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  تربيتی ابواب
 

  طهارات سه گانهاحکام
 

 استحاضه
 

 عالئم استحاضه
 

 دوره عادت ماهانه از زن خارج می شود اگر ناشی از جراحت نهايتخونی که  پس ازـ  1مسأله 
. يا دمل نباشد؛ خون استحاضه محسوب می شود  

 
. و فشار استسرد، رقيق، کمرنگ و بدون سوزش خون استحاضه غالبا – 2مسأله   

 
استحاضه قليله آن   .»آثيره«  و»متوسطه«و » قليله«:  قسم استسه   بر استحاضه  - 3مسأله 

 است آه هرگاه زن پنبه اى را داخل آند، خون، آن را آلوده نمايد ولى از طرف ديگر خارج نشود،
ذرد و به دستمال استحاضه متوسطه آن است که خون از پنبه بگ. خواه خون در پنبه فرو رود يا نه
 دستمال را هم فرا گيرد  استحاضه آثيره آن است آه خون،اما  و. که روی آن بسته شده است برسد

.و همچنان جريان داشته باشد  
 

 احکام استحاضه
 

يت  واجب است از سرا و در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد - 4مسأله 
  . و بنا بر احتياط، پنبه را  قبل از نماز عوض نمايدخون به ساير اعضا جلوگيرى آند

 
 و برای غسل کندقبل از نماز صبح  در استحاضه متوسطه بايد در هرشبانه روز يکبار – 5مسأله 

.هر نماز يکبار وضو بگيرد و پنبه و دستمال را قبل از نماز عوض کند  
 

 يك غسل براى نماز صبح و ديگر : در استحاضه آثيره واجب است سه غسل انجام دهد - 6مسأله 
 که با  مغرب و عشا نماز  سوم براى غسل و که بايد با هم خوانده شوند براى نماز ظهر و عصر
.نين بايد برای هرنماز، وضو بگيرد همچ. هم بجا آورده می شوند  

 
.انجام دهد زن در چنين حالتی بايد وضو و غسل را بعد از داخل شدن وقت نمازها – 7مسأله   
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 واجب مى شود اگر غسل آردن مكّرر براى او ضرر زن  مواردى آه غسل بر همهـ در  8مسأله 
. مشّقت زياد است مى تواند به جاى آن تيّمم آندموجب دارد، يا   

 
وضوی جداگانه بگيرد   نيز مستحب هر نماز براى بايد  زندر حالت استحاضه قليله ؛ ـ  9مسأله 
.الفاصله بعد از نماز به جا مى آورد،  وضو الزم نيستسجده سهو آه ب  برای ولی  

 
 بايد آارهاى بعدی  فقط براى اولين نمازپس از اينکه خون استحاضه زن قطع شد، ـ  10مسأله 

.استحاضه را انجام دهد  
 

بايد بعد از غسل يا وضو فورًا مشغول نماز شود، ولى گفتن در حالت استحاضه ، زن ـ  11مسأله 
ه و خواندن دعاهاى قبل از نماز بلكه انتظار جماعت به اندازه معمول اشكال ندارد و در اذان و اقام

.نماز نيز، مى تواند مستحّبات، مثل قنوت و مانند آن را انجام دهد  
 

 غسل او  خون قطع نشود، ضررى براى غسل ندارد، خواه  کردن  در موقع غسل اگر- 12مسأله 
.ترتيبى باشد يا ارتماسى  

 
.ـ زن مستحاضه بايد روزه ماه رمضان را بگيرد 13 مسأله  

 
 

.بايد يك وضو بگيرد  زن مستحاضه مى تواند نماز قضا بخواند، ولى براى هر نماز - 14مسأله   
 

 غسل استحاضه مانند غسل جنابت انجام می گردد و به  نيت غسل  استحاضه صورت – 15مسأله 
.می پذيرد  
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