاق مـن بـه یادگیری
مطالـب جدیـد روز بـه روز بیشـتر شـود ،همـه چیـز خـوب پیـش
مـی رفـت تـا اینکـه ...چنـد روز پیـش ناگهـان درد شـدیدی
در ناحیـه پهلـو و کمـرم احسـاس کـردم و بعـد از چنـد سـاعت
مقـداری خـون از َر ِحـم مـن خـارج شـد ،خیلـی نگـران بـودم و
فکـر مـی کـردم زخـم داخلـی دارم ،ولـی خجالـت مـی کشـیدم
ایـن موضـوع را بـا کسـی در میـان بگـذارم .بعـد از اذان ظهر
طبـق معمـول وضـو گرفتـم ،چـادر نمـازم را پوشـیدم و
بـرای خوانـدن نمـاز آمـاده شـدم.
مـادرم کـه ّ
متوجـه وضعیـت مـن شـده بـود بـا
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لبخنـدی نگاهـم کـرد و گفت :دخترم ،تو دیگر بزرگ شـدهای،
وقت آن رسـیده که درباره مسـأله مهمی با هم صحبت کنیم.
با تعجب گفتم :چه مسأله ای؟
مادر به آرامی پاسخ داد :عادت ماهانه.
بـه محـض اینکـه فهمیـدم گفتگـوی مـا دربـاره چیسـت
شـرم و حیـا تمـام وجـودم را فـرا گرفـت ،بـه یـاد آوردم کـه ایـن
ً
کلمـه را قبلا شـنیده بـودم ...در مهمانـی هـای خانوادگـی مـی
شـنیدم کـه خانـم هـا ایـن کلمـه را آهسـته و با خجالـت به زبان
میآورنـد ،گویـا معنـای بدی در آن نهفته اسـت .نفس عمیقی
کشـیدم و از خـودم پرسـیدم :چـرا بایـد خجالـت بکشـم؟! ا گـر
چیـز خجالـت آوری اسـت پـس چـرا مـادرم مـی خواهـد بـا مـن
دربـاره آن صحبـت کنـد؟
غـرق ایـن افـکار بـودم کـه ناگهـان متوجـه صـدای مـادر
شـدم کـه مـی گفـت :فاطمـه جـان! خواهـش مـی کنـم خجالت
ً
را کنـار بگـذار و بـه حـرف هـای مـن خـوب گـوش بـده ...معموال
هـر دختـری در دوران نوجوانـی دچـار عـادت ماهانـه
ً
مـی شـود ،ایـن یـک فرآینـد کاملا طبیعـی اسـت بلکـه
نشـان دهنـده سلامتی اوسـت و هیـچ جـای
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ً
نگرانـی نـدارد ،خونـی کـه معمـوال در هـر مـاه چنـد روزی از َر ِحم
زن خـارج مـی شـود «حیـض» نـام دارد ،و زن را در موقع بیرون
ـون حیـض «حائـض» مـی گوینـد ،البتـه امـروزه خانـم
آمـدن خ ِ
هـا بـه جـای حیـض از واژه هـای دیگـری ماننـد «پریـود» یـا
«خونریـزی قاعدگـی» اسـتفاده مـی کننـد .خـارج شـدن ایـن
درد شـکم ،خسـتگی،
خـون ممکـن اسـت بـا عوارضی همچون ِ
جهـت
اضطـراب و کمـردرد همـراه باشـد .خداونـد مهربـان
ِ
رعای ِـت حـال خانـم هـا در روزهـای حیـض ،نمـاز و قضـای آن
را از عهـده آنهـا برداشـته اسـت ،پـس کمـی اسـتراحت کـن و هـر
سـؤالی در ایـن رابطـه داری از مـن بپـرس.
نشانههای حیض
فاطمه :نشانه های حیض چیست؟
مـادر :ایـن خـون در بیشـتر اوقـات غلیـظ و گـرم و رنـگ
آن سـیاه یـا سـرخ تیـره اسـت و بـا فشـار و کمـی سـوزش
بیـرون میآیـد.
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نشانههای استحاضه
خـون دیگـری از زن
فاطمـه :آیـا بـه غیـر از
خـون حیـضِ ،
ِ

بیـرون مـی آیـد؟

مـادر :بلـه ،ممکـن اسـت خـون هـای دیگـری از زن خـارج
شـود ،ماننـد خـون زایمـان «نفـاس» یـا خـون «اسـتحاضه» کـه
ً
احـکام و نشـانههای آنهـا بـا خـون حیـض تفـاوت دارد .مثلا
قرمز روشـن و
خون اسـتحاضه در بیشـتر اوقات به رنگ زرد یا ِ
سـرد اسـت و بـدون فشـار و سـوزش بیـرون مـی آیـد.

حکم خون قبل از  9سالگی و بعد از  60سالگی
فاطمه :آیا دختر قبل از سن تکلیف( )1حائض می شود؟
مادر :خیر.

ً
 . 1سـن تکلیـف دختـران تمـام شـدن ُنـه سـال قمـری ،تقریبـا
معادل هشـت سـال و هشـت ماه و بیست روز شمسی است.
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فاطمه :زنها تا چند سالگی ممکن است حیض ببینند؟
سـال قمـری
مـادر :خانـم هـا ممکن اسـت تا سـن شـصت ِ

()1

(سـن یائسـگی) خـون حیـض ببیننـد ،و خونـی کـه بعـد از آن
خـارج مـی شـود حیـض نیسـت بلکـه اسـتحاضه اسـت.
حداقل و حداکثر ّ
مدت خون حیض
فاطمـه :خـون بایـد چنـد روز بیـرون بیایـد تـا حکـم حیـض
را داشـته باشـد؟
سر هم(.)2
مادر :حداقل سه روز پشت ِ
ً
 . 1تقریبـا معـادل پنجـاه و هشـت سـال و هشـتاد روز شمسـی ،الزم بـه ذکـر اسـت
کـه سـن یائسـگی کـه موجـب سـاقط شـدن ع ّـده طلاق اسـت بـا سـن یائسـگی در
حیـض متفـاوت اسـت ،بـرای توضیحـات بیشـتر مـی توانیـد بـه رسـاله توضیـح
المسـائل مراجعـه کنیـد.
 . 2ابتـدای حیـض الزم اسـت خـون بیـرون بیایـد ،ولی الزم نیسـت در تمام
سـه روز خـون ببینـد بلکـه ا گـر در باطـن خـون باشـد کافـی اسـت ،و
چنانچـه در بیـن سـه روز مختصـری پـاک شـود بـه نحوی کـه در بین
ً
زن هـا متعـارف باشـد (مثلا پانـزده دقیقـه یـا نیـم سـاعت قطـع
شـود و بعـد از آن دوبـاره خـون ببینـد) بـاز هم حیض اسـت.
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ً
فاطمـه :مثلا اگـر خانمـی دو روز و نیـم خـون دیـد ،و بعـد
ً
از آن بـه م ّـدت سـه یـا چهـار سـاعت خونریـزی کاملا قطع شـد،
سـپس دوبـاره بـه ّ
مـدت دو روز خـون دیـد ،حکمـش چیسـت؟
مـادر :هرچنـد ایـن خانـم در مجمـوع پنـج روز خـون دیده،
روز پـی در پـی خونریزی نداشـت پـس تمام دو
ولـی چـون سـه ِ
خـون حکم اسـتحاضه را دارد.
خـون حیـض طـول بکشـد،
آمـدن
فاطمـه :اگـر بیـرون
ِ
ِ
حکمـش چیسـت؟
مـادر :حیـض حداکثـر ده روز اسـت ،و چنانچـه خونریـزی
از ده روز بگـذرد حکـم حیـض را ندارد ،بلکه اسـتحاضه اسـت.
فاطمـه :پـس خـون حیـض حداقـل سـه روز و حداکثـر ده
روز اسـت.
ً
مادر :بله ،کامال درست است.
حیض در دوران بارداری و شیردهی
زن بـاردار و شـیرده هـم مـی توانـد حیـض
فاطمـه :آیـا ِ

ببینـد؟

سـر هم یا بیشـتر
مادر :بله ،اگر سـه روز
ِ
پشـت ِ

خون ببیند حیض اسـت.
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نحوه محاسبه روزهای عادت
فاطمـه :منظـور از سـه روز یـا ده روز در احـکام حیـض چند
سـاعت است؟
شـروع حیـض در چـه
زمـان
مـادر :بسـتگی دارد بـه اینکـه ِ
ِ
سـاعتی از شـبانه روز باشـد:
شـروع حیض در روز باشـد (یعنی بین اذان صبح
زمان
اگر ِ
ِ
و غـروب آفتـاب خونریـزی شـروع شـود) ،منظـور از سـه روز 72
سـاعت ،و منظور از ده روز  240سـاعت اسـت.
شـروع حیـض در شـب باشـد (یعنـی بعـد
زمـان
ولـی اگـر
ِ
ِ
از غـروب آفتـاب تـا اذان صبـح خونریـزی شـروع شـود) بـا فـرا
روز سـوم سـه روز او کامـل مـی شـود ،و بـا فـرا
رسـیدن
ِ
غـروب ِ
روز دهـم ده روز او کامـل مـی شـود.
رسـیدن غـروب ِ
فاطمه :ممکن است یک مثال بزنید؟
ً
مادر :مثال اگر خانمی شـنبه سـاعت  11شـب خون دید،
روز سـه شـنبه همـان هفته ،سـه
بـا فـرا رسـیدن
ِ
غـروب ِ
روز
روز او کامـل مـی شـود ،و بـا فـرا رسـیدن
ِ
غـروب ِ
ِ
روز او کامـل میشـود.
سـه شـنبه هفتـه بعـد ده ِ
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فاطمـه :بـا ایـن حسـاب اگـر خونریـزی شـب شـروع شـود
روز آن کمتـر
روز آن کمتـر از  72سـاعت و ده ِ
ممکـن اسـت سـه ِ
از  240سـاعت باشـد!

