آموزش اح کام بانوان هب زبان ساده
غ
تیم
حیض  -استحاضه  -نفاس  -سل  -م
مطابق فتاوی مرجع عالیقدر

آاقی حاج سید علی حسین

ی سیستانی )دام ظله(

توجه
احکامی که در این زنه د در ع متمن [ ] قناار دادد

شدد ،از موارد احتیاط واجب اس ؛ که مکلف در آعها
میتواند به مجتهد دیگای ،با رماین تاتبنا املتبن ،
رزوع نتاید.

پیشگفتار
بسم الله الرحمن الرحیم
َ َ
َ َ َ ُ َ َ ُ
ُ
َ
لْ َص ِال ًحاْ ِمنْْذكر ْْأوْْأنثر ْ ْوهر ْْمرْ ِْمنْْ
َ منْ ْع ِم ْ
َ ُ َ
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ً
اةْ َط ِّي َبر ًْْ َ َول َ
رنْ َمراْ
رِ ََ َّْن ُهمْْْأجر َ همْْ ِبأح َس ِْ
ج
ن
ْ
فلنح ِيين ْهْحي
ِ
ُ
َ ُ
كان اْ ََع َْمل َْن( سورد نحل آیه « )97هر مر و زنرى كر
كارى نيكو انجام هر  ،رحالىكر ايمرا آور ه باشر
زن گى خوش و پاكيزهاى ب او خواهيم ا و پا اشى بهت

از ك ارشا عطا خواهيم ك ».
دی استم بهتای الگو را باای کاام زع به نتنای
گذاش

هوی  ،ظایف ،مسنو لب ها توانائیهنای

آموزش احکام بانوان به زبان ساده

6

ا را زین بخشبد ،هبچگاد درصدد کاست از مقنام
زایگاد ا نبودد اس .
با ماازعهای مختصا به آموزدهای دیننی درمییناببم
که دی استم زع را از بد تولد تا رسنبدع بنه ارتنای
مااتا کتال مورد تجلبل قاار دادد ،حد مازی باای
کتال ا قائل نشدد اس  .دین  ،احکنام را متناسنا بنا
مف زع تشایع کناد ،خو یشنت داری را در زنود
شکوفا نتود ،هتوارد تأکبند کناد کنه ا در شبشنگاد
رمای الهی اس  ،احساس ببم امبد تنت را در
ا قنناار داد ،ا را شننب از زنننف مخننالف ن منناد ن
مشاف به تکالبف شامی ارتباط مسنتقبم بنا خدا نند
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تبننارو تعننالی گادانبنند ،لبنناس شاکنندامنی را کننه در
فطات ا سن تشنایع کناد ،ا را از دسنتاس هنوس
راننناع عتننع رزاع شوشننانبد ،بنناای محاف نن از
زیبائیهای ا دژ مستحکتی فااهم ساخ  ،آزادی در
گهین

را به ا اگذار کاد ،تا زائی کنه مفهنوم باابنای

زع ماد در آموزدهای دینی با هتگاع آشکار شد.
فاق اس بب دیدگاد دی کنه میگو یند :زع هتچنو
ر یحانهای اس که نگهداری میشنود رایحنه خنو
ذاتننی ا هتننهزا را مطنناآ گب میکننند ،بننب دینندگاد
زاهلب قدیم که میگو ید زع شائب تا از زایگاد انسناع
اس ن

یننا دینندگاد زاهلب ن منندرع کننه یژگیهننای
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مد ه از م م پنها مىشو  ،آيا با خوارى او را نگ ار يا
ر خاك نهانش كن ؟»

بناباای یکنی از د زاهلبن زع را محند د کنادد
نقن

ا را اهتننال میکننند آنچننه را میشننندارد کننه بننا
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حکت آفایدگار منافنات دارد ،زاهلبن دیگنا ا را
نبا ی کار کاریی باای خاید فا

میداند از ا

به منواع سوژد تبلبغاتی در بازار استفادد میکند تا غایهد
حبوانی ماد را تأمب کند .زاهلب مدرع نق

مهنم زع

را در خننانوادد الغننا کننادد بننا ای ن کننار خننود موزننا
فا شاشی کانوع خانوادد شدد اس .
گهافهگو یی نبس اگا بگویبم زود زع در باخنی از
زایگادها محوری اس  ،زه ا کسی نتیتواند نقن
رهْ
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ق رت اوسر كر ب ايترا از جرن

خو ترا همسر انى

آف ي  ،تا ب ايشا آرامش يابي  ،و ميرا شرما وسرتى و

مه بانى نها ».
زع ماد در انسانب با یکدیگا باابانند ،از این ر
اس که قاآع کایم ،آع د را با یک بباع منورد خطنا
َ ِّ َ
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ق ار ا ك من كار هيچ صاحب عملى از شما ،چ ز و
چ م را تباه نمىكنم»

زع هتانننند معلتننی نتونننه اسن کننه فازنننداع را در
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داماع خنود میشا رانند دژی مسنتحکم اسن کنه از
فا شاشننی زامعننه زلننوگبای میکننند ،ا س ن مننادر
شبامبااع ا لباء الهی.
ای بانوی مسلتاع! تتدع دیننی را بنا سنایا تتندعها
مقایسه ک  ،بنگا که کدام یک خوشبختی را بناای زع
به ارمغاع آ ردد ،در کدام شاایط زع توانس به آرام
اسننتقاار دسن شبنندا کننند ،در قانوعگننذاری اسننتم
نسب به حقوق منادر هتسنا زایگناد ازتتنامی ا
تأمل ک .
هنگامیکه زع در داماع تفکناات دیگنا قناار گافن
بنگا که چگونه زایگاد خود را از دس داد خود را بنه
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شایب تا ی قبت ها فا خ  ،البتنه این زایگناد دنبنوی
ا س چه رسد به زایگاد ا در آخات.
بنگا که دنبا به کدامب سنو در حاکن اسن ! آمنار
عتق ،خودکشنی ،بنار رفنت سن ازد اف ،فا شاشنی
خننانوادد ،محا مبنن فازنننداع از مهننا محبنن  ،در
معاض خطا قاار دادع زع ،ماضه ا در بازار ،تنأمب
نکادع احساسات مواعنف ا را منورد ارزینابی قناار
بدد.
بناباای ر ش میشود کنه عبند دیندگاد دیننی زع
ماد از لحاظ انسانب

تکامل در یک رتبنه هسنتند،

زع باید راد هدای را بپبتاید بهسنوی خدا نند متعنال
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ما ف کند تا سعادت اخا ی را به دس آ رد .شف رزم
اس نسب به احکام خود آشنایی کامل داشته باشند
هتوارد سعی کند احکنام شنامی را ببناموزد بنه آعهنا
شایبند باشد ،باای رسبدع به ای اما مهم زه د شنب

