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احكام ويژه بانوان

شاهرود( ع)موسسه آموزش عالي امام جعفر صادق 

97رمضان 
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(:حفظه اهلل )حضرت آقا 

ى زن نگاه جامع داشته باشيم،ما بايد در مورد مسأله
رزشگذارىاىمسأله. و اين نگاه جامع در اسالم هست

واالست؛به اصالت زن، زن بودن، براى زن يك ارزش
به هيچ وجه تشبه به مردان براى زن. يك اصل است

ه همچنان كه براى مردها تشبآيد؛نمىرزش به حسابا
دارند،هركدام نقشى.آيدبه زنان ارزش به حساب نمى

دارند، جايگاهى دارند و طبيعتى دارندهر كدام جائى
ى  هحكيمانو مقصودى از وضعيت خاص آنها درآفرينش

د؛ اينالهى مورد نظر بوده كه اين مقصود بايد برآورده شو
. مسأله مهم است
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خونهای سه گانه

احکام
خونهای سه گانه 

عبارتند از

نفاسحيضاستحاضه
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استحاضه

احکام خون استحاضه چيست؟  
  هر خونی كه از رحم خارج شده، در

يض  صورتی كه از زخم نباشد و شرايط ح
حاضه  و نفاس را نيز نداشته باشد خون است

ه و  است و اگر قبال زخم و جراحت نداشت
شك دارد خونی كه دفع شده خون زخم

جب  است يا استحاضه ، بنابر احتياط وا
.استحاضه است
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استحاضه

احکام عالئم خون استحاضه

بيشتر اوقات زرد
رنگ و سرد 

است

بدون فشار و
سوزش خارج

می شود

ممكن است غليظ نيست
گاهی سياه يا
سرخ و گرم و
غليظ باشد و با 
فشار و سوزش 

بيرون آيد عالئم غالبی استحاضه بر خالف1نکته
عالئم غالبی حيض است

2نکته
خون استحاضه حدی از زيادی و كمی ندارد
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استحاضه

احکام اقسام استحاضه

كثيرهمتوسطهقليله

خون در پنبه بهداشتی
فرو نمی رود 

يعنی از طرف ديگر} 
{ظاهر نمی شود

خون در پنبه فرو رفته و از
سوی ديگر ظاهر شود ولی

به دستمالی كه بطور معمولی
زنها برای جلوگيری از خون 

می بندند جاری نشود

خون در پنبه فرو
رفته و از طرف 
ديگر هم ظاهر 

شده و به دستمال 
هم برسد
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استحاضه

احکام وظایف مستحاضه قلیله

ه  در صورت خون  ديدن برای هر نماز بايد وضو بگيرد چه نماز واجب چ
عصر برای نماز{ و اگر خون ديد} مستحب ، يعنی برای نماز ظهر يك وضو 

.  يك وضوی ديگر الزم دارد
ر به آن برای هر نماز پنبه را عوض كند يا آب بكشد و ظاهر فرج را نيز اگ

.خون رسيده با آب پاک كند 
رای هر كاری مستحاضه قليله همان گونه كه بايد برای هر نماز وضو بگيرد ب

واجب است{... مثل طواف، رساندن جايی از بدن به قرآن و} كه شرط آن طهارت است 
. وضو بگيرد برای هر يك وضويی جداگانه 

 {ردن پنبه حتی عوض ك} اگر مستحاضه يكی از كارهايی كه بر او واجب است

. ترک كند، نمازش باطل است
 استحاضه قليله غسل ندارد حتی بعد از پاک شدن .
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استحاضه

احکام
وظایف مستحاضه 
کثیره و متوسطه

وظایف

مخصوصمشترک

كثيرهمتوسطه
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استحاضه

احکام
وظایف مخصوص -1

مستحاضه متوسطه
 وه بر  بايد عال{ اگر به همان حال باقی بماند} مستحاضه متوسطه در هر شبانه روز

.  پیش از نماز صبح یک غسل کندوظایف قلیله
ل از نماز صبح  به عبارت ديگر نخستين مرتبه كه مستحاضه متوسطه می شود ، اگر قب

ه شد برای  باشد برای اولين نماز بايد غسل كند ولی اگر پيش از نماز ظهر و عصر متوسط
می آن دو نماز و اگر پيش از مغرب و عشا  متوسطه شد ، برای نماز مغرب و عشاء غسل

ر نماز كند ولی از فردای آن روز اگر به همان حالت متوسطه باقی ماند ، بايد پيش از ه
.صبح ، غسل كند

