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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن :تتبع ونگـارش  

  و ژيک افغانـديـــر مطـالعات سـتراتيـــــــم

   رمنیج -ل مرکز کلتوری دحــــق الرهوسؤـم

  

   بسم الرحمن  الرحيم  

  زنان  شما گشتزار شما  انـــــد؟
         

   : ن ميفرمايد أ  پروردگار با عظمت در قرآن عظيم الش

ويسـئلونك عن المحيض قل ھو اذى  فاعتزلو ا  النسا ء  فى  المحيض  وال تقر بو ھن  حتى يطھرن فإذا تطھرن فا « 

نسا ؤكم حرث لكم  فاتوا  حر ثكم انى شئتم وقدموا  .  يحب التوابين ويحب المتطھرين  إن هللا. توھن من حيث امركم هللا 

    ) ٢٢٣ و ٢٢٢سوره بقره آيات  (» .ال نفسكم  واتقوا  هللا  واعلموا  انكم  مالقوه وبشر  المؤمنين

جاست است  براى زنان بايد كه  كه آن ن :  سؤال ميكنند   بگو   ) آميزش با زنان  ھنگام  حيض ( از تو  در باره   «  

 ئيد  تا وقتى كه پاك  شوند در حال حيض  نزديكى  جنسى  ننمااز زنان در حــال حيض كناره گيرى كنيد وبا ايشان 

راه   و(. ،   پس نزديكى كنيد با ايشان از جايى  كه هللا به شما  امر نموده  است پس ھمينكه  غسل كردند وپاك شوند

كنندگان  را ، دارد توبه  ينه هللا  دوست  ميئ با آنان نزديكى كنيد   ھر آ )وو سيله  حفظ نسل استى  ئطبيعى  زناشو

   . ى را كه  در پى پاك شدن ھستندئودوست ميدارد آنھا

  يا دگارى  وردنآئيد ودر صدد پديد  آ  كه خواستيد  به كشتزار خود  درزنان  شما كشتزار  شما اند از ھر طرف

ئيد واز خدا  پروا كنيد و بدانيد  كه شما  اورا  ديدار ومالقات  خواھيد كرد ومؤمنين  را بشارت  خود براونسلى  براى

    .»ده 

 را که وسيله حفظ نسل ئیپرودرگار با عظمت ما احکام زناشوباال تذکر يافت ،  بقره که در ۀ سورۀ متبرکتدر آي 

 که برای یې انساني است،  با دقت وحکمت خاصی به شکلگ بخش از زندۀبشری در روی زمين، محبت و تنظيم کنند

  . انسانھا بيشتر قابل فھم است، بيان داشته است

 ن  را بيان میآ در حال  حيض می  پردازد ، و احکام  ئی  به روابط  زناشوء متبرکه ابتداتهللا تعالی در اين آي

فرمايد ،  تا زمانيکه زنان  شما  از حيض پاک   به مسلمانان  با صراحت  تام امر می متبرکتدر اين آي. دارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

»  نساؤكم حرث لكم ، فاتو حرثكم انى شئتم « : ردند،   نبايد به آنان نزديکی نمايد،  وبه تعقيب  آن فرموده است کهگن

به   مصدر  و»  حرث« كلمه  ) يد  به كشتزارتان به ھر  نوعى  كه خواھيد ئ  شما  كشتزار شما   اند  پس بيازنان( 

  . آن  زراعت  مى شود،  اطالق  مى گردد معناى زراعت  است  ومانند زراعت  بر زمينى  ھم  كه در 

در خصوص  زمان  استعمال  مى  )  متى(  از اسماى شرط  است، كه مانند كلمه )  انى( گويند که كلمه  علماء می

  .شود كار برده میه شود، البته  گاھى اوقات  در مكان  ھم ب

  :   عبارت است ت  متبركه به معنى مكان  استعمال گردد معناى  آيتدر آي )  انی(اگر کلمه حاال  

به معناى  زمان  مورد   ) انی( ،  واگر کلمه  » شما به گشتزار خود  داخل شويد ، از ھر محلى كه خواستيد « 