ر

را آمادد کادیم که شامل گفتگوهنایی مناتبط بنا احکنام
شننامی زننناع میباشنند ،بننه امبنند آنکننه زع بتواننند بننه
زایگاهی بلند در دنبا آخات دس یابد.
احمد اشکوری

گفتگویی درباره حیض
اما ز نه سال قتای را به شایاع رساندم به س بلوغ
تکلبننف رسننبدم ،مننادرم در زایگنناد هتبشننگی خننود
نشس

با لبخندی به م نگناد کناد ،نگناد ا موزنا

شد حدس بهنم موضوع زدیدی ذه ا را مشغول کادد
اس  ،ا گف  :اما ز میخنواهم دربنارد حنبب بنا تنو
صحب کنم.
قبل از آع ر ز نتیدانستم حنبب چبسن  ،هاچنند
ا
بهیاد آ ردم که ای کلته را قبت شنبدد بودم ..لنی آنچنه
حف کنجکا ی ماا باای شناخ ای کلته باانگبخن
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ای بود که ..میشنبدم خانمها ای کلته را آهسنته بنا
خجال با زباع میآ رند گویا معنای خجالن آ ری در
آع نهفته اس  ..به محب اینکه فهتبدم گفتگنو دربنارد
حبب اس شام حبا در م شا ع شند ،من بناای
کنتننال خجالن از خننود شاسننبدم :چنناا باینند خجالن
بکشم؟ ای سوال بارها ذه مناا درگبنا کنادد بنا من
چباد گش .

ا
اگا حبب اقعا اما خجالن آ ری باشند شنف چناا

مادر میخواهد اما ز با م دربنارد آع صنحب کنند؟
ا
بننهیاد آ ردم ..گفتگوهننای مننا معتننور دربننارد احکننام
شامی اس  ،شنف حنبب هنم مسنل سنایا موضنومات
احکام شامی میتواند موضوع گفتگوی منا باشند ،چناا

گفتگویی درباره حیض

مننا از موضننومی کننه قنناآع کننایم

17
شبننامبا گاامننی

اماماع معصوم آع را بباع کادداند خجال بکشبم،
چاا از موضومی شام داشته باشبم که باید بنه احکنام آع
آشنایی کامل داشته باشبم تا بتوانبم آع را متل کنبم یا به
دیگااع بباموزیم؟ غاق در این افکنار بنودم کنه ناگهناع
متوزه صدای مادر شدم که میگف :
فاعته ،آنچه سبا حبب میشود خارف شدع خوع
حبب اس  ،آع خونی اسن کنه زنناع بنه آع منادت
ا
دارند به خوبی میشناسند معتور به عور من م هنا
ماد یک بار خارف میشود نشانههای آع رنگ قامه ینا
مایل به سباد هتچنب گنام بنودع خنا ف هتنااد بنا
فشار سوز میباشد.
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فاطمه  :آیننا سن معبنننی بنناای زنننانی کننه حننبب
میببنند زود دارد؟
مادر :بله ،زنی که حبب میببند باید نه سال قتای
را بننه شاینناع رسنناندد باشنند( ،)1بننه سن شصن سننال
قتای( )2که هتاع س یائسگی اس ناسبدد باشد.
فاطم  :شف ای خوع بب  60 9سالگی اس ؟
مادر :آری ،ها خونی که دختا قبل از شایاع نه سنال
قتای میببند (هاچنند ینک لح نه قبنل از آع) خنوع
حبب نبس  ،هتچنب ها خونی که زع بعند از شایناع
شص سالگی میببند احکام حبب را ندارد.
 .1تقایبا معادل هش سال هش ماد ببس ر ز شتسی.
 .2تقایبا معادل شنجاد هش سال هشتاد ر ز شتسی.
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فاطم  :ببا ع آمدع خنوع حنبب چنند ر ز ادامنه
دارد؟
مههادر :کتتننای منندت زمنناع حننبب سننه ر ز
ببشتای آع دد ر ز اس .
فاطم  :اگا کتتا از سنه ر ز ادامنه داشن

قطنع

شد چطور؟
مادر :ای خوع ،خوع حبب نبس .
فاطم  :اگا ببشتا از دد ر ز ادامه داش چطور؟
مادر :خنونی کنه بعند از دد ر ز خنونایهی خنارف
شود ،خوع حبب نبس  ،چوع حنبب بنب
نتیباشد.

از دد ر ز
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فاطم  :اگا زع ر زهای حبب را به شایاع رسناند
ا
شاو شد ،سنپف خنوع زدیندی (منست بعند از ننه ر ز
شاکی) بببند حکت

چبس ؟

مادر :خونی که خارف شندد خنوع حنبب نبسن ،
چوع هتبشه مدت زماع شاکی بب یک حبب با حنبب
دیگا نباید کتتا از دد ر ز باشد.
فاطم  :چه زمانی زع خود را حائب بداند؟
مادر :هنگامیکه خوع در زماع مادت قتبه یا قبنل
از آع به مدت کم مانند یک یا د ر ز ببا ع آید.
فاطم  :زع چگونه صاحا مادت قتبه میشود؟

گفتگویی درباره حیض
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مادر :اگا زع در د یا چند ماد قتای شش سا هنم
در یننک زمنناع معننب خننوع بببننند دارای مننادت قتبننه
خواهد بود(.)1
فاطم  :اگا زع منادت قتبنه نداشنته باشند ماننند
دختننای کننه بنناای ا لننب بننار خننوع میببننند یننا زع
مضطابهای که مادت معبنی ندارد ،چه هنگامی خود را
حائب بداند؟
مادر :اگا یکی از د اما زیا محقد شود زع خود را
حائب بداند:

 .1مانند ای که خنونایهی ا در د مناد قتنای متنوالی در ر ز
هفتم شا ع شود.
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 .1اگا خوع صفات حبب را داشته باشد کنه هتناع
ساخ یا سباد بودع رنگ خوع گامی خا ف با
فشار سوز آع اس .
 .2اگا خوع ببا ع آمد زع مطتنن شنود کنه این
خوع سه ر ز یا ببشتا ادامه شبدا میکند.
فاطم  :اگا به خاعا یکی از موارد گذشته ،زع خود
را حننائب دانس ن

نتنناز را نخواننند لننی قبننل از

گذش سه ر ز خوع به عور کامل قطع شد ،دانسن
که آع خوع حبب نبودد اس  ،ظبفه ا چبس ؟
مادر :نتازهایی که در آع مندت از ا فنوت شندد را
قضا کند.
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فاطمه  :اگننا خننوع از تعننداد ر زهننای مننادت زع
تجا ز کناد لنی در ر ز دهنم ینا قبنل از آع قطنع شنود
چطور؟
مادر :در تتنام مندت ببنا ع آمندع خنوع ،خنود را
حائب بداند هاچنند خنوع در بعضنی ا قنات صنفات
حبب را نداشته باشد.
فاطم  :اگنا خنوع از دد ر ز گذشن