مادر :بله ،درست است.
کمترین فاصله بین دو حیض
ً
فاطمه :معموال فاصله بین دو حیض چند روز است؟
مـادر :فاصلـه بیـن یـک حیـض بـا حیـض دیگـر نبایـد کمتر
از ده روز باشـد.
ً
فاطمه :مثال اگر زن هفت روز حیض ببیند و پاک شـود ،و
بعد از پنج یا شـش روز دوباره خون ببیند ،حکمش چیسـت؟
مـادر :بـا توجـه بـه اینکـه فاصله بیـن دو حیض نمـی تواند
کمتـر از ده روز باشـد ،پـس خـون دوم نمـی تواند حیض باشـد،
بلکـه حکم اسـتحاضه را دارد.
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اقسام عادت در حیض
فاطمه :آیا همه زن ها به صورت منظم عادت ماهانه دارند؟
مـادر :خیـر ،خونریـزی در بعضـی از خانـم هـا منظم اسـت،
خونریـزی آنهـا «عـادت» گفتـه می شـود ،ولی
منظـم
و بـه دوره
ِ
ِ
خونریـزی نامنظمـی دارند.
بعضـی از خانـم هـا
ِ
فاطمـه :آیـا تمـام زن هایـی که عـادت دارند به یـک اندازه
و در زمـان ّ
معینـی خـون می بینند؟
مـادر :خیـر ،زنانـی کـه دارای عـادت هسـتند (یعنـی دارای
ـزی منظـم هسـتند) بـه سـه دسـته تقسـیم مـی شـوند:
خونری ِ
ّ
 -1زنانـی کـه دارای «عـادت ّ
عددیـه» هسـتند،
وقتیـه و
شـروع حیـض و هـم از نظ ِـر
زمـان
نظـر ِ
یعنـی خونریـزی هـم از ِ
ِ
روزهـای آن منظـم باشـد.
ـداد
تع ِ
ِ
ّ
زمـان
 -2زنانـی کـه دارای «عـادت وقتیـه» هسـتند ،یعنـی ِ
روزهـای آن
تعـداد
نظـر
ِ
ِ
ـروع خونریـزی منظـم باشـد ،ولـی از ِ
ش ِ
نامنظـم باشـد.
 3زنانـی کـه دارای «عـادت ّ
عددیـه» هسـتند ،یعنـی
ـای خونریـزی منظـم
خونریـزی از نظ ِـر تع ِ
ـداد روزه ِ
ـروع حیـض نامنظـم باشـد.
باشـد ،ولـی زم ِ
ـان ش ِ
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چند مثال برای اقسام عادت
فاطمـه :ممکـن اسـت بـه ترتیـب بـرای هـر کدام یـک مثال
بزنید؟
مادر :بله ،چرا که نه!
پانزدهـم هـر مـاه
روز
ِ
 -1ا گـر خانمـی در دو مـاه اخیـر ،در ِ

روز بیسـتم پـاک شـود ،ایـن خانـم دارای
خـون ببینـد و در ِ
ّ
«عـادت ّ
عددیـه» پنـج روزه اسـت.
وقتیـه و
اول هـر مـاه خـون
روز ِ
 -2ا گـر خانمـی در دو مـاه اخیـر ،در ِ
ً
روز پـاک شـدن او بـی نظـم باشـد ،مثلا مـاه اول در
ببینـد ولـی ِ
روز ششـم پـاک شـود ،ایـن
روز هشـتم پـاک شـود و مـاه دوم در ِ
ِ
ّ
خانـم تنهـا دارای «عـادت وقتیـه» اسـت.
مـاه اخیـر هفـت روز خـون ببینـد،
 -3ا گـر خانمـی در دو ِ
ً
ماه اول
پایان آن یکسـان نباشـد ،مثال در ِ
زمان شـروع و ِ
ولی ِ
مـاه دوم از
روز هفتـم خـون ببینـد و در ِ
روز اول تـا ِ
از ِ

روز هفدهـم خـون ببینـد ،ایـن خانـم تنهـا
روز دهـم تـا ِ
ِ
ّ
دارای «عـادت عددیـه» هفـت روزه اسـت.

19

ضیح ماکحا

اقسام زنانی که عادت ندارند
فاطمـه :آیـا زنانـی کـه عـادت ندارنـد (یعنـی خونریـزی
منظـم ندارنـد) وضعیـت مشـابهی دارنـد؟
عـادت منظـم ندارنـد نیـز بـه سـه
مـادر :خیـر ،زنانـی کـه
ِ
دسـته تقسـیم مـی شـوند :مبتدئـه ،مضطربـه و ناسـیه.
« -1مبتدئه» یعنی زنی که دفعه اول خون می بیند.
سـر هـم خـون
« -2مضطربـه» یعنـی زنـی کـه دو مـاه ِ
پشـت ِ
جهـت عـدد
جهـت وقـت و هـم از
دیـده ولـی آن دو بـار ،هـم از
ِ
ِ
یکسـان نباشـند.
ً
« -3ناسـیه» یعنـی زنـی کـه قبلا عـادت ماهانـه منظمـی
عـادت خـود یـا هـر دو را فرامـوش
زمـان
ِ
داشـت ،ولـی مقـدار یـا ِ
کـرده باشـد.
ً
فاطمه :بنابراین جمعا شش ِقسم داریم!
مـادر :بلـه ،درسـت اسـت؛ و بایـد توجه کرد کـه هر یک
از ایـن شـش ِقسـم احـکام مخصـوص به خـود را دارد،
و هـر خانمـی بایـد وضعیت خود را تشـخیص دهد
تـا بتوانـد بـه وظایف شـرعی خـود عمل کند.
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چگونگی تشخیص وضعیت
فاطمـه :خانـم هـا چطـور مـی تواننـد تشـخیص دهنـد کـه
ـزو کـدام یـک از ایـن شـش ِقسـم هسـتند؟
ج ِ

ثبـت
مـادر :بهتریـن راه ایـن اسـت کـه یـک دفترچـه بـرای ِ
عـادت خـود تهیـه کننـد ،و بعـد از پـاک شـدن کافـی
ـای
ِ
روزه ِ
مـاه قبـل
زمـان ایـن حیـض را بـا
حیـض ِ
اسـت تع ِ
ـداد روزهـا و ِ
ِ

مقایسـه کننـد ،پـس اگـر هـر دو حیـض در زمـان و در تعـداد
ّ
یکسـان بودنـد عـادت آنهـا ّ
عددیـه اسـت ،و اگـر فقـط
وقتیـه و

زمـان شـروع یکسـان بـود عـادت آنهـا ّ
وقتیـه اسـت ،و اگـر فقـط
ِ
ّ
ـداد روزهـا برابـر بـود عـادت آنهـا عددیـه اسـت ،و اگـر هـر دو
تع ِ
متفـاوت بودنـد مضطربـه اسـت.
فاطمه :من جزو کدام یک از این شش ِقسم هستم؟
ً
مـادر :فعلا در ایـن مـاه مبتدئـه هسـتی ،ولـی در مـاه
حیض دوم با روشـی که یاد
آینده بعد از پاک شـدن از
ِ

گرفتـی خواهـی فهمیـد کـه جـزو کـدام دسـته هسـتی.
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ّ
احکام عادت ّ
عددیه
وقتیه و
ّ
فاطمـه :اگـر زنـی «عـادت ّ
عددیـه» داشـت ،و در
وقتیـه و
ـادت خـودش خـون دیـد ،حکمـش چیسـت؟
وق ِـت ع ِ
حیـض خـود
شـروع
مـادر :بـه محـض دیـدن خـون آن را
ِ
ِ

قـرار دهـد و عبـادت هـا را تـرک کنـد.