  :  عبارت است از آيتاستعمال قـرار  گيرد، معناى 

  » . كند ، نه مردان  ولى  مكان آنرا زنان  انتخاب  مي.  به گشتزار   خود  برويد شما  ھر وقت  خواستيد « 

ساند ، مخصوصٱ با رد ،  مى خواھد اين  اطالق را برمورد استفاده قرار گي )  انی(ى که کلمه ئخالصه  به ھر معنا

فاتو  حر   «ه نمى  گذارد  جمله  اين  اطالق  روشنتر  به چشم  مى خورد ، وايـن ھمان  مانعى است  ك»  شئتم«قيد 

   داللت  بر وجوب  كند ،  چون معنا ندارد  عملى را واجب كند  وبه تعقيب  اختيار  انجام آن  را  به خود » ثكم

   .واگذار كند

  توجه نمايم در خواھيم   يافت  كه نسبت  زنان   به » نساؤكم حرث لكم « متبركه تاگر به حاصل  كالم در معناى آي

،  ھمانطوريكه  كشتزار  براى بقاى  بذرونسل    الزم    كشتزار  است به انسان كشت كـارامعه  انسانى  نسبتج

ى بــراى  حفظ  حيات  وابقاى  آن  ئنابود  مـى شود ، وكشت كار ،  وديگر  غذا است،  واگر نباشد بذرھا  به كلى  

ى  دوام  نمى يابد ، ونسلش از روی  زمين  قطع  مى شود ، در اين د  نوع انساننھمچنان  اگـر  زنان  نباش  نمى ماند ، 

  انسان  را هللا   تنھا  در  رحم  آ ديگرتا  به عبار يمدن  انسان وآن  وپديد يگونه شک نيست که پروردگار ما تكو ھيچ

ودر بين  .  اشد بوى زن  سه مادران قرار  داده ،  ودر مقابل  طبعيت  مردان را طورى  قرار داده  است كه متمايل  ب

  مودت ورحمت  بر قرار  بوده  وبه اثر ھمين جذبه وكشش  وسيله  باشند  براى  )  مرد وزن (ھـر  دو  جنس انسانى 

  .بقاى  نسل  انسانى 

كه رساند  اين  معنا  را مي .  يد به  كشتزار  خود   به ھر  نوعى  كه خواھيدئزنان  شما  كشتزار  شما اند پس بيا   

شكل ه توانيد با زنان خود  چه از   طريق  پيش  رو  وچه از طريق پشت سر  و چه  به شكل خوابيده  وياھم ب مي

فرزند  ى كه  ئ  مجرا، اين احوال از مجراى  فرزندۀولى  در ھم  يد ،   ئايستاده  چـه شب باشد وچه روز ،  قرابت  نما

بايد  به كشتزار  .   دنيا مى آيده گردد ، وطفل از آن  ب  ميرعزر آن  ى  كه نطفه دئودر جامى يابد،   در آن  تكوين

 ) كه  خالق  تو بدان  امر نموده است یدر محل( »من حيث امر كم هللا  «  كه یدر محل.  كه ھمان  فرج زن است 

  . داخل گرديد

ُ دُ  ن  به اساس  حكم  آن  به وعقب  زن  ھيچ وقت كشتزار نبوده  وداخل شد) به ضم دال وب و سکون ری(ر بـــ

نطوريكه هللا تعالی آ  پس  نزديكى كنيد با ايشان »   فأ توھن  من حيث أمركم  هللا «. باشد صريح قرآنى  حرام مي

  ) ٢٢٢ بقره آيت (  .بدان  امر نموده است 

صلی هللا عليه   محمد ن از جماع از دبر منع فرموده است ، بلکه پيامبر اسالم وناجی بشريتأنه تنھا قرآن  عظيم الش

 احمد ، )(يد زنان را  در  دبر  ھاى شان ئ نيا(» ال تأتو  النسا ء  فــى أدبارھن«  :  فرموده است  با صراحت وسلم

  .)ابن ماجه  وترمذى 

  :  فرمود ه است صلی هللا عليه وسلم   روايت شده  كه پيامبر ) رض( هدر حديثی ديگری از حضرت  ابو  ھر ير 
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  .)لعنت شده  بر كسيكه  بيايد  زن خود را  دردبرش(»   من  أتى إمرته فى دبرملعون «