زع منادت

قتبه مددیه معبنی داش چه کند؟
مادر :فقنط در مندت زمناع منادت ماهباننه خنود
حائب میباشد ،نه قبل از آع مدت نه بعد از آع.
فاطم  :زنی که مادت معب
اگا خنوع در زمناع منادت

قتی مددی داشن

ببنا ع نبامند لنی شنف از

24
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ادامه داش
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ق مادت ،خوع ببا ع آید ببشنتا از دد ر ز
ای خوع گاهی ا قات صنفات حنبب را

داشته گاهی ا قات هنم صنفات آع را نداشنته باشند،
کدام یک از آع د بخ

حبب اس ()1؟

مادر :خوع ا ل ن دارای صفات ن حبب اس

لنی

نسب به تعداد ر زهای حبب خنود بایند مندد منادت
هتبشگی خود را مدن ا قاار دهد ،شف اگنا خنونی کنه
صفات حبب داش کتتا از ر زهای منادت باشند بنه
ا
 .1مست :مادت ماهبانه زنی از ر ز ا ل تا ر ز هفنتم اسن در
یکی از مادها خونایهی ا از ر ز هشتم با صفات حبب شنا ع
شود لی بعد از چند ر ز خوع دارای صفات استحاضه شود تا
ر ز ببستم ادامه شبدا کند.
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منت د بنا آع،

مقداری از خوع د م که دارای صفات حنبب نبسن را
حبب قاار دهد تا در مجتوع به تعداد ر زهنای منادت
هتبشگی خود باسد اگا آع خونی که صفات حبب را
داش ببشتا از مقدار مادت هتبشگی ا باشد ،فقط به
اندازد ر زهای مادت هتبشگی ،خنود را حنائب قناار
دهد مابقی آع حکم حبب را ندارد.
فاطم  :اگا خوع ببشتا از دد ر ز ادامه داش

زع

هبچ مادتی نداشته باشند ننه منددی ننه قتنی ماننند
مبتدئه (زنی که باای ا لب بار خوع میببند) یا مضطابه
(زنی که چند ماد خنوع دیندد لنی منادت معبننی شبندا
نکادد یا مادت

بنه هنم خنوردد منادت تنازدای شبندا
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نکادد اس ) ،شف ای زع چگونه خوع حبب را از غبنا
آع تشخبص دهد؟
مادر :خنوع حنبب را بنا منوض شندع صنفات آع
میشناسد ،شف اگا مدتی از خوع ،دارای صفات حبب
باشد ن ای خوع بب سه تا دد ر ز ادامه داشته باشد نن
آع را حننبب قنناار دهنند ،خننونی کننه صننفات حننبب
نداشته باشد را استحاضه قاار دهد)1(.

فاطم  :اگا زع شک کند خوع حبب قطع شدد ینا
نه ،یعنی شک کند آیا شاو شدد یا هننوز حنائب اسن
باید چه کند؟
 .1صفات استحاضه در بخن
خواهد آمد.

گفتگوهنایی دربنارد استحاضنه
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مادر :باید خود را ارسی کند.
فاطم  :چگونه خود را ارسی کند؟
مادر :باید کتی شنبه را داخل فاف خود قناار دهند
مقداری صبا کند سپف آع را ببا ع آ رد ،شف اگا شنبنه
سفبد بود آلودگی نداش این زع شناو شندد اسن
باید غسل را بجا آ ردد مبادات خود مانند نتاز ر زد
را انجام دهد ،اگا شنبه آلنودد ینا آغشنته بنه خنوع بنود
معلوم میشود هنوز حبب زع به شایاع ناسبدد اس .
فاطمه  :اگنا دختنا بناکاد باشند نتوانند خننود را
ارسی کند ،چگونه بفهتد حبب قطع شدد اس ؟
مادر :تا زمانی که یقب به شاکی کامل نداشنته باشند
حکم حائب را دارد.
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فاطم  :اگا زع فهتبد که حائب شدد چه کارهایی
را باید انجام دهد چه کارهایی را باید تاو کند؟
مادر :احکام زع در زماع حبب مبارتاند از:
 .1نتنناز از زع حننائب صننحب ،نبسن  ،خننواد نتنناز
ازا باشد یا مستحا ،نتازهایی که به خاعا
حبب از ا فوت شدد قضا ندارد.
 .2ر زد از زع حائب صحب ،نبسن  ،لنی قضنای
ر زدهای ماد رمضاع که در زمناع حنبب گافتنه
نشدد ازا اس

هتچنب اگنا ننذر کنند ر ز

معبنی را ر زد بگباد لی به خاعا حنبب نتوانند
بننه نننذر خننود متننل نتاینند [باینند آع ر ز را
قضا کند].

گفتگویی درباره حیض
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 .3آمبه از قبل با زع حائب ،حناام اسن  ،لنی
بعد از قطع شدع خوع ای کار زایه اس [البتنه
شف از شست فاف] هاچند هننوز غسنل نکنادد
باشد.
 .4عتق دادع زع در حال حبب باعل اس  ،البتنه
در بعضی موارد اسنتسنا شندد کنه در رسناله ذکنا
شدد اس .
 .5رساندع زایی از بدع به خنط قناآع ینا [اسنم ینا
صننفات مخصننوا خدا ننند متعننال] در حننال
حبب حاام اس .
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 .6ارد شدع به مسجدالحاام ینا مسنجدالنبی،
هتچنب توقف یا قناار دادع چبنهی در مسنازد
دیگا باای زع حائب حاام اس .
 .7خواندع ها یک از آیات سجدد ازنا بناای زع
حائب حاام اس (.)1
 .8عواف از زع حائب صحب ،نبس  ،خواد ازا
باشد یا مستحا.
 .9اگا حبب به شایاع باسد زع باید باای نتاز غسنل
کند.
 .1سجدد های ازا در سنورد سنجدد آینه شنانهدهم ،سنورد
فصل آیه سی هفتم ،سورد النجم آیه شص د م ،سورد
ملد آیه نوزدهم می باشد.