و برای  پس استحاضه متوسطه هر شبانه روز یک غسل بیشتر ندارد
استحاضه  باید کارهای-در صورتی که خون قطع نشده باشد-نمازهای بعد

.قلیله را انجام دهد

 ه ببيند بايد  اگر پيش از نماز يا در بين نماز خون استحاضه متوسط:نکته
.برای آن نماز غسل كند
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استحاضه

احکام
وظایف مخصوص -2

مستحاضه کثیره

ف قليله مستحاضه كثيره ، قبل از هر نماز عالوه بر وظاي
ی بايد غسل كند، ولی با يك غسل برای نماز ظهر ، م

و تواند نماز عصر را هم بخواند به شرطی كه ميان آن د
.  فاصله نيافتد

اند نماز البته با غسلی كه برای نماز واجب كرده می تو
وضو های نافله را نيز بخواند ولی بايد پيش از هر كدام

.  بگيرد
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استحاضه

احکام
وظایف مشترک  -3

مستحاضه  متوسطه وکثیره

ضو برای هر نماز چه واجب چه مستحب باید یک و
. بگیرد
م در مواردی كه بايد غسل كرده و وضو هم بگيرد هر كدا

.  ضو بگيردپيش تر انجام گيرد اشكالی ندارد ولی بهتر است اول و
ند و برای هر نماز پنبه را عوض یا با آب تطهیر ک

.  ر کندظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده با آب تطهی
.  بکشدو در کثیره پارچه را نیز باید عوض کرده یا آب

غسل را پس از داخل شدن وقت نماز بايد انجام داد  .
 د وضو و غسل  خون مستحاضه در صورتی كه بيرون بياي:نکته

. را باطل می كند
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حیض

احکام قاعدگی چیست؟

خونی كه به طور غالب در هر ماه چند
روز از رحم زن دفع می شود ، خون  

ام  است و زن را به هنگ(قاعدگی )حيض 
.ديدن خون ، حائض می گويند
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حیض

احکام

نشانه های خون حیض

سرخ يا سرخ 
مايل به سياهی

بيرون آمدن با گرمغليظ
فشار و كمی 

سوزش
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حیض

احکام شرایط تحقق حیض

استمرار آمدن خون در هر سه روز

بلوغ

سالگی و ديگر60زنهای سيده در سن 
سالگی يائسه می شوند50زنها در سن 

خون ديدن قبل از يائسگی

از سه روز كمتر نباشد

(توالی)پياپی آمدن خون در سه روز 

از ده روز بيشتر نباشد

ميان دو حيض حداقل ده روز فاصله بيفتد
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حیض

احکام

اقسام زنهای حائض

عادت دارد عادت ندارد
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حیض

احکام
عادت ندارد

ناسيهمضطربهمبتدئه

زنی كه نخستين بار
حيض می شود

زنی است كه چند ماه خون
ديده ولی عادت معينی پيدا 

نكرده يا عادتش به هم خورده 
و عادت منظم تازه ای

پيدا نكرده

عادت خود را 
فراموش كرده
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حیض

احکام
عادت دارد

عدديهوقتيهوقتيه و عدديه

وقت و عدد عادت
زن در هر ماه يكسان

است

زنی كه زمان عادتش 
در هر ماه مشخص 
است ولی عددش 

متفاوت است

زنی كه عدد روزهای 
عادتش در هر ماه
يكسان ولی از نظر 
زمانی متفاوت است
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حیض

احکام مالک تشخیص حیض

انتهاابتدا

تا ده روز قطع شدهاز ده روز بگذرد

عادت ندارد عادت دارد

وقتيه و عدديه

عدديه

وقتيه

مبتدئه

مضطربه

ناسيه
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حیض

احکام

مالک تشخیص حیض در ابتدا-1

ميزان ، رجوع به عادت وقتيه 
است اگر خون در ايام عادت 
يا يكی از دو روز قبل يا بعد 

.بود خون را حيض قرار می دهند

اگر عادت وقتيه نداشت 
به صفات و عالئم 

رجوع می كند
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حیض

احکام مالک تشخیص حیض در پایان-2

( با فرضی كه خون تا ده روز بند آمده باشد)

تمام ده روز را حیض قرار می دهد.
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حیض

احکام مالک تشخیص حیض در پایان-3

(با فرض گذشتن از ده روز و وقتيه و عدديه بودن)

از ده زنی كه عادت وقتيه وعديه دارد اگر بيشتر
روز خون ببيند، خونی كه در روزهای عادت ديده ،

ست و اگر چه نشانه های حيض را نداشته باشد حيض ا
خونی كه بعد از روزهای عادت ديده اگر چه نشانه

.های حيض را داشته باشد، استحاضه است
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احکام مالک تشخیص حیض در پایان-4

(با فرض گذشتن از ده روز وعدديه بودن)

د تنها روزهای عادت، حيض و بقيه استحاضه خواه
.  بود

وع در تعيين روزهای عادت به صفات و عالئم خون حيض رج) 
(می كند

حیض



23

احکام
مالک تشخیص حیض-7و6و5

در پایان

(بودنبا فرض گذشتن از ده روز و وقتيه و مبتدئه و مضطربه)

مبتدئه و مضطربه
 به صفات و عالئم رجوع می كند:اوال .
 تگان برای تشخيص روزها به ارقاب و بس:ثانيا

خود رجوع كندو اگر آنها هم مختلف بودند بايد
.هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد

 اضه قرار فقط اوقات خود را حيض و بقيه روزها را استح:وقتیه
. دهد

حیض
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حیض

احکام مالک تشخیص حیض در پایان-8

(ددر صورتی كه خون از ده روز بگذرد و زن ناسيه باش)

ز روز  به صفات و عالئم رجوع كند يعنی هر چي
ر كه دارای صفات بود، حيض قرار می دهد و اگ

همه روزها دارای صفات بودند ، بنابر احتياط
.واجب به روايت هفت روز عمل كند
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حیض

احکام وظیفه زن حائض پس از قطع خون

می داند پاک شده و در باطن
هم خون نیست

علم به پاک شدن ندارد که
باید خود را آزمایش کند و 

پس از آزمایش

:می داند كه تا پيش از تمام شدن ده روز ، دوباره خون می بيند 
روزهای پاک وسط نيز حيض است

:احتمال می دهد كه تا پيش ازتمام شدن ده روز دوباره خون می بيند 
غسل می كند و نماز می گذارد

:می داند كه تا پيش از تمام شدن ده روز ، دوباره خون نمی بيند 
غسل می كند و نماز می گذارد

:عادتش اين بوده كه هميشه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون می ديده است
بايد ميان شخص طاهر و تروک حائض جمع كند
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حیض

احکام وظیفه زن حائض پس از قطع خون

می داند پاک شده و در باطن
هم خون نیست

علم به پاک شدن ندارد که
باید خود را آزمایش کند و 

پس از آزمایش

خود را آلوده می يابد خود را تمييز می يابد

عادت معين داشته است
بايد صبر:عادت معين نداشته 

كند تا خونش قطع شود
(روز10البته تا )

روز به طور حتم قطع 10می داند كه تا 
بايد صبر كند تا خون قطع شود:می شود

زيادی بر ايام:روز می گذرد10می داند از 
عادت رابايد استحاضه قرار دهد

:روز می گذرد يا نه10شك دارد كه از 
وظيفه دارد استظهار كند
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حیض

احکام چیزهایی که بر حائض حرام است

ثل نماز  عبادتهايی كه نياز به وضو يا غسل يا تيمم دارد اما م
.  ميت كه وضو يا غسل نياز ندارد اشكال ندارد

تمام چيزهايی كه بر جنب حرام است  .

جماع چه برای زن چه برای مرد حرام است.

طالق زن در حال  : نکته 
.حیض باطل است
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حیض

احکام چیزهایی که بر حائض مکروه است

حضور حائض ، نزد انسان محتضر مكروه است  .

 حنا بستن و مانند آن.

 قرآن خواندن و به همراه داشتن آن.

آنرساندن جايی از بدن به حاشيه و بين خطهای قر.
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نفاس

احکام هر از وقتی كه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون می آيد
طع  خونی كه زن می بيند اگر پيش از ده روز يا سر ده روز ق

. ندشود خون نفاس است و زن را در اين حال ، نفساء می گوي

خون نفاس ممكن است يك لحضه بيشتر نباشد .
طالق در حال نفاس باطل است  .
و آنچه بر حائض ، حرام و مكروه است بر نفساء هم حرام

. مكروه است
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فهرست منابع

احکام

 مطابق با ) 2و1توضیح المسائل مراجع ج

(فتاوای ده تن از مراجع معظم تقلید 

 (حفظه اهلل)استفتائات مقام معظم رهبری