 صلی هللا عليه وسلم   به پيامبر )  رض( به سند صحيح  روايت  گرديده  كه حضرت عمر   ) احمد واصحاب  سنن (

   هللا عليه وسلم  صلی  پس  پيامبر)  وارونه  كردم  بارخويش را ديشبيعنى (» حـولت  رحلى  البارحه «:گفت 

ھيز  كن  از وطى زن در حالت پس وپر  بيا از جـانب  پيش واز جانب  (» أقبل وأدبر  وأتق  اليحضة والدبر« : فرمود

  )  احمد )(حيض ودر دبر 

بنابر . بدون شك  كه ضرر  جماع  شخص با زنش  در دبر  كمتر  از خطر  جماع  در  حال حيض  يا نفاس نيست 

  به اً نمايد وبعد  متبرکه مسايل  حيض را توضيح وتشريح  میآيتضوع  است که پردگار ما در بدو مھم بودن  مو

    .له که زنان شما گشتزار شما اند می پردازد أمس

  

  :حــيــض 

  :ھمانطوريكه مالحظه فرموديد 

 كلمه »   ..  اذىويسئلونك عن الميحض قل ھو « :سوره بقره ميفرمايد ) ٢٢٣ و٢٢٢ (آيت  هللا تعالی در بدو 

    :  شود   است ، ومعنى آن چنين مي) حاضت  المراة تحيض (  مصدر)  محيض(

 حيض جريان خون  است كه از شر مگاه زن بدون  والدت وپاركى  در حاليكه دارائى  صحت است ، خـارج مي «

گويند  زن  آورند ،  وميمذ كر   ھم  مى    وچون اين مصدر  مختص زنان است لذا  اسم فاعل  آن را » گردد 

  .». يضحا

گردد ،   كه به عادت زنان  متعلق ميیمعرفى داشته اند ، واين بدين معنا است  كه خون» اذى«پرودگار »  محيض «

ى  زن  انجام  مـــى دھد ،  ومقدارى از عيحاصل  مى شود  كه طبعيت زن  در مزاج  خون  طب  واز عمل  خــــاصى  

ى  خارج نموده  ،  وبه داخل  رحم  مى فرستد  ، تا  بدين وسيله  رحم را عياسد  ، واز حال  طبى  اورا فعيخون  طب

دنيا  آمده  ماده  اصلى  ه پاك  كند ،  ويا اگر جنين در آن باشد ،  با آن  خون  جنين را  غذا دھد ، ويا اگر طفلى  ب

     .براى  ساختن  شير  جھت  طفل  را آماده  سازد

  را ھم  به معناى جمع  شدن با زنان  در حال محيض را به معناى ضرر  گرفتند ، و»  اذى« ر كلمه مفسرين تفسي

  :  متبركه  گفته اندتحيض  گرفته  ودر مجموع  در معناى  آي

يز است كه انسان  با زن خويش آميزش كند ؟ درجواب آن گفته  شود ، اين ااز تو مى پرسند  آيا در چنين  حالتى ج« 

طبعيت زن  در حال » : ء ھم  گفته اند نطقى ھم   دقيق است  طوريكه اطباله  به فھم مأواين مس. ضرراستعمل  

ماده كردن  آن براى  حامله  شدن است ، وجماع در اين حالت  اين نظام را آحيض  سر گرم  پاك كردن  رحم،   و

فا  « پس . رساند  ضرر مي) بــه  رحم  زنو(عى  يعنى  بـه حمل  ي  اين عمـل  طبۀمختل  مى سازد ، وبه نتيج

،  امر  از آن است »  فاعتزلو ھن«   كه جمله  »اعتزال «  كلمه »   .. عتزلوا  النسا ء  فى المحيض ،  وال تقر بو ھن

  .ومراد از اعتزال  ترك نزديكى  از محل  خون است . به  معناى  عزلت  گرفتن ،  ودورى جستن  ازآميزش   است 

  

   :يــــضسبب ح

إن ھذا  امــر كتبه  «   :  روايت نموده   كه پيامبر اسالم  در مورد حيض   فرمود ) رض(ام المؤمنين  بى بى عائشة 