گفتگویی درباره استحاض
ر ز بعد ،مادرم مانند هتبشه در زایگاد خود نشس
گفتگو را دربارد استحاضه شا ع کاد.
بهمحب اینکه کلته استحاضه با زباع منادرم نقن
بس ناگهاع به ذهنم خطور کاد که حنا ف اصنلی این
کلته مانند حا ف کلتنه حنبب لنی در قالنا زدیند
میباشد ،لذا تصور م از استحاضه ن هتانند حنبب نن
خونی بود که از زناع در شاایط خناا خنارف میشنود
لی مقدار آع از خوع حبب کتتا اس .
فاطم  :آیا استحاضه فقط به زناع اختصاا دارد؟
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مادر :آری.
فاطم  :آیا ای هم ،خونی اس که خارف میشود؟
مادر :آری ..لی..
فاطم  :لی چه؟!
مادر :لی به شاعی که خنوع حنبب ینا نفناس ینا
زخم یا زااح یا خوع بکارت نباشد.
فاطم  :معنی آنچه گفتبد ای اس که ها خونی که
از زع ببا ع میآیند خنوع حنبب نفناس زخنم
زااح

خوع بکارت نباشد ،استحاضه اس ؟

مادر :آری.
فاطم  :ای ها خوعهای متعددی هستند!
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مادر :سبا بعضی از آعها قابلب بار ری زنواع
بودع زع اس  ،مگا نتیببنی هنگامیکنه زع که سنال
میشود خوع حنبب ا قطنع میشنود ،دیگنا بناردار
نتیشود؟!
فاطم  :خنوع زخنم زااحن
ا
نفناس معتننور شننناخته شندد اسن  ،لننی چگونننه زع
هتچننب خنوع

میتواند بفهتد که ای خوع ،خنوع استحاضنه اسن
خوع حبب نبس ؟
مادر :آیا صفات خوع حبب را به یاد میآ ری؟
ا
فاطم  :آری ،خوع حبب معتور خنونی سناخ ینا
سباد اس که با سوز

حاارت ببا ع میآید.
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ا
مادر :معتور صنفات خنوع استحاضنه بنا صنفات
ا
خوع حبب تفا ت دارد ،خوع استحاضنه معتنور زرد
رنننگ رقبنند اسن

بنند ع فشننار سننوز ببننا ع

میآید.
فاطمهه  :زع در ر ز ا ل ازد اف چگونننه میتواننند
خوع بکارت را از خوع استحاضه تشخبص دهد؟
مادر :خوع بکنارت اعنااف شنبنه را فناا میگبناد
مانند هتلی خونب اعااف آع را آلودد میکند لی خنوع
ا
استحاضه گاهی ظاها شنبه را کامت فاا میگباد گناهی
به داخل آع نفوذ میکند گاهی از آع هم مبنور کنادد
به دستتال (نوار بهداشتی) میرسد.

گفتگویی درباره استحاضه
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فاطم  :شف خوع استحاضه متک اس کنل شنبنه
را فاا گباد؟
مادر :آری ،متک اس آع را فاا نگباد ،بنه عنور
کلی استحاضه با سه قسم اس :

استحاضه قلیله :خونی اس که ر ی شنبه را آلنودد

میکند لنی بنه خناعا کنم بنودن بنه داخنل آع نفنوذ
نتیکند.

استحاضه متوسطه :خونی اس کنه در شنبنه فنا

مننیر د لننی از شنبننه بننه دسننتتال (نننوار بهداشننتی)
نتیرسد.

استحاضه کثیره :خونی اس که شنبه را فاا گافته
ا
از آع مبور میکند به دستتالی که معتور زعها بناای

آموزش احکام بانوان به زبان ساده
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زلوگبای از خوع میبندند (نوار بهداشتی) رسنبدد آع
را آلودد میکند.
فاطم  :حکم هاکدام از آع سه مورد چبس ؟
مادر :در استحاضه قلبله ازا اس باای ها نتاز
ضو بگباد ،خواد آع نتاز ازنا باشند ینا مسنتحا
غسل رزم نبس .
در استحاضه متوسطه زع باید باای ها نتناز ضنو
بگباد [ هنا ر ز صنب ،قبنل از نتازهنای ر زاننه ینک
غسل انجام دهد].
فاطم  :در ای بارد یک مسال ببا رید؟
ا
مادر :مست اگنا زع قبنل از نتناز صنب ،فهتبند کنه
استحاضننه اس ن

شننف از ارسننی خننود شننی بنناد کننه
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استحاضه ا متوسطه اس [ ،باید غسل کنند] سنپف
باای نتاز صب ،ضو بگباد ،ای غسل ا ن بنه هتنااد
ضویی که باای ها نتازمی گباد ن باای سایا نتازهنای
هتنناع ر ز کننافی اس ن  ،شننف اگننا ر ز د م فناا رسننبد
[د بارد غسل کند] سپف ضو بگبناد ،حکنم هتنب
اس تا زمانی که صفات استحاضنه کنم ینا زیناد نشندد
باشد.
فاطم  :حکم استحاضه کسباد چبس ؟
مادر :در استحاضه کسباد زع باید در ر ز سه غسنل
انجام دهد ،یک غسل باای نتناز صنب ،،ینک غسنل
باای نتازهای ظها مصا در صورتی که آعها را ششن

38

آموزش احکام بانوان به زبان ساده

ساهم بخواند ،ینک غسنل بناای نتازهنای مغنا
مشا در صورتی که آعها را نبه شش سا هم بخواند.
فاطم  :اگا بب د نتاز فاصنله اننداخ حکتن
چبس ؟
مادر :آنگاد باای ها نتاز غسل کند.
فاطم  :آیا این حکنم در تتنام حنارت استحاضنه
کسباد زایاع دارد؟
مادر :خبا ،ای حکم در صورتی اس که خوع شنی
در شی بند ع قطنع شندع بنا شنبنه ظناها شنود ،لنی
چنانچه ظاها شدع خوع ر ی شنبه بنا فاصنله باشند بنه
عوری که زع بتواند در آع فاصله مت د با غسل یک ینا
چند نتاز بخواند ،در ای صورت هاگاد خوع از شنبنه بنه

گفتگویی درباره استحاضه
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ا
دستتال باسد [بایند غسنل را تکناار کنند] ،منست :اگنا
غسل کاد نتاز ظها را خواند قبنل از خوانندع نتناز
مصا یا هنگنام خوانندع آع ،خنوع از شنبنه بنه دسنتتال
رسبد [ ازا اس باای نتاز مصا د بارد غسل کند]،
لی اگا فاصله قطع شدع خوع به مقداری باشد کنه زع
بتواند د یا چند نتاز بخواند در ای صورت نتازهنای ا
صحب ،بودد نبازی به تکاار غسل نبس .
فاطم  :آیا استحاضه از نومی به نومی دیگنا تغببنا
میکند؟
مادر :آری ،گاهی ا قنات متکن اسن استحاضنه
قلبله به کسباد یا متوسطه تغببا کند یا بامکف.
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فاطم ه  :زع چگونننه میتواننند مننوض شنندع نننوع
استحاضه خود را بفهتد؟
مادر[ :باید قبنل از نتناز خنود را ارسنی کنادد]
عبد آع متل کند ،شف اگا معلوم شد استحاضنه قلبلنه
اس باید به احکامی که ظبفه مستحاضه قلبلنه اسن
متل نتاید ،اگا معلوم شد استحاضنه متوسنطه اسن
باید به احکام استحاضه متوسطه متل کند ....
فاطمه  :اگنا دختنا بناکاد باشند نتوانند خننود را
ارسی کند ،چگونه میتواند موض شدع نوع استحاضه
را بفهتد؟
مادر :تا زمانی کنه یقنب بنه تغببنا ننوع استحاضنه
ا
نداشته باشد بنا را با حال سنابد بگنذارد ،منست :اگنا
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استحاضه ا قلبله بود شک کند بنه متوسنطه منوض
شدد یا نه ،در ای صورت خود را استحاضه قلبلنه بدانند
مگا آنکه یقب کند که متوسطه شدد اس .
فاطمهه  :حننار اگننا اینن دختننا شننک کننند کننه
استحاضها قطع شدد یا نه ،ظبفها چبس ؟
مادر :بناز هنم تنا زمنانی کنه یقنب بنه قطنع شندع
استحاضه نداشته باشد بنا را با حال سابد بگذارد.
فاطم  :اگا شنبه آغشته به خنوع شنود ینا دسنتتال
(نوار بهداشتی) آلودد شود ظبفه زع چبس ؟
مادر :اگا استحاضه ا قلبله یا متوسطه باشند بهتنا
اس شنبه دستتال (نوار بهداشتی) را قبل از هنا نتناز
موض یا تطهبا کند ،اگنا استحاضنه کسبناد باشند در
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صورت توانایی [باید آعها را تعویب یا تطهبا نتایند]
چنانچه باای ا ضار نداشته باشند بایند از زمناع شایناع
غسل تا شایاع نتاز از ببا ع آمدع خوع زلوگبای کند.
فاطم  :اگا زع مستحاضه به ظبفه خود متل کند
آیا رزم اس بتفاصله نتاز بخواند؟
مادر[ :آری].
فاطم  :احکام استحاضه چبس ؟
مادر :احکام آع مبارتاند از:

اول :اگا استحاضه قلبله یا متوسطه باشد خوع ا
قطع شود باای خواندع نتناز کنافی اسن

ضنو

بگباد ،اگا کسباد باشد در صنورت قطنع شندع
خوع باای خواندع نتاز باید غسل کند.
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دوم :زنی که یکی از استحاضنههای سنهگانه باشند،
زایه نبس بد ع عهنارت خنط قناآع را لتنف
کند ،لی اگنا عبند ظبفنه خنود عهنارت کنند
لتف کادع خط قاآع تا زمناع بنه شایناع رسنبدع
نتاز زایه اس .

سوم :عتق دادع زنی که در استحاضه اس صحب،
میباشد.

چهارم :احکامی که با زع حائب متاتا میشد بنا
زع مستحاضننه متاتننا نتیشننود ای ن احکننام
مبارتانند از :حامن آمبنه از قبنل ،حامن
ارد شدع به مسجد ماندع قاار دادع چبنهی
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در آع هتچنننب حامن خواننندع آینههایی کننه
سجدد ازا دارند.

پنجم :ر زد از زنی که استحاضنه قلبلنه ینا متوسنطه
اس صحب ،میباشند هاچنند بنه ظبفنه خنود
باای نتاز ن که مبارت از ضو یا غسنل اسن نن
متل نکند .در رابطه با استحاضه کسباد به ن ا
باخی از فقها صنحب ،بنودع ر زد ا متوقنف بنا
انجام غسلهای ازا استحاضه کسبناد اسن ،
یعنی باای صح ر زد باید غسلهای استحاضه
شننا قبننل هتچنننب غسننلهای هتنناع ر ز را
انجام دهد ،لی ن ا صحب ،آع اس کنه ر زد آع
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زع صحب ،اس هاچند غسلهای ازا خنود
را تاو کند.

ششم :زنی که استحاضه کسباد اس

ازنا نبسن

بعد از غسل ضو بگباد ،لی زنی که استحاضنه
متوسطه اسن بایند بعند از [غسنل] ضنو هنم
بگباد.

گفتگویی درباره نفاس
ر ز بعد مادر گف  :اما ز دربارد نفاس با تو صحب
خواهم کاد.
فاطم  :نفاس چبس ؟
مادر :خونی اس که هنگام زایتاع یا بعند از آع بنه
خاعا زایتاع از زع خارف میشود ،در ای حال به آع
زع ن َفساء گفته میشود.
فاطم  :نفاس چند ر ز ادامه مییابد؟
مادر :ببشتای مدت نفاس دد ر ز اس .
فاطم  :کتتای مدت آع چقدر اس ؟
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مادر :حداقلی ندارد متک اس ینک دقبقنه ینا
کتتا از آع باشد.
فاطم  :آیا نفاس زناع با یکدیگا متفا ت اس ؟
مادر :زناع ن َفساء سه دسته هستند ها کدام حکنم
مخصوا خود را دارد.

دسته اول :زننی کنه خنونایهی ا از دد ر ز ببشنتا

نشود.
فاطم  :حکم ای زع چبس ؟
مادر :تتام مدت زماع خونایهی را نفاس قاار دهد.

و دسته دوم :زنی که خنونایهی ا از دد ر ز ببشنتا

شود مادت مددیه معبنی در حبب داشته باشد ماننند
اینکه مادت ا در حبب شنج ر ز در ها ماد باشد.

گفتگویی درباره نفاس
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فاطم  :حکم ای زع چبس ؟
مادر :نفاس را به مقدار ر زهای منادت خنود قناار
دهد که در مسال ما شنج ر ز اس .
فاطم  :خنونی کنه بعند از ر ز شننجم میببنند چنه
حکتی دارد؟
مادر :آع را استحاضه قاار دهد.
فاطمهه  :اگننا زع نفسنناء خننونایهی ا بننب از
ا
 10ر ز بعند از منندت نفنناس ادامننه داشننته باشنند (مننست
 40ر ز) آیا هتچناع حکم استحاضه را دارد؟
مادر :خبا حکم آع تفصبل دارد که باید به رسناله
متلبه ماازعه شود.
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و دسته سوم :زنی که خونایهی ا از دد ر ز ببشنتا
شود لی مادت مددیه معبنی در حبب نداشته باشد.
فاطم  :حکم ا چبس ؟
مادر :نفاس خود را دد ر ز قاار دهد.
فاطم  :اگنا زع ن َفسناء منادت معبننی در حنبب
داشته باشد ر زهای خونایهی ا از ر زهنای منادت
ببشتا شنود ندانند این خنوع قبنل از ر ز دهنم قطنع
خواهد شد ینا بعند از آع نبنه ادامنه شبندا خواهند کناد،
ظبفها چبس ؟
مادر :میتواند تنا ر ز دهنم مبنادات خنود را تناو
نتاید ،شف اگا خونایهی ا قبل از شایاع ر ز دهم قطنع
شود تتام مدت را نفاس قاار دهند اگنا تنا بعند از ر ز
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دهم ادامه داش غسل کند به ظنایف زع مستحاضنه
متل نتاید.
فاطم  :شف حکم مبناداتی کنه در این فاصنله (از
شایاع مادت تا شایاع ر ز دهم) تاو کادد بود چبس ؟
مادر :آع را استحاضه قاار دهد مبادات تاو شدد
در ای مدت را قضا کند.
فاطم  :اگا خونایهی در ر ز ا ل قطع شند بعند
از چند ر ز د بارد شا ع شود در ر ز دهنم ینا قبنل از
آع د بارد قطع شود حکت

چبس ؟

مادر :ها د خوع را نفاس قاار دهد.
فاطمه  :شننف حکننم ر زهننای شنناکی بننب این د
خونایهی چبس ؟
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مادر :در ای ر زها [باید بنب ظنایف زع شناکبهد
ا
محامات زع ن َفساء زتع کند]( ،مست :در ای فاصنله از
یکسو نتاز ر زد ازا خود را بنهزا آ رد از سنوی
دیگا خط قناآع را لتنف ننتنودد ینا در مسنجد توقنف
نکند).
فاطم  :اگا خونایهی شا ع شندد قطنع شنود
د بارد شا ع شدد بازهم قطع شنود این ر ال ادامنه
داشته باشد لی مجتنوع خونا یهیهنا از دد ر ز ببشنتا
نشود حکت

چبس ؟

مادر :تتام ا قاتی که خونایهی داش را نفاس قاار
دهد در شاکیهایی که مباع د خوع هستند [بایند بنب
ظایف زع شاکبهد محامات زع ن َفساء زتع کند].
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فاطم  :اگا زع ،نفاس را به شایناع رسناند د بنارد
خوع دید چه کند؟
مادر :ها خونی که زع شف از شایاع نفاس به مدت
دد ر ز میببند استحاضه اس خنواد صنفات حنبب را
داشته یا نه ،خواد خنونایهی در اینام منادت ا باشند
یا نه.

فاطم  :احکام زع ن َفساء چبس ؟

مادر :تتام احکامی که بناای زع حنائب ببناع شند
باای زع ن َفساء هم میباشند خنواد نسنب بنه ازبنات
باشد ینا محامنات [حتنی خوانندع آینات داری سنجدد
ازا مبور از مسجدالحاام

مسجدالنبی

در سایا مسازد قاار دادع چبهی در آنها].

توقف

گفتگویی درباره غسل
امننا ز مننادرم ر

غسننل کننادع را بننه منن ینناد

خواهد داد.
مادر :د نوع غسل داریم :غسل ارتتاسی غسنل
تاتببی.
فاطم  :غسل ارتتاسی چبس ؟
مادر :ای که یک دفعه تتام بدن را بنه نبن غسنل
در آ فا ببای ،البته ر شی دیگا باای غسل ارتتاسی
زود دارد که در رساله ذکا شدد اس .
فاطم  :غسل تاتببی چبس ؟
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مادر :ای که به نب غسنل ابتندا تتنام سنا گنادع
سپف بقبه بدع را بشویی بهتا اس که بعد از شسنت
سا گادع ا ل عاف راس

بعد عناف چنب بندع را

بشویی ،البته رساندع آ به ظاها گو ها کافی اس
رزم نبس آ

ارد آع شود.

[ اگا غسنل خنود را بنا د
شست سا گادع از زیا د

انجنام دهنی بعند از
خارف شو ن هاچند یک

لح ننه ن ن بعنند از آع میتننوانی شسننت بقبننه بنندع را
ادامه دهی].
فاطم  :آیا غسل هم شاط هایی دارد؟
مادر :آری ،رمای کادع شاایط ضو در غسل هنم
رزم اس  ،مانند نب

عهارت آ

مباح بنودع آ

گفتگویی درباره غسل

مطلنند بننودع آ
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عهننارت امضننای بنندع تاتبننا در

شستشوی امضا شست امضا توسط خود شنخص در
صورت امکاع ای که هبچ مانعی از استفادد کنادع آ
زود نداشته باشد مانند ببتاری.
لی در د مورد ضنو غسنل بنا یکندیگا تفنا ت
دارند ،از تو میخواهم به آعها دق کنی.
فاطم  :آع د مورد چه هستند؟

مادر :اول :هنگنام غسنل رزم نبسن کنه شسنت
امضا از بار به شایب باشد.
دوم :در غسل رزم نبس منوارت (ششن سنا هنم
بودع) رمای شود ،باختف آنچه در ضنو شناط شندد
اس  ،شف میتوانی سنا گادنن را بشنویی بعند از
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گذش مدتی بقبه بدن را بشویی هاچند سا گادنن
خشک شدد باشند.
البته به ای نکته توزه داشنته بنا کنه در ضنو بنه
هنگام شست صورت کافی اس ظاها ابا ها را بشویی
شست شوسن زینا آع رزم نبسن  ،ینا اینکنه هنگنام
مس ،سا کافی اس قست ظاهای مو مس ،شنود ،در
حالی که در غسل باید آ را به شوسن زینا ابنا

منو

باسانی ،ماداع هم باید آ را به شوسن زینا رین
سببل خود باسانند .مطلا بعد اینکه...
فاطم  :مطلا بعد چبس ؟
مادر :ای که غسل زناب از ضو کفای میکند..
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فاطم  :یعنی اگا باای نتاز غسل انجام دهم دیگنا
رزم نبس

ضو بگبام!

مادر :آری ،با هتاع غسل نتاز بخواع بند ع ای کنه
ضو بگبای.
فاطم  :اگنا زع بخواهند غسنل زنابن

غسنل

حبب غسل زتعه انجام دهد حکت چبس ؟
مادر :میتواند یک غسل به نب غسنل زنابن ینا
غسل حبب انجام دهد هتاع غسل از سایا غسنلها
کفای میکنند .البتنه غسنل زتعنه را بایند نبن کنند
هاچند بنه صنورت ازتنالی ،گاننه [غسنل زنابن
غسلهای دیگا از غسل زتعه کفای نتیکنند].
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در اینجا چند نکته را بااین بنازگو منیکنم کنه در
انجام دادع غسل مفبد هستند:
 .1اگا نجاستی با ر ی بدن بود قبل از انجنام دادع
غسل مطتن شو که هبچ اثای از آع باقی نتاندد
باشد.
 .2باای غسل باید ها چبهی که مانع از رسنبدع آ
به بدع باشد را باعاف کنی مانند :چسا یا رو
ناخ

اگا باعناف کنادع آع بسنبار سنخ ینا

غبامتک بود ظبفه تو از غسل به تنبتم منتقنل
میشود ،لی اگا آع مانع با ر ی امضنای تنبتم
باشد در ای صورت [باید هم غسنل هنم تنبتم
انجام بدهی].
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 .3اگا هنگام شست بدع شک کنی کنه تتنام سنا
گادع را شسنتهای ینا ننه ،در این صنورت [رزم
اس ] بازگادی مقندار مشنکوو را بشنویی
غسل را ادامه دهی.
فاطمهه  :غسننل زنابنن
استحاضننه غسننل مب ن

حننبب نفنناس

مننف مب ن  ،ای هننا هتننه

غسلهای ازا هسنتند ،آینا غسنلهای دیگنای هنم
داریم؟
مادر :آری ،لی آعها غسنلهای مسنتحا هسنتند
از قببل:

الف :غسل زتعه ،ای غسل یکنی از مسنتحباتی

اس که با آع تأکبد شدد اس

ق آع از علوع فجنا
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آفتا ر ز زتعه میباشد ،بهتا

(اذاع صب )،تا غا

اس نهدیک ظها بهزا آ ردد شود.
ب :غسل احاام.

ج :غسل ر ز مبد فطا مبد قابناع،

علوع فجا تا غا

آفتا اسن

قن آع از

بهتنا اسن قبنل از

نتاز مبد بهزا آ ردد شود.
د :غسل ر ز هشتم نهنم ذیحجنه ،بهتنا اسن
غسل ر ز نهم هنگام اذاع ظها باشد.

هـ :غسل شا ا ل شا هفدهم شا ننوزدهم

شا ببس

یکم شا ببس

چهارم از ماد مبارو رمضاع.
و :غسل استخارد.

سوم شا ببسن
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ز :غسل باای استسقاء.

ح :غسل ارد شدع به مکه.

ط :غسل زیارت خانه کعبه.

ی :غسل ارد شدع به مسجد شبغتبا.
تتامی ای غسلها از ضو کفای میکنند.
البته غسلهای مستحا دیگنای هنم دارینم کنه بنه
خاعا کتبود ق آعها را ذکا نتنیکنم بعضنی از آعهنا
که استحبابشاع ثاب شندد از ضنو کفاین میکننند
بعضی دیگا که با دلبل شامی معتبا استحبابشاع ثابن
نشدد از ضو کفای نتیکنند ،لی میتنواع آعهنا را بنا
نب رزاء مطلوبب بهزا آ رد.

گفتگویی درباره تیمم
اما ز قاار اس با مادرم دربنارد تنبتم گفتگنو کننم،
ا
احساس میکنم کلته تبتم بناایم آشناسن آع را قنبت
هنگام تت ت قاآع کایم دیددام ،لنی بنه یناد نتنی آ رم
ای کلته در کدام آیه کندام سنورد بنود ،لنذا گفتگنوی
اما ز را با ای سوال شا ع کادم:
فاطم  :مادر ..یادم نتیآید کلته تبتم را در کجنای
قاآع دیددام؟!
مادر :ای کلته در سورد نساء آمدد اسن  ،خدا نند
متعال میفاماید:
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الل َهْك َانْعف ًّ اْغف ًرا( سورد نساء آیه )43
«و ا گ بيماري يا ر سف ي يا يكى از شما از قضراى
حاج آم ه اس يا برا زنرا همبسرت شر هاي و بر اى
وضو يا غسل آبى نيافتي  ،ب سر ا زمينرى كر از حالر
طبيعى خو خارج نش ه اس ب وي و بخشى از صورت
و س ر هايتا را بررا آ مسرري كني ر  ،ك ر خ ر ا از شررما

رمىگذر و شما را مىآم ز ».
ای آیه به ما میآموزد که چه زمانی با چه چبهی
چگونه تبتم کنبم.
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فاطم  :مادر ..چه زمانی باید تبتم کنم؟
مادر :در موارد زیا باید تبتم بدل از غسل یا بدل از
ضو انجام دهی:
 .1اگا آ کنافی بناای انجنام دادع غسنل ینا ضنو
نداشته باشی.
 .2اگا آ کافی زود داشته باشد لی دستاسی بنه
آع باای فنااهم نباشند ،ماننند اینکنه بنه خناعا
ببتاری نتوانی خنود را بنه آ باسنانی ینا اینکنه
استفادد از آ متوقف با کار حاامی باشند ماننند
اینکه آ مباح در ظاف غصبی باشند ،ینا اینکنه
بتاسی به خاعا رسبدع به آ زاع یا نناموس ینا
اموال در خطا قاار گباد.
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 .3اگا تاس ای را داشته باشی که به خناعا کتبنود
آ

استفادد کادع از آع در ضو یا غسل متک

اس خود یا شخص دیگنای کنه بنه تنو ابسنته
اسن ( در شننأع تننو باشنند کننه از ا محاف ن
کنی) در تشنگی قناار گبناد ،بلکنه اگنا تناس از
تشنگی حبوانی را داشتی که زندد بودع آع بااین
مهم اس  ،در ای صنورت هنم ظبفنهات تنبتم
اس .
 .4اگا ق تنگ باشد به حدی که زماع کافی باای
غسل خواندع نتاز کامنل ینا ضنو خوانندع
نتاز کامل در داخل ق را نداشته باشی.
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 .5اگا به دس آ ردع آ باای غسل ینا ضنو ینا
اینکننه اسننتفادد از آ در آع د مسننتلهم حنناف
مشق شدیدی باشد که تحتل کادع آع سنخ
اس  ،مانند اینکه به دس آ ردع آ متوقف بنا
درخواسننتی باشنند کننه موزننا ذل ن

خننواری

اس  ،یا اینکه صفات آ عنوری تغببنا کنادد
باشد که از آع متنفا شوی اسنتفادد آع موزنا
شنننود در حننناف سنننختی بسنننبار شننندیدی
قاار گبای.
 .6اگا ظبفهات ای باشد که آ

ضنو ینا غسنل را

در زننای دیگننای اسننتفادد کنننی ،مانننند اینکننه
مسجد نجف شدد باشد

ظبفنه داشنته باشنی
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آ را بنناای باعنناف کننادع نجاس ن از مسننجد
مصاف کنی.
 .7اگا از استعتال آ در غسل یا ضو تناس ضنار
داشته باشی به اینکه استعتال آع موزا ببتناری
شود ،یا ببتاری عول بکشد ،یا شدت شبندا کنند،
یا به سختی درماع شود ،در تتنام این حنارت
ظبفه تو ضوی زبباد ای نباشد.
فاطم  :اآلع فهتبدم که چه ق بایند تنبتم کننم،
لی با ر ی چه چبهی باید تبتم کاد؟
مادر :با ر ی خاو یا ریگ یا کلوخ یا سنگ یا ها
چبه مشابهی که زمب با آع صدق کند تنبتم کن  ،البتنه
بهشاط اینکه شاو [تتبه] باشد غصبی نباشد.
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فاطم  :چگونه تبتم کنم؟
مادر :اآلع ر با ی تو تبتم میکنم تا یاد بگبای...
مههادر این را گفن
انگشتای که در دست

شننا ع بننه تننبتم کنناد ،ابتنندا
بود را خارف کاد ،سپف کف د

دس خود را [با هنم] یکبنار بنا زمنب زد ،سنپف د
دس را کنار هم گذاش

کف آعها را با باری شبشانی

قاار داد از زایی که موی سا میر ید تا باری ببننی
[باری ابا ها] کشبد ،سپف با کف دس چنب خنود،
تتام شش دس راس را از مچ دس تا سنا انگشنتاع
مس ،کاد در شایاع با کنف دسن راسن خنود ،تتنام
شش ن دس ن چننب را از مننچ دس ن تننا سننا انگشننتاع
مس ،کاد.
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فاطم  :به هتب آسانی سام تبتم تتام شد؟!
مادر :آری ،فقط تبتم نبس که آساع اسن  ،بلکنه
خدا ند متعال میفاماید:
َ
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ
ُ ُمْال ُْعس َ ْ( سورد
َُْ ِب ْ
َُْ ِ َالله ِْبُمْاليس ْولَْ ِ ْ

بقاد آیه )185

«خ اون ب اى شما آسانى مرىخواهر و بر اى شرما
سختى و مشق را نمىخواه »

فاطم  :آیا تبتم کادع شاط هایی دارد؟
مادر :آری شاط های تبتم مبارتاند از:
 .1توانایی ضو گافت یا غسل کادع را نداشته باشی
(هتاععور که گذش ).
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 .2تننبتم را بننا قصنند تقننا بننه خدا ننند متعننال
انجام دهی.
 .3چبهی که با آع تبتم میکنی باید شناو [تتبنه]
باشد غصبی نباشد ،با شیء دیگای که تنبتم
با آع صحب ،نبس مخلوط نباشند ماننند اینکنه
خاو با خاکستا مخلوط شود ،البته اگنا مقندار
خاکسننتا در خنناو مسننتهلک( )1باشنند تننبتم
صحب ،اس .

ا
 .1نسننب آع بهقنندری کننم باشنند کننه مافننا از بننب رفتننه
بهحسا آید.
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[ .4ر ی چبهی که تبتم میکنی باید گاد غبناری
باشد که به دس بتاند ،بناباای تبتم بنا سننگی
که ر ی آع غباری نبس صحب ،نبس ].
 .5مس ،شبشانی [باید از بار به شایب باشد].
 .6تبتم صحب ،نبس مگنا آنکنه از باعناف شندع
مذر تا آخا ق ناامبد شوی ،ای در صنورتی
اس که تبتم را باای نتاز یا ها ازنا دیگنای
که ق محد دی دارد انجام دهی.
 .7باید تبتم را حتیارمکاع خودت بهتنهایی انجنام
دهی از دیگای کتک نگبای.
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 .8کارهای تبتم را باید شش سا هنم انجنام دهنی،
شف اگا بب آعها بهقدری فاصله دهی کنه مافنا
نگویند تبتم میکنی ،تبتم باعل میشود.
ا
 .9بب امضای تبتم مانعی نباشد ،مست اگا بنا ر ی
کف دسن ینا ر ی شبشنانی منانعی باشند تنبتم
صحب ،نبس .
 .10مس ،شبشانی باید قبل از مس ،دس راسن ،
مس ،دس راس نبه قبل از مس ،دسن چنب
باشد.
فاطم  :اگا بنه خناعا ببتناری از اسنتعتال آ در
ضو یا غسل معذ ر باشم با تبتم نتاز بخنوانم سنپف
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شهشک اسنتعتال آ را بناایم تجنویه کنند در حالیکنه
هنوز ق باای نتاز موزود باشد ،ظبفه م چبس ؟
مادر :نتازت صحب ،اس

امادد آع رزم نبسن ،

البته ای حکم در صورتی اس که تنبتم مشنا ع باشند
مانند اینکه هنگام تنبتم از باعناف شندع منذر تنا آخنا
ق ناامبد باشی.
فاطم  :اگا شهشک باای چند ر ز مناا از اسنتعتال
آ بازدارد بنا تنبتم نتناز بخنوانم ،بعند از بهبنودی
ازازد دهد از آ استفادد کنم ،آیا رزم اسن نتازهنایی
که با تبتم خواندد شدد را امادد کنم؟
مادر :خبا ،آعها را تکاار مک .
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فاطم  :اگنا بعند از دخنول قن نتناز بنه خناعا
مذری با تبتم نتاز بخوانم ،سنپف قن نتناز دیگنای
باسد در حالیکه هنوز مذرم باعناف نشندد باشند ،آینا
رزم اس باای نتاز بعدی تبتم کنم؟
مادر :خبا ،رزم نبس تبتم را تکاار کنی ،چوع تنا
زمانی که مذر باقی اس

احتتال باعناف شندع آع را

ندهی کتاکاع تبتم ا ل شابازاس .
فاطم  :اگا تبتم بدل از غسل زناب انجنام دهنم،
آیا رزم اس باای نتاز ضو بگبام؟
مادر :خبنا ،آع تنبتم هنم از ضنو هنم از غسنل
کفای میکند.

آموزش احکام بانوان به زبان ساده

78

فاطم  :اگا تبتم بدل از غسل زنابن انجنام دهنم
ا
سپف ن مست ن به دستشنویی بنا م ینا بخنوابم ،آینا رزم
اس یکبار دیگا باای ضو یا باای غسل تبتم کنم؟
مادر :اگا توانایی ضو داشنتی ضنو بگبنا ،گاننه
تبتم بدل از ضو انجام بدد.
فاطم  :اگا هنگنام مسن ،دسن چنب ،در مسن،
شبشانی یا در مس ،دس راس شک کننم ،ظبفنه من
چبس ؟
مادر :به ای شک خود توزهی مک .
فاطمه  :اگنا این شنک بعند از تتنام شندع تنبتم
شب

آید چطور؟
مادر :بازهم به ای شک خود هبچ توزهی مک .
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