ّ
فاطمـه :اگـر زنـی «عـادت ّ
عددیـه» داشـت ،و
وقتیـه و
عـادت او هفـت روزه بـود ،ولـی در یـک مـاه هشـت یـا ُنـه روز
خـون دیـد ،حکمـش چیسـت؟
مـادر :تمـام هشـت یـا ُنـه روز را حیـض قـرار دهـد هرچنـد
خـون در بعضـی اوقـات نشـانه هـای حیـض را نداشـته باشـد.
ّ
فاطمـه :اگـر زنـی «عـادت ّ
عددیـه» هفـت روزه
وقتیـه و
داشـت ،ولـی در یکـی از مـاه هـا بیـش از ده روز خـون دیـد،
حکمـش چیسـت؟
روزهـای عادتـش بیرون
مـادر :فقـط خونـی کـه در
ِ
خـون بیـش از آن حکم
مـی آیـد را حیـض بدانـد ،و ِ
استحاضه دارد.
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احکام عادت ّ
وقتیه
ً
مثلا اگـر زنـی «عـادت ّ
وقتیـه» داشـت و هـر مـاه در
فاطمـه:
عـادت خـودش (یعنـی
وقـت
ِ
روز دهـم خـون مـی دیـد ،اگـر در ِ
ِ
در همـان روز دهـم) خـون ببینـد ،آیـا بـه محـض دیـدن خـون
حیـض خـود قـرار دهـد؟
شـروع
مـی توانـد آن را
ِ
ِ

مـادر :بلـه ،بـه محـض دیـدن خـون آن را حیـض قـرار دهد

و عبـادت هـا را تـرک کنـد.

فاطمـه :اگـر زنـی «عادت ّ
حیـض او ممکن
وقتیه» داشـت،
ِ

اسـت چند روز طول بکشـد؟

خونریزی او بیش از سـه روز ادامه داشـت و قبل
مادر :اگر
ِ

از ده روز قطع شـد ،تمام آن خون حیض اسـت.
فاطمـه :اگـر زنـی دارای «عـادت ّ
وقـت
وقتیـه» باشـد و در ِ
عـادت خـودش خـون ببینـد ،ولـی خونریـزی بیـش از ده روز
طـول بکشـد ،حکمـش چیسـت؟
ّ
مادر :اگر نشانههای خون در تمام مد ِت خونریزی
عـادت بعضـی
ـای
ِ
ـدار روزه ِ
یـک جـور باشـد بایـد مق ِ
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از خویشـان (ماننـد مـادر یـا خواهـر یـا دختـر عمـو یا دختـر خاله
یـا )...را حیـض بـرای خـودش قـرار دهـد و ّ
بقیـه اسـتحاضه
ً
عـادت اکثـر دخترهای فامیل هفت روزه باشـد
اسـت ،مثلا اگـر
ِ
مـی توانـد هفـت روز را حیـض و ّ
بقیـه را اسـتحاضه قـرار دهـد.
ّ
عددیه
احکام عادت
ّ
عددیـه» داشـت ،آیـا بـه محـض
فاطمـه :اگـر زنـی «عـادت
دیـدن خـون مـی توانـد آن را حیـض قـرار دهـد؟
مـادر :اگـر خونـی کـه مشـاهده کـرد دارای نشـانه هـای
ً
حیـض باشـد (مثلا رنـگ آن قرمـز تیـره باشـد و بـا فشـار و کمـی
سـوزش خـارج شـود) بالفاصلـه آن را حیـض قرار دهـد ،ولی اگر
نشـانه هـای حیـض را نداشـت هـرگاه مطمئن شـود که خون تا
سـه روز ادامـه خواهـد داشـت آنـگاه خـون را حیـض قـرار دهـد.
ّ
عددیـه» هفت روزه داشـت ،ولی
فاطمـه :اگـر زنـی «عادت
در یـک مـاه پنـج روز یـا ُنـه روز خـون دید ،حکمش چیسـت؟
خونریزی
مـادر :بـا توجـه بـه اینکه در هـر دو مثـال
ِ
روز کامـل قطـع شـد ،پس تمـام پنج روز یا
او قبـل از ده ِ
ُنـه روز حیض اسـت.

24

آموزش احکام بانوان به زبان ساده

ّ
عددیـه» هفت روزه داشـت ،ولی
فاطمـه :اگـر زنـی «عادت
خونریزی یکنواخت داشـت،
در یکـی از مـاه هـا بیـش از ده روز
ِ
حکمش چیسـت؟
روز هشتم
روز اول را حیض قرار دهد ،و اگر در ِ
مادر :هفت ِ
ً
ُ
ّ
سـل
متوجـه شـد کـه خونریـزی قطـع نشـده ،فعلا نمـی توانـد غ ِ
روز دهم صبر کنـد ،پس چنانچه
حیـض انجـام دهـد و بایـد تـا ِ
روز دهـم دیـد خـون همچنـان ادامـه دارد معلـوم مـی
بعـد از ِ
روز بعـد اسـتحاضه بـوده
روز اول حیـض و سـه ِ
شـود کـه هفـت ِ
ُ
سـل حیـض انجـام
اسـت ،بنابرایـن بایـد بـرای خوانـدن نمـاز غ
ِ ً
دهد و نمازهایی که در این سـه روز نخوانده را بعدا قضا کند.
احکام مبتدئه
فاطمـه :اگـر دختـری «مبتدئـه» بـود ،یعنـی بـرای اولیـن
دیـدن خون مـی توانـد آن را
محـض
بـار خـون مـی دیـد ،آیـا بـه
ِ
ِ
حیـض قـرار دهـد؟
مـادر :اگـر خونـی که مشـاهده کرد دارای نشـانه های حیض
باشـد بالفاصلـه آن را حیـض قـرار دهـد ،ولی اگر نشـانه های
حیـض را نداشـته باشـد هـرگاه مطمئـن شـود کـه خـون تـا
سـه روز ادامـه خواهـد داشـت آنـگاه خـون را حیـض قرار
دهد.
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فاطمـه :اگـر دختـری «مبتدئـه» بـود ،و هفـت یـا هشـت روز
خـون دیـد ،حکمش چیسـت؟
مادر :تمام هفت یا هشت روز را حیض قرار دهد.
فاطمـه :اگـر دختـری «مبتدئـه» بـود ولـی بیـش از ده روز
خـون دیـد ،حکمـش چیسـت؟
ّ
تمـام مـد ِت خونریـزی
مـادر :اگـر نشـانه هـای خـون در
ِ
عـادت بعضی از خویشـان
روزهای
مقـدار
یـک جـور باشـد بایـد
ِ
ِ
ِ
(ماننـد مـادر یـا خواهـر یـا دختـر عمـو یـا دختـر خالـه یـا )...را
ً
حیـض بـرای خـودش قـرار دهـد و ّ
بقیـه اسـتحاضه اسـت ،مثلا
ـادت اکثـر دخترهـای فامیـل هفـت روزه باشـد مـی توانـد
ا گـر ع ِ
هفـت روز را حیـض و ّ
بقیـه را اسـتحاضه قـرار دهـد.
حکم اشتباه در تشخیص حیض
فاطمـه :اگـر خونریـزی در ابتـدا زیـاد بـود و زن خـود را
حائـض دانسـت و نمـاز یـا روزه مـاه رمضـان را تـرک کـرد ،ولـی
روز سـوم ناگهـان خـون بـه طـور کامـل پـاک شـد،
قبـل از ِ
وظیفـه او چیسـت؟
مادر :نماز و روزه هایی که در این فاصله نخوانده
را قضا کند ،و گناهی به گردن او نیست.
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ّ
لکه بینی در اواخر حیض
فاطمـه :اگـر در روزهـای ششـم یـا هفتـم ّ
شـدت خونریـزی
ّ
کاهـش یابـد و تبدیـل بـه لکـه بینـی شـود ،بـه طـوری کـه هـر
ّ
وقـت زن خـود را وارسـی کنـد پنبـه آلـوده بـه لکـه هـای صورتـی
یـا زرد باشـد ،حکـم آن چیسـت؟
ّ
مـادر :لکـه بینـی در اواخـر روزهـای حیـض حکـم حیـض را
دارد هرچنـد خـون بسـیار کـم و بـه رنـگ زرد یـا صورتـی شـده
روز دهـم بـه طـور کامـل قطـع
باشـد ،پـس اگـر خـون قبـل از ِ
شـود ،تمـام ایـن خـون هـا حیـض اسـت.
ّ
روز دهـم ادامـه داشـت بـه
از
بعـد
تـا
بینـی
ـه
لک
ولـی اگـر
ِ
ّ
طـوری کـه هـرگاه خـود را وارسـی مـی کـرد پنبـه آلـوده بـه لکـه

هـای زرد یـا صورتـی کمرنـگ بـود ،دو صـورت دارد:
ّ
عددیـه و ّ
وقتیـه» یـا فقـط «عـادت
 -1ا گـر «عـادت
ّ
عددیـه» داشـت ،بایـد بـه تعـداد روزهـای عادتـش
ً
حیض ،و ّ
بقیه را اسـتحاضه قرار دهد ،مثال اگر عادت
او شـش روزه بـود بایـد شـش روز اول را حیـض و
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چهـار روز بعـد را اسـتحاضه قـرار دهـد ،بنابراین بایـد نماز های
قضـا شـده در ایـن چهـار روز را قضـا کنـد.

 -2ا گـر «مبتدئـه» یـا دارای «عـادت ّ
وقتیـه» باشـد بایـد

ـادت یکـی از خویشـان را بـرای خـود قـرار دهـد.
ع ِ
ّ
لکه بینی در سایر روزها
فاطمـه :اگـر خانمـی بعـد از ده روز پاکـی (در وسـط مـاه)
ّ
کمتـر از سـه روز لکـه بینـی داشـته باشـد ،حکمـش چیسـت؟
مـادر :بـا توجـه بـه اینکـه حیـض حداقـل سـه روز اسـت
ً
ّ
پـس مطمئنـا ایـن لکـه بینـی هـا حکـم حیـض را نـدارد بلکـه
اسـتحاضه اسـت.
فاطمـه :اگـر خانمـی بعـد از ده روز پاکـی (در وسـط مـاه)
ّ
بیـش از سـه روز لکـه بینـی داشـته باشـد ،حکمـش چیسـت؟
ّ
ترشـحات
مـادر :اگـر لکـه هایـی کـه خـارج مـی شـود همان
ِ
زرد رنـگ و معمـول زنانـه باشـد کـه بـه آن خـون گفتـه نمـی
شـود ،در ایـن صـورت ترشـحات پـاک اسـت و زن هیـچ
وظیفـه ای نـدارد.
ّ
ولـی اگـر لکـه هـای خـارج شـده خـون کمرنگ
یـا خـون زرد باشـد ،حکـم حیـض را دارد.
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فاطمـه :اگـر خانمـی بعـد از ده روز پاکـی (در وسـط مـاه)
ّ
ّ
لکـه بینـی داشـته باشـد و شـک کنـد ایـن لکـه هـا خـون اسـت
یـا ترشـحات معمـول زنانـه ،در ایـن صـورت چـه حکمـی دارد؟
مادر :در صورت شک حکمی ندارد و پاک است.
وارسی در پایان حیض
فاطمـه :اگـر زنـی احتمـال دهـد کـه خونریـزی قطـع شـده
اسـت ،چـه وظیفـه ای دارد؟
مـادر :اگـر خونریـزی در ظاهـر قطـع شـده بود ولـی احتمال
مـی داد کـه در باطـن خـون باشـد بایـد خـود را وارسـی کنـد ،و
بـدون وارسـی جایـز نیسـت عبـادت هـا را تـرک کنـد.
فاطمه :چگونه خود را وارسی کند؟
محـل خونریـزی فـرو ببـرد و
مـادر :بایـد کمـی پنبـه را در
ِ

ّ
مدتـی صبـر کنـد ،سـپس آن را بیـرون آورد ،پـس اگـر پنبـه
سـفید بـود و آلودگـی نداشـت پـاک شـده اسـت ،و اگـر
پنبـه آلـوده بـه خـون بـود معلـوم مـی شـود هنـوز پـاک
نشـده اسـت.
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فاطمـه :ممکـن اسـت بسـیاری از دخترهـا قبـل از ازدواج
نتواننـد بـه ایـن کیفیـت خـود را وارسـی کننـد ،در ایـن صـورت
چگونـه مـی تواننـد بفهمنـد کـه خـون قطـع شـده اسـت یـا نـه؟
مـادر :اگـر مطمئـن شـوند کـه خونریـزی در باطـن قطـع
شـده یـا مطمئـن شـوند کـه خونریـزی همچنـان ادامـه دارد،
بایـد طبـق اطمینـان خـود عمـل کننـد.
و در صـورت شـک بایـد همچنـان بنـا را بـر حیـض بگذارنـد
تـا اینکـه مطمئـن شـوند پـاک شـده اند.
کارهایی که بر زن حائض حرام است
فاطمه :چه کارهایی بر زن حائض حرام است؟
مـادر :بعضـی از کارهایـی کـه بـر زن حائـض حـرام اسـت
عبـارت انـد از:
 -1خوانـدن نمـاز ،خـواه نمـاز واجـب باشـد یـا مسـتحب،
ـای نمازهـای تـرک شـده در روزهـای حیـض واجـب
و قض ِ
نیسـت.
 -2روزه گرفتـن ،خـواه واجـب باشـد یـا مسـتحب،
زمـان
ولـی قضـای روزه هـای مـاه رمضـان کـه در
ِ
حیـض گرفتـه نشـده ،واجـب اسـت.
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 -3دسـت زدن بـه آیـات قـرآن ،و همچنیـن (بنابـر احتیـاط
واجـب( ))1اسـم خداونـد متعـال بـه هـر زبانـی که باشـد.
 -4خوانـدن یکـی از آیـات قـرآن کـه سـجده واجـب دارد(،)2
ولی خواندن سـایر آیات قرآن و ادعیه و زیارات اشـکال ندارد،
و همچنین شـنیدن آیه های سـجده واجب اشـکال ندارد.
 -5وارد شدن به مسجد الحرام یا مسجد النبی؟لص؟.
ّ
 -6وارد شدن و توقف کردن در همه مساجد و (همچنین
بنابـر احتیـاط واجـب) رواق هـای ّ
ائمـه اطهـار؟مهع؟ کـه ضریـح
مق ّـدس در آن قـرار دارد ،البتـه زن حائـض مـی توانـد از یـک در
در دیگـری خارج شـود.
وارد شـود و بـدون مکـث کـردن از ِ

نکتـه :بـرای اطلاع از سـایر کارهایی کـه در روزهای حیض

حرام اسـت به رسـاله توضیح المسـائل رجوع شـود.

ّ
 . 1احتیـاط واجـب یعنـی مکلـف مـی توانـد در خصـوص این مسـأله با
رعایـت ترتیـب اعلمیـت از مجتهـد دیگـری تقلید کند.
 . 2سـجده هـای واجـب در سـوره سـجده آیـه پانزدهـم ،سـوره
ّ
فصلـت آیـه سـی و هفتـم ،سـوره النجـم آیـه شـصت و دوم ،و
سـوره علـق آیـه نوزدهـم اسـت.

احکام استحاضه

گفتگویی درباره احکام استحاضه
مـادر :یکـی از خـون هایـی کـه از زن خـارج مـی شـود خـون
«اسـتحاضه» اسـت ،و زن را در موقـع دیـدن خـون اسـتحاضه
«مسـتحاضه» مـی گوینـد.
ً
همـان طـور کـه قبلا توضیـح دادم ایـن خـون در بیشـتر
قرمز روشـن و سـرد اسـت و بدون فشـار و
اوقات به رنگ زرد یا ِ

سـوزش بیـرون مـی آیـد.

حداقل و حداکثر ّ
مدت استحاضه
فاطمه :خون استحاضه حداقل و حداکثر چند روز است؟
مادر :خون استحاضه حداقل یا حداکثر ّ
معینی ندارد.
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اقسام استحاضه
فاطمـه :آیـا خـون اسـتحاضه همیشـه بـه یـک صـورت
خـارج مـی شـود؟

مـادر :خیـر ،اسـتحاضه سـه قسـم اسـت :قلیلـهّ ،
متوسـطه

و کثیـره.
 -1اسـتحاضه قلیلـه :آن اسـت کـه هنـگام وارسـی خـون
فقـط روی پنبـه را آلـوده کنـد.
 -2اسـتحاضه ّ
متوسـطه :آن اسـت کـه خـون در پنبـه فـرو
دیگـر پنبـه
طـرف
رود هرچنـد در یـک گوشـه آن باشـد ،ولـی از ِ
ِ
بیـرون نیایـد و بـه نـوار بهداشـتی نرسـد.

 -3اسـتحاضه کثیـره :آن اسـت کـه خـون پنبـه را فـرا گیـرد،
طـرف دیگـر بیـرون آیـد و بـه نـوار
یـا اینکـه در پنبـه فـرو رود و از ِ
بهداشـتی برسد.
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استحاضه قلیله
فاطمـه :زنـی کـه اسـتحاضه قلیلـه دارد چـه کارهایـی بایـد
انجـام دهـد؟
مـادر :بایـد بـرای هر نمـاز یک وضو بگیـرد هرچند بخواهد
سـر هم بخواند.
دو نماز را ِ
پشـت ِ
نمـاز مسـتحب
فاطمـه :آیـا زن مسـتحاضه قلیلـه بـرای هـر ِ
هـم بایـد وضـو بگیرد؟
مادر :بله.
ّ
متوسطه
استحاضه
فاطمـه :زنـی کـه اسـتحاضه ّ
متوسـطه دارد چـه کارهایـی
بایـد انجـام دهـد؟
مـادر :هماننـد اسـتحاضه قلیلـه بایـد بـرای هـر نمـاز یـک
وضـو بگیـرد ،و (بنـا بـر احتیـاط واجـب)( )1عالوه بـر آن هر
ُ
نمـاز صبـح یـک غسـل انجـام دهـد.
روز قبـل از ِ

ّ
 . 1احتیـاط واجـب یعنـی مکلـف مـی توانـد در خصـوص این
ّ
اعلمیـت از مجتهـد دیگـری تقلیـد
مسـأله بـا رعایـت ترتیـب
کند.
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فاطمـهُ :غسـل اسـتحاضه ّ
متوسـطه قبـل از وضـو اسـت یـا

بعـد از آن؟

ُ
مـادر :بایـد اول غسـل کنـد بعـد وضـو بگیـرد( .نکتـه :بـرای

وضـو بایـد مواضـع مسـح خشـک باشـد)
فاطمـه :اگـر در اسـتحاضه ّ
متوسـطه فرامـوش کـرد قبـل از
ُ
نم ِـاز صبـح غسـل کنـد ،حکمـش چیسـت؟
مـادر( :بنابـر احتیـاط واجـب) نمـازش باطـل اسـت و بایـد
ُ
آن را دوبـاره بخوانـد ،و قبـل از نمـاز ظهـر بایـد غسـل آن روز را
انجـام دهـد.
نمـاز صبـح خـون اسـتحاضه
فاطمـه :اگـر خانمـی بعـد از ِ
ُ
ّ
متوسـطه ببینـد ،چـه وقـت بایـد غسـل کنـد؟
مـادر( :بنابـر احتیـاط واجـب) بایـد قبـل از نمازهـای ظهـر
ُ
و عصـر غسـل کنـد ،و اگـر بعـد از خوانـدن نمازهـای ظهـر و
ُ
عصـر خـون شـروع شـد ،قبـل از نمازهـای مغـرب و عشـا غسـل
اسـتحاضه کنـد ،و چنانچـه اسـتحاضه تـا فـردای آن روز
ُ
صبـح روز بعـد غسـل کنـد.
ادامـه داشـت ،قبـل از ِ
نمـاز ِ
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ّ
متوسطه
احکام مشترک بین استحاضه قلیله و
فاطمه :برای خواندن نماز در اسـتحاضه قلیله یا ّ
متوسـطه
آیـا الزم اسـت پنبـه را عـوض کنیم یا بدن را آب بکشـیم؟
ظاهر بدن
مـادر :تعویـض پنبـه الزم نیسـت ،و اگر خـون به
ِ
کشـیدن آن هم الزم نیست.
سـرایت نکرده باشـد آب
ِ
فاطمـه :آیـا زن مسـتحاضه قلیلـه یـا ّ
متوسـطه مـی توانـد
بیـن وضـو و نمـاز فاصلـه بینـدازد؟
ً
مـادر :خیـر ،بایـد فـورا نمـازش را بخوانـد ،ولی انجـام دادن
کارهایـی کـه بـرای خوانـدن نمـاز الزم اسـت ماننـد ّ
تهیـه ُمهـر و
ِ
ـیدن چـادر نمـاز و همچنیـن مسـتحبات نمـاز ماننـد اذان
پوش ِ
و اقامـه اشـکال نـدارد.
ّ
متوسـطه مطمئـن
فاطمـه :ا گـر زن مسـتحاضه قلیلـه یـا
ـدن دو نماز هیچ خونی از او خارج
باشـد کـه هنـگام وضو و خوان ِ
نمـی شـود ،آیـا بـاز هـم الزم اسـت بـرای نم ِـاز دوم وضـو بگیـرد؟
مـادر :اگـر خـون هـم در ظاهـر و هـم در باطـن قطـع
نمـاز دوم وضـو
شـده باشـد الزم نیسـت بـرای ِ
بگیـرد ،و پـاک بـودن در ظاهر بـه تنهایی کافی
نیسـت.
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فاطمـه :اگـر زنـی اسـتحاضه قلیلـه یا ّ
متوسـطه داشـت ولی
بـه خاطـر ندانسـتن حکـم شـرعی هـر دو نمـاز را بـا یـک وضـو
خوانـد ،حکمـش چیسـت؟
مـادر :اگـر در ایـن فاصلـه خون به پنبه سـرایت کرده باشـد
بایـد نم ِـاز دوم را دوبـاره بـا وضـو بخوانـد ،و اگـر وقـت گذشـته
بـود بایـد آن را قضـا کنـد.
استحاضه کثیره
فاطمه :زنی که استحاضه کثیره است ،چه وظایفی دارد؟
مـادر :در اسـتحاضه کثیـره وضـو واجـب نیسـت ،ولـی بایـد
ُ
ُ
در روز سـه غسـل انجـام دهـد و بعـد از غسـل هـا بالفاصلـه نماز
بخواند:
ُ
غسل اول برای نماز صبح.
ُ
غسـل دوم بـرای نمازهـای ظهـر و عصـر در صورتـی که آنها
سـر هم بخواند.
را پش ِـت ِ
ُ
غسـل سـوم بـرای نمازهـای مغـرب و عشـا در صورتـی
سر هم بخواند.
که آنها را ِ
پشت ِ
و همچنیـن (بنـا بـر احتیـاط واجـب) بایـد
بـرای هـر نمـاز پنبـه و نـوار بهداشـتی را عـوض
کنـد یـا آب بکشـد.
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فاطمـه :اگـر زن مسـتحاضه کثیـره بیـن دو نمـاز فاصلـه
زمانـی انداخـت ،حکمـش چیسـت؟
ُ
مـادر :در ایـن صـورت بایـد بـرای نمـاز دوم غسـل دیگـری
انجـام دهـد.
فاطمـه :اگـر زن مسـتحاضه کثیـره مریـض بود و نتوانسـت
ُ
غسـل کنـد ،حکمش چیسـت؟
ُ
سـختی زیادی
مـادر :اگـر غسـل بـرای او ضرر دارد یا باعث
ِ
ُ
اسـت کـه ّ
تحملـش سـخت اسـت ،مـی توانـد بـه جـای غسـل
ُ
ّ
تیمـم کنـد ،و ایـن غسـل از وضـو کفایـت مـی کنـد.
تغییر نوع استحاضه
فاطمـه :اگـر اسـتحاضه در طـول روز از نوعـی بـه نوع دیگر
تغییـر کنـد ،زن چـه وظیفه ای دارد؟
مـادر :بـه تناسـب تغییـری کـه در خـون صـورت مـی گیـرد
وظیفـه زن نیـز عـوض مـی شـود.
ُ
مث ًلا اگـر زنـی اسـتحاضه ّ
متوسـطه داشـت و بعـد از غسـل
و خوانـدن نمـاز صبـح ّ
متوجه شـد که اسـتحاضه
ِ
ِ
او بـه قلیلـه تبدیـل شـده اسـت ،در ایـن صـورت
کافـی اسـت بـرای هـر نمـاز یـک وضـو بگیـرد و
ُ
روز بعـد غسـل انجـام دهـد.
الزم نیسـت بـرای ِ
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قطع شدن استحاضه
فاطمـه :اگـر خـون اسـتحاضه قطع شـود ،زن چـه کارهایی
بایـد انجـام دهد؟

مـادر :اگـر اسـتحاضه او قلیلـه یـا ّ
متوسـطه بـود کافی اسـت

بـرای اولیـن نمـاز وضـو بگیـرد و بـرای نمـاز دوم وضـوی مجدد
الزم نیسـت .و اگـر اسـتحاضه او کثیـره بـود بـرای اولیـن نمـاز
ُ
غسـل کنـد.
حکم روزه از زن مستحاضه
فاطمه :آیا زن مستحاضه می تواند روزه بگیرد؟
زن پـاک را دارد و مـی
مـادر :بلـه ،زن مسـتحاضه حکـم ِ

توانـد روزه بگیـرد ،و فـرق نمـی کنـد کـه اسـتحاضه او قلیلـه یـا
ّ
متوسـطه یـا کثیـره باشـد.

احکام نفاس

گفتگویی درباره احکام نفاس (خون زایمان)
مـادر :یکـی دیگـر از خـون هایـی کـه از زن خـارج مـی شـود
خـون «نفـاس» اسـت ،و زن را در موقـع دیـدن خـون نفـاس
َ
ُ«نفسـاء» مـی گوینـد.
فاطمه :این خون چه موقعی از زن خارج می شود؟
مادر :هنگام زایمان یا بعد از آن تا فاصله حداکثر ده روز.
حکم خون پس از عمل سزارین
فاطمه :اگر زن سـزارین کند و نوزاد را از شـکم یا پهلوی او
خـارج کنند ،خون نفاس دارد؟
مـادر :بلـه ،خونـی کـه از مجـرای طبیعـی بعـد از سـزارین
بیـرون مـی آیـد نفـاس اسـت.
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حداقل و حداکثر ّ
مدت خون نفاس
فاطمه :خون نفاس حداقل و حداکثر چند روز است؟
مـادر :خـون نفـاس حداقـل ّ
معینـی نـدارد و ممکـن اسـت
ِ
یـک دقیقـه باشـد ،ولـی حداکثـر آن ده روز اسـت.
فاطمـه :اگـر خـون نفـاس قبـل از ده روز قطـع شـود ،چـه
حکمـی دارد؟
مـادر :همـه آن نفـاس اسـت ،و بعـد از قطـع شـدن خـون
ُ
بایـد غسـل کنـد و عبـادت هـای خـود را بـه جـا آورد.
خـون نفـاس از ده روز بگـذرد ،چـه حکمـی
فاطمـه :اگـر
ِ

دارد؟

ّ
عددیه» یا «عادت ّ
وقتیه
مـادر :اگـر زن در حیـض «عـادت
ّ
عـادت او نفـاس ،و ّ
بقیـه
روزهـای
عددیـه» دارد ،بـه انـدازه
و
ِ
ِ
اسـتحاضه است.
و ا گـر «مبتدئـه» یـا «مضطربـه» باشـد یـا «عـادت
وقتیـه» دارد ،تـا ده روز نفـاس ،و ّ
ّ
بقیـه اسـتحاضه
اسـت.
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خون نفاس اگر از روزهای عادت بیشتر باشد
حکم ِ
ً
ّ
عددیه شـش روزه داشـت،
فاطمه :مثال اگر خانمی عادت
روز ششـم همچنـان خونریـزی ادامـه داشـت ،بـا
و در پای ِ
ـان ِ
توجـه بـه اینکـه ایـن خانـم نمی داند خون قبـل از ده روز قطع
ً
مـی شـود یـا بعـد از آن ،فعلا چـه وظیفـه ای دارد؟
ً
مـادر :فعلا عبـادت هـا را تـرک کنـد و صبـر کنـد ،پـس ا گـر
خـون قبـل از پایـان روز دهـم قطـع شـد تمـام ّ
مـدت را نفـاس
ِ ِ
ُ
قـرار دهـد و غسـل نفـاس انجـام دهـد ،و اگـر خـون از ده روز
ً
ُ
بیشـتر بـود بایـد غسـل نفـاس انجـام دهـد و بعـدا نمـاز یـا روزه
ای کـه در ایـن چهـار روز تـرک کـرده را قضـا کنـد.
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ّ
وظیفه زن در صورت قطع شدن نفاس به طور موقت
ً
فاطمـه :اگـر زنـی بعـد از زایمـان جمعـا ُنـه روز خـون ببینـد،
ولـی در میـان ایـن ُنـه روز یـک یـا چند دفعه پاک شـود ،وظیفه
او چیست؟
بیـن دو
روزهـای
مـادر( :بنابـر احتیـاط واجـب) در
ِ
پاکـی ِ
ِ
خـون ،هـم عبـادت هـای واجـب را انجـام دهد و هـم کارهایی
کـه بـر نفسـاء حـرام اسـت را تـرک کنـد.
ً
مثلا اگـر فقـط در روز پنجـم پـاک شـود ،در ایـن روز (بنابـر
احتیـاط واجـب) بایـد نمـاز بخوانـد و اگـر مـاه رمضـان بـود روزه
بگیـرد و در عیـن حـال از دسـت زدن بـه آیـات قـرآن و مکـث در
مسـاجد خـودداری کند.
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حکم خونریزی طوالنی بعد از زایمان
فاطمـه :بسـیاری از خانـم هـا اعتقاد دارنـد که خون نفاس
تـا چهـل روز بعـد از زایمـان ادامـه دارد و در ایـن ّ
مـدت بایـد
عبـادت هـا را تـرک کـرد ،آیـا ایـن مطلـب صحـت دارد؟
مـادر :ایـن شـایعه صحیـح نیسـت ،زیـرا تعـداد روزهـای
نفـاس بـرای هـر خانمی بسـتگی دارد به اینکـه قبل از بارداری
جـزو کـدام یـک از اقسـام حیـض بـوده اسـت ،و در هـر حـال
خـون نفـاس بیـش از ده روز نیسـت.
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کارهایی که بر نفساء حرام است
فاطمـه :زنـی کـه نفـاس دارد چـه کارهایـی بـر او حـرام
ا سـت؟
مـادر :احـکام زن نفسـاء همـان احـکام زن حائـض اسـت،
بنابرایـن بایـد نمـاز و روزه را تـرک کنـد ،و بعـد از پـاک شـدن
فقـط روزه هـای مـاه رمضـان را قضـا کنـد ،و همچنیـن نمـی
دارای سـجده واجـب را بخوانـد و بـه خـط قـرآن یـا
ـات
توانـد آی ِ
ِ
مخصـوص او دسـت بزنـد ،و نبایـد در
صفـات
نـام خداونـد و
ِ
ِ
ّ
مسـاجد توقـف کنـد.

ُ
احکام غسل

ُ
گفتگویی درباره احکام غسل
ُ
مـادر :امـروز مـی خواهـم دربـاره «غسـل» صحبـت کنـم،
ً
همـان طـور کـه قبلا توضیـح دادم هـر زنـی پـس از پـاک شـدن
ُ
ُ
سـل حیـض انجـام دهـد ،و بـدون غسـل نمـی
از حیـض بایـد غ ِ
توانـد عبـادت هـای خـود را بـه جـا آورد ،بنابرایـن الزم اسـت
صحیح
روش
ِ
ِ
دختران نوجوان پس از رسـیدن به سـن تکلیف ِ
ُ
غسـل و احـکام آن را یـاد بگیرنـد.
ُ
اقسام غسل
ُ
فاطمه :به چند روش می توانیم غسل کنیم؟
ُ
ُ
ُ
مادر :غسل دو روش دارد :غسل ارتماسی و غسل ترتیبی.
ُ
غسل ارتماسی
ُ
فاطمه :غسل ارتماسی چگونه است؟
ُ
مادر :آسـان ترین روش برای انجام دادن غسـل ارتماسـی
ُ
آن اسـت کـه یـک دفعـه تمـام بـدن را بـه ّنیـت غسـل
در آب فـرو ببریـم بـه طـوری کـه آب بـه تمـام اجـزای
بدنمـان برسـد.
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ُ
غسل ترتیبی
ُ
فاطمه :غسل ترتیبی چگونه است؟
ُ
مـادر :بـرای انجـام دادن غسـل ترتیبـی کافـی اسـت بـه
ّنیـت ُغسـل ابتـدا سـر و گـردن ،سـپس ّ
بقیـه بـدن را بشـوییم ،و
شسـتن سـر و گـردن اول طـرف راسـت و بعـد
بهتـر اسـت بعـد از
ِ
از آن طـرف چـپ را بشـوییم.
ُ
ّنیت در غسل
فاطمه :آیا الزم است ّنیت خود را به زبان بگوییم؟
ُ
مـادر :خیـر ،همیـن کـه کارهـای غسـل را بـرای خـدا انجـام
بدهیـم کافـی اسـت ،و الزم نیسـت ّنیـت را بـه زبـان بیاوریـم یـا
ُ
در حـال غسـل کـردن ذکـری بگوییـم.
ُ
فاطمـه :اگـر بـه قصـد غسـل وارد حمـام شـویم و کارهـای
ُ
غسـل را انجـام دهیـم ،ولـی بعـد از بیـرون آمدن از حمام شـک
ُ
کنیـم کـه کارهـای غسـل را بـا ّنیـت انجـام دادیـم یـا بـدون
آن ،حکمـش چیسـت؟
ُ
مـادر :غسـل صحیـح اسـت و نبایـد بـه چنیـن
شـکی اعتنـا کـرد.
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ُ
غسل کردن با دوش
ُ
فاطمه :آیا غسل کردن با دوش صحیح است؟
ُ
مـادر :غسـل بـا دوش صحیـح اسـت ،ولـی (بنابر احتیـاط واجب)
بایـد قبـل از شسـتن سـر و گـردن و همچنیـن قبـل از شسـتن ّ
بقیه بدن
ِ
ِ
چنـد لحظـه از زیـر دوش خـارج شـویم ،بـه طـوری کـه فاصلـه کوتاهـی
بیـن شسـتن سـر و گـردن و شسـتن بقیـه بـدن بیفتد.
ُ
حکم استحمام به جای غسل
فاطمـه :اگـر خانمـی نمـی دانسـت کـه بعـد از حیـض بایـد
ُ
غسـل کنـد ،ولـی بعـد از پـاک شـدن حمـام مـی گرفـت ،آیـا ایـن
ُ
کار او جایگزیـن غسـل مـی شـود؟
مـادر :اگـر بـه قصـد اطاعـت از فرمـان خـدا اسـتحمام مـی
ُ
کرد ولی از روی جهل قصوری( )1قصد غسل نمی کرد و ترتیب
ُ
را هـم رعایـت نمـی کـرد ،غسـل او صحیح اسـت هرچند بعد از
شسـتن سـر و گـردن از زیـر دوش خارج نمیشـد.
 . 1جاهـل قصـوری بـه کسـی گفتـه مـی شـود کـه در یادگیـری
حکـم شـرعی کوتاهـی نکرده باشـد.
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شستشوی داخل گوش و بینی
ُ
فاطمه :آیا در غسل الزم است آب به داخل گوش و بینی برسد؟
ظاهـری گـوش و بینی کافی اسـت و
قسـمت
مـادر :شسـتن
ِ
ِ

الزم نیسـت آب وارد آنها شـود.

ُ
خشک کردن بدن قبل از غسل
ُ
فاطمـه :آیـا قبـل از غسـل کـردن الزم اسـت بـدن خـود را
خشـک کنیـم؟
ُ
مادر :خیر ،غسل با بدن خیس صحیح است.
شستن اعضای بدن از باال به پایین
فاطمـه :آیـا الزم اسـت شسـتن سـر و گـردن یـا شسـتن ّ
بقیـه
ِ
ِ
اعضـای بـدن ماننـد وضـو از بـاال بـه پاییـن باشـد؟
ـتن آنهـا بـه هـر روشـی کـه باشـد
مـادر :خیـر ،شس ِ
صحیح اسـت.
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ریختن آب از سر و گردن روی بدن
شسـتن سـر و گـردن آب روی بـدن
هنـگام
فاطمـه :اگـر
ِ
ِ
ُ
بریـزد یـا در هنـگام شسـتن بـدن آب روی سـر بریـزد ،آیـا غسـل
باطـل مـی شـود؟
ُ
مادر :خیر ،غسل باطل نمی شود.
ُ
مواالت در غسل
ُ
وسط غسل آب قطع شود ،چکار باید کرد؟
فاطمه :اگر ِ
ُ
شستن اعضای
مادر :بر خالف وضو ،در غسل الزم نیست
ِ
ُ
وسـط غسـل آب قطـع
سـر هـم باشـد ،بنابرایـن اگـر ِ
بـدن پش ِـت ِ
ّ ُ
شـود مـی تـوان بـه طـور موقـت غسـل را نیمـه کاره رهـا کـرد و
ُ
از حمـام خـارج شـد ،و هـر وقـت آب وصـل شـد ادامـه غسـل را
انجـام داد هرچنـد فاصلـه زمانـی آن طوالنـی باشـد.
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ُ
مشاهده کردن مانع در بدن بعد از غسل
ُ
فاطمـه :ا گـر خانمی غسـل واجب انجام دهـد و بعد از چند
ّ
متوجـه شـود کـه مانعـی ماننـد ال ک ناخـن یـا چسـب روی
روز
دسـت او بـوده اسـت ،در ایـن صـورت چـه وظیفـه ای دارد؟
ُ
مـادر :اگـر یقیـن دارد کـه مانـع در زمـان غسـل بـوده ،کافـی
اسـت مانـع را برطـرف کنـد و فقـط آن قسـمت را بـه ّنیـت اتمـام
ُ
غسـل بشـوید ،و نمازهایـی کـه در ایـن فاصله خوانـده را پس از
گرفتـن وضـو تکـرار کند.
ُ
و ا گـر شـک کنـد کـه مانـع قبـل از غسـل بـوده یـا بعـد از آن ،در ایـن
ُ
صـورت غسـل او صحیـح اسـت و قضـای نمازهـا الزم نیسـت.
ُ
غسل روی خالکوبی بدن
ُ
فاطمه :آیا تتو روی صورت یا بدن مانع غسل یا وضو است؟
مـادر :بـه طـور کلـی خالکوبـی زیـر پوسـتی بـرای وضـو و
ُغسـل و ّ
تیمـم مانـع شـمرده نمی شـود ،و نمـاز با آن
صحیح اسـت.

ک
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شستشوی موی بلند
ُ
فاطمه :آیا شستن مو در غسل الزم است؟
مـادر :شسـتن موهـای بلنـد الزم نیسـت ،مهـم آن اسـت که
آب به پوسـت سـر برسـد.
ُ
اقسام غسل واجب
ُ
فاطمه :چند غسل واجب داریم؟
ُ
ُ
ُ
مـادر :غسـل حیـض ،غسـل اسـتحاضه ،غسـل نفـاس،
مـس ّ
ُغسـل جنابـت و ُغسـل ّ
میـت.
ُ
غسل های مستحب که استحبابشان ثابت است
ُ
فاطمـه :آیـا تمـام غسـلهای واجـب و مسـتحب از وضـو
کفایـت میکننـد؟
ُ
ُ
مـادر :همـه غسـلهای واجـب بـه غیـر از غسـل
ُ
اسـتحاضه ّ
متوسـطه و همـه غسـلهای مسـتحبی
کـه اسـتحباب آن ثابـت اسـت از وضـو کفایـت
میکننـد .
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ُ
و غسل هایی که استحباب آنها ثابت شده عبارت اند از:
ُ
ُ
 -1غسـل جمعـه ،ایـن غسـل یکـی از کارهـای مسـتحب
اذان
اسـت کـه تأ کیـد زیـادی بـر آن شـده اسـت ،و ِ
وقـت آن از ِ
روز جمعـه اسـت ،و ا گـر
غـروب
صبـح (طلـوع فجـر) تـا
ِ
ِ
آفتـاب ِ
ُ
روز جمعـه ایـن غسـل را انجـام دهـد
کسـی نتوانسـت تـا
ِ
غـروب ِ
ّ
روز شـنبه بـه نیـت
روز جمعـه تـا
مـی توانـد از
ِ
ِ
غـروب ِ
غـروب ِ
ُ
قضـای غسـل جمعـه آن را بـه جـا آورد(.)1
ُ
 -2غسـل روز عیـد فطـر و عیـد قربـان ،و وقـت آن از اذان
صبـح تـا غـروب آفتـاب اسـت.
ُ
ّ
 -3غسل روز هشتم و ُنهم ذی حجه.
ُ
 -4غسـل شـب اول و شـب هفدهم و شـب نوزدهم و شـب
بیسـت و یکم و شـب بیسـت و سـوم و شـب بیسـت و چهارم از
مـاه مبـارک رمضان.
ُ
ُ
 -5غسـل بـرای وارد شـدن بـه شـهر مکـه ،و غسـل بـرای
ُ
ُ
وارد شـدن بـه کعبـه ،و غسـل بـرای زیـارت کعبه ،و غسـل برای
ُ
وارد شـدن به شـهر مدینه ،و غسـل برای وارد شـدن به مسجد
ُ
پیامبـر ا کـرم؟لص؟ ،و غسـل بـرای وداع قبـر پیامبـر؟لص؟ ،و
ُ
ُ
ُ
غسـل برای احرام ،و غسـل برای حلق ،و غسـل برای ذبح.
ُ
 -6غسل برای استخاره.
ُ
 -7غسل برای استسقا (طلب باران).
ُ
 . 1قضای غسل جمعه نیز از وضو کفایت می کند.
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ُ
سایر غسل های مستحب
ُ
فاطمه :غسلهایی که استحبابشان ثابت نشده چطور؟
ُ
ّ
مطلوبیـت»
مـادر :ایـن غسـلها را میتـوان بـا ّنیـت «رجـاء
انجـام داد ،ولـی از وضـو کفایـت نمیکننـد.
ُ
جمع بستن بین دو غسل واجب
ُ
ُ
ُ
فاطمه :اگر دو غس ِـل واجب مانند غسـل حیض و غسـل جنابت
ُ
بـر مـا واجـب بود ،آیا مـی توانیم تنها یک غسـل انجام دهیم؟
ُ
ُ
مـادر :بلـه ،کافیسـت یـک غسـل بـه ّنیـت غسـل حیـض یا بـه ّنیت
ُ
ُ
غسـل جنابـت انجـام دهیـم ،و ایـن غسـل بـرای هـر دو مورد کافیسـت.
ُ
ُ
کفایت غسل مستحب از غسل واجب
ُ
ُ
فاطمه :آیا غسل مستحب از غسل واجب کفایت میکند؟
ً
ُ
ُ
مـادر :بلـه ،مثلا ا گـر چنـد غسـل واجـب (ماننـد غسـل
ُ
ُ
جنابـت و غسـل حیـض و غسـل اسـتحاضه) بـه گـردن
ُ
خانمـی باشـد ،و او فقـط غسـل جمعـه انجـام داد،
ُ
ُ
بـا ایـن غسـل هـم ثواب غسـل جمعه را به دسـت
ُ
مـی آورد و هـم تمـام غسـلهای واجـب از
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ُ
گـردن او برداشـته میشـود هرچنـد غسـلهای واجـب را ّنیـت
ُ
نکـرده بـود .پـس چـه خـوب اسـت کـه هـر هفتـه غسـل جمعـه را
انجـام دهیـم.
ُ
ترک غسل از روی عمد یا خجالت

ً
ُ
فاطمـه :ا گـر غسـل بـر شـخصی واجب شـود ولـی عمدا یا بـه خاطر
ُ
خجالـت کشـیدن از دیگـران ،غسـل را تـرک کنـد ،آیا مرتکب گناه شـده
است؟
ُ
ّ
ـردن غسـل
مـادر :خجالـت کشـیدن عـذر موجهـی بـرای تـرک ک ِ
واجـب نیسـت مگـر اینکـه در سـختی زیادی قرار گیرد کـه قابل ّ
تحمل
ِ
نیسـت.
ُ
ـتن عـذر غسـل نکنـد تـا اینکـه وقـت
پـس ا گـر شـخصی بـدون دا ُش ِ
ـدن نمـاز (همـراه بـا غسـل) تنـگ شـود مرتکـب گنـاه شـده
بـرای خوان ِ
ُ
اسـت ولی در تنگی وقت وظیفه او از غسـل به ّ
تیمم عوض می شـود،
ُ
یعنـی بایـد نمـاز را بـا ّ
تیمـم بخوانـد و برای نمازهای بعدی غسـل کند.
فاطمـه :آیـا ایـن حکـم بـرای روزه مـاه رمضـان بـه همیـن صـورت
اسـت؟
مـادر :بلـه ،ا گـر خانمـی شـب پـاک شـود بایـد قبـل از اذان صبـح
ً ُ
ُ
غسـل کنـد و روزه بگیـرد ،و ا گـر عمـدا غسـل نکـرد تـا وقـت تنـگ
شـد ،مرتکـب گنـاه شـده و بایـد قبـل از اذان صبـح ّ
تیمـم
کنـد و روزه اش صحیـح اسـت ،ولـی بـرای خوانـدن
ُ
نمـاز صبـح بایـد غسـل کنـد.

احکام ّ
تیمم

گفتگویی درباره احکام ّ
تیمم
مـادر :امـروز میخواهـم دربـاره ّ
«تیمـم» صحبـت کنـم.
ّ
تیمـم در صورتـی واجـب مـی شـود کـه نتوانیـم وضـو بگیریـم یا
ُ
ُغسـل انجـام دهیـم ،بنابرایـن ّ
تیمـم گاهـی «بـدل از غسـل» و
گاهـی «بـدل از وضـو» اسـت.
موارد انجام ّ
تیمم
ُ
فاطمـه :در چـه مـواردی وظیفـه مـا از وضـو یـا غسـل بـه
ّ
تیمـم منتقـل میشـود؟
ترین آنها عبارتاند از:
موارد زیادی وجود دارد ،ولی مهم
مادرِ :
ِ ُ
دادن وضو یا غسـل نباشـد و
 -1ا گـر ِ
آب کافـی بـرای انجـام ِ
توانایی به دسـت آوردن آن را نداشـته باشـیم.
ّ
 -2ا گـر وقـت بـرای خوانـدن نمـاز تنـگ باشـد بـه حـدی کـه
ُ
وقت خـود بخوانیم.
ـام نماز را در ِ
نتوانیـم بـا وضـو یا غسـل تم ِ
 -3ا گـر تـرس آن را داشـته باشـیم کـه اسـتفاده کـردن از
ُ
آب برای وضو یا غسـل ضرر داشـته باشـد ،مانند اینکه
ُ
وضو یا غسـل موجب شـود بیمار شـویم ،یا بیماری
ما طول بکشـد ،یا درمان آن سـخت شـود.
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ّ
کیفیت انجام ّ
تیمم
فاطمه :چگونه ّ
تیمم کنیم؟
ُ
مـادرّ :
تیمـم چـه بـدل از وضـو باشـد یـا بـدل از غسـل چهـار
مرحلـه دارد:
کـف دو دسـت خـود را بـا هـم بر زمین یـا چیزی که
 -1ابتـدا ِ

ّ
تیمـم بـا آن صحیح اسـت می زنیم.

کـف هـر دو دسـت را بـه تمـام پیشـانی (از جایی
 -2سـپس ِ
قسـمت بـاالی
کـه مـوی بـاالی پیشـانی مـی رویـد تـا ابروهـا و
ِ
بینـی) مسـح مـی کنیـم.
دسـت راسـت را
پشـت
کف
ِ
دسـت چپ ،تمام ِ
ِ
 -3سـپس با ِ
مچ دسـت تا سـر انگشـتان مسـح می کنیم.
از ِ
دسـت چپ را
پشـت
کف
ِ
دسـت راسـت ،تمام ِ
ِ
 -4سـپس با ِ
از م ِـچ دسـت تا سـر انگشـتان مسـح مـی کنیم.

مّمیت ح
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ّنیت در ّ
تیمم
فاطمه :چگونه برای ّ
تیمم ّنیت کنیم؟
مـادر :همیـن کـه کارهـای ّ
تیمـم را بـرای خـدا انجـام دهیم
ِ
کافـی اسـت ،و در حـال ّ
گفتـن هیـچ ذکـری واجـب
تیمـم کـردن
ِ
ِ
معین کنیـم که ّ
نیسـت ،و همچنیـن در ّنیـت الزم نیسـت ّ
تیمم
ُ
بـدل از غسـل اسـت یـا بـدل از وضو.
چیزهایی که ّ
تیمم با آنها صحیح است
فاطمهّ :
تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟
مادر :باید روی خاک یا کلوخ یا سـنگ یا هر چیز مشـابهی
کـه زمیـن نامیـده شـود ّ
تیمـم کنیـم ،البتـه اگـر گـرد و غبـار روی
ّ
خـاک نـرم حسـاب
فـرش و ماننـد آن بـه حـدی زیـاد باشـد کـه ِ
شـود ّ
تیمـم روی آن هـم صحیح اسـت(.)1

 . 1روی چیـزی کـه فـرد بـا آن ّ
تیمـم مـی کنـد ،بنـا بـر احتیـاط
واجب ،باید گرد و غباری داشـته باشـد که به دسـت بماند.
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ّ
تیمم با ناخن مصنوعی و الک ناخن
فاطمه :آیا ناخن مصنوعی و ال ک ناخن مانع از ّ
تیمم هستند؟
مادر :بله ،قبل از ّ
تیمم باید آنها را از روی ناخن برطرف کنیم.
ّ
تیمم با انگشتر
فاطمـه :اگـر در انگشـتان دسـتی کـه مـی خواهیـم روی آن
مسـح کنیـم انگشـتر باشـد ،آیـا الزم اسـت آن را خـارج کنیـم؟
مادر :بله ،باید انگشتر را خارج کنیم.
وقت نماز
برطرف شدن عذر در ِ
ُ
وقـت نمـاز غسـل برایـش
اول ِ
فاطمـه :اگـر خانمـی در ِ
ّ
ضـرر داشـت و بـا ّ
تیمـم نمـاز خوانـد ،ولـی بعـد از مدتـی عـذرش
برطـرف شـد ،آیـا الزم اسـت نمـاز را دوبـاره بخوانـد؟
اول وق ِـت نمـاز مطمئـن بـود کـه عـذرش تـا
مـادر :ا گـر در ِ
آخ ِـر وقـت ادامـه خواهـد داشـت ،نمـازش صحیـح اسـت و الزم
وقت
ـدن ِ
نیسـت آن را تکـرار کنـد هرچنـد قبـل از تمـام ش ِ
نمـاز عـذرش برطـرف شـود ،ولـی بـرای نمـاز بعـد بایـد
ُ
غسـل کنـد.
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ُ
کفایت ّ
تیم ِم «بدل از غسل» از وضو
ُ
ّ
سـل واجـب انجـام
فاطمـه :اگـر خانمـی تیم ِـم بـدل از غ ِ
دهـد ،آیـا الزم اسـت بـرای نمـاز وضـو هـم بگیـرد؟
ُ
مـادر :الزم نیسـت بـرای نمـاز وضـو بگیـرد ،مگـر در غسـل
متوسـطه کـه بایـد بعـد از ّ
اسـتحاضه ّ
تیمـم وضـو هـم بگیـرد.
حکم ّ
تیمم در تنگی وقت
ُ
تنگـی وقـت نتوانـد غسـل
فاطمـه :اگـر شـخصی بـه خاطـر
ِ
ّ
واجـب انجـام دهـد و ناچار شـود نماز صبح را بـا تیمم بخواند،
آیـا مـی توانـد بـا همـان ّ
تیمـم نمـاز ظهـر را بخواند؟
ُ
مادر :خیر ،برای نماز ظهر باید غسل انجام دهد.
تأخیر نماز
ً
فاطمـه :اگـر شـخصی عمـدا نمـاز را بـه قـدری تأخیـر
ُ
بینـدازد کـه وقـت بـرای وضـو یـا غسـل نداشـته باشـد،
حکمـش چیسـت؟
مـادر :مرتکـب گنـاه شـده اسـت ،ولـی نمـاز او بـا
ّ
تیمـم صحیـح اسـت و قضـا نـدارد.
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