  ). حيض امريست كه خداوند  تعالى  بر دختران  آدم  الزم  كرده است (» متفق عليه (» هللا  تعالى  على بنات آدم
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  :  محيضۀلأنظريات مذاھب مختلف در مس

خرچ داده اند ، مردان  يھودى در حال حيض  زنان ، حتى از غذا  ه  محيض  يھودي ھا  شدت عمل را  بۀلأدر مس

  زنان  حا ئض  ۀمحل  زندگى  وبستر  زنان  دورى  مـى كردند ،  ودر تورات  نيز احكامى  سخت  در بار وآب و

  .نزديكى مى كنند وارد شده استوكسانى  كه در محل  زندگى  ودر  بستر  وغيره  با  ايشان  

حالت . نموده اند كر ناما  نصارا ،  در مذھب  خويش ھيچگونه  حكمى را  درمورد جماع  ونزديكى با زنان ، ذ

مشركين  عرب  نيز  در ھمين  وضع  بود ، ولى  ساكنين  مدنيه  ودھات  اطراف آن ، از اين  كار اجتناب  مى 

كه اداب  ورسوم يھوديان در ايشان  سرايت  كرده بود  وھمان  سخت گيرى ھاى  كردند ،  واين  بدان جھت بود  

مى داشتند ، و اما ساير  اعراب ، حتى اين عمل را  معمول ومراعت  يھود  را در  معاشرت  با زنان  حائض

ست در نطفه دانستند ، مى گفتند جماع با زنان  در حال  حيض  باعث  مى شود فرزندى كه ممكن ا مستحب  ھم  مي

  صحرانشين  صفت  خوبى به حساب عربيد  خوانخوار باشد ، وخونخوارى  در ميان عده اى از عشاير آوجود ه ب

    . ميرفت

  

   :جـمـاع در ھنگا م حيض 

ن  جماع  در ھنگام حيض  را منع و حتى حرام اعالم نموده ، و أن عظيم الشآ اساس حكم قرهشريعت اسالم  ب

   .  از آميزش  در حال حيض  منع  نموده  است پيروان خويش   را 

 از زنان  در حال حيض كناره  گيرى  «دين اسالم  بــــــه صراحت تــــام  به پيروان خويش  ھدايت داده است  تا 

   وميانه  را نه افراط  يھوديت ونه تفريط  نصارا   ولى در ساير  معاشرت بازنان  حـــــــائض  راه   وسط  ». دننماي

را در پيش گرفته ،  وبه پيروان خويش  ھدايت داده است كه در ھنگام  عادت زنان از محل ترشح خون  با زنان 

   .واند مستفيد گردند ولى  از ساير  تمتعات  ميت. خويش  نزديكى  نكنند

 بر اين راي اند كه جماع مرد  با ھمسر خود  در حال حيض  حرام است ،  وبر زن واجب است  كه ء علماۀھم

ھمسر خود را  از اين عمل  باز دارد وبا آن مخالفت  ورزد  كه با در خواست شوھر ش در اين مورد  موافقت  نكند 

  . زيرا  اطاعت از مخلوق  در مقابل مخالفت با خالق  جائز نيست 

اگر مسلما نى  معتقد  به جواز  آميزش با حائض در  : فرمايد  مي  )٣ / ٢٠۴ (وى رحمة  هللا  در شرح مسلم امام نو

  باشد ، كافر  ومرتد  مى شود ؛ واگر  كسى  اين كار  را انجام  دھد  ومعتقد  به حالل  بودن  ) از راه طبيعى (فرجش 

ر  او را  نداشت  يا ندانست  كه حرام است  يا كسى  به زوآن  نباشد  اگر فراموش  كرد يا  از وجود حيض خبر 

گاھى از فرا   رسيدن  آ،  ھيچ گناھى  بر او نيست  وكفاره ھم ندارد ؛  اما اگر  عمدٱ  وبا  وادار به اين كار  كرد

افعى  ھم  حيض  تحريم  آن  وبا اختيار  ، با  زن  حائض آميزش  كرد  مر تكب  گناھى  كبيره  شده است ،  امام ش

، ودر وجوب  كفاره  براو  دو نظر  بر او  واجب  است  كه توبه  كند. ه است بـه كبيره  بودن  آن  تصريح  كرد

 مردى  كه با زن  حائض  ۀپيامبر صلى هللا عليه وسلم در بار:  آمده است ) رض(در حديث  ابن عباس   .  وجود دارد 

  .) يك  يا نصف دينار  صدقه دھد ( » تصدق بد ينا رأو نصف دينار  ي« : خود آميزش  كرده  بود ،  فرمودند 

 سنن (،  ) ١ / ١۵٣:  سنن  نسائى ( ،  )  ١ / ۴۴۵ / ٢۶١:  سنن ابو داود ( ، ) ۵٢٣:  صحيح سنن ابن ماجه (  

آمده  به   كه در حديث  )در پرداخت نصف دينار  يا يك دنيار (مختار بودن شخص  . ) ١ / ٢١٠ / ۶۴٠: ابن ماجه 

  :عباس روايت  است  كه   به دليل  حديث  موقوفى  كــه از ابن .  تفاوت  بين  اول  حيض وآخر آن  بر مى گردد 
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اگر در ابتداى حيض  بــــــا او  (» إ ن أصابھا  فى فور الدم  تصدق بدنيار  وإن كان  فى آخر ه فنصف دينا ر « 

 صحيح سنن  ابو .) (آميزش  كرد نصف  دينار   صدقه  بدھد  حيض  با او آميزش  كـــرد  يك دنيار  واگر  در آخر  

  ) ١ / ٢۴٩ / ٢۶٢ : )عون المعبود (دو، سنن ابو داو ) ٢٣٨: د وداو

  

   قرابت جنسى  در مدت حيضدء در مورنظر اطبا

اشد براى زنان  ب ى ميعي  حيض  با وصف آنكه  يك امركامآل طبۀ دور«: طب امروزى  بر اين امر معتقد است كه 

م ى  در مزاج  زنان به مشاھد رسيده ، در تمائدر زمان حيض عادتٱ دگرگونى ھا . گردد موجب درد ھاى  مختلف مي

  . د ھاى  شديدى  را در كمر  احساس  مى نمايند بدن  احساس كرفتگى  نموده  ودر

  جمله  اعراض  حيض  به حساب  ميشود  كه ھمه در ذات  خود  از  عالوه  درد ھاى  ديگرى  نيز  ديده ميهب

توان  مرض مسما نمود  اما خطرات آن  از مرض  كمتر  نيست  زيرا  اگرچه از لحاظ  علمى  حيض  را نمي  .رود

وبرخى از اوقات . گردد  ى  در  دوران  حيض   احساس   مى كند  كه به ضعف  شديد جسمانى مبتال ميئزن  درد ھا

تر  وقت  با اعراض ھيسترى  ھمراه  داز زنان  موجب   ايجاد قولنج ھا  گرديده  وزيای اشدت اين   درد ھا در عده 

   .گرديده  وبه  بيھوشى مى انجامد

 اين  نكات  به منظور آنست  كه فقط زن است  كه در معرض  تمام  اين مشكالت  قرار گرفته حيھـــــدف از   توض

مده  است  مفھوم   پليدى  خون وكثافت آعمل ه كه  ذكرى از آن ب متبرت كه در آي»  آذى « ھمچنان كلمه   .است

  .دارد مي رساند كه  مرد  مھذب   را به دورى از آن وا محل را مي

يكى از آنھا داراى  فايده  وبه نفع  جسم  انسان : گردد  بايد  تذكر داد  كه تر شحات  بدن انسان به دونوع  تقسيم مي   

 داخلى  كه  جھاز  وبا فتھاى یايد  ويا تر شحاتمن ه به ھضم  غذا ويا تناسل وتولد  كمك  مياست ، مانند تر شحاتى  ك

   .كند اين  نوع تر شحات براى  حيات و دوام  آن ضرورى  ،  وبدون  ضرر  مى باشد جسم  را تنظيم  مي

اين مواد كه سمى است   در نوع دوم تر شحاتى است  كه بدون  فايد است  والزم  آن را  از جسم دور ساخت ، اگر 

    ...مانند ادرار  ومدفوع ، عرق  وحيض و. رساند   بدن  باقى بماند ، به جسم زيان  مي

، آمده  و بايد  از بدن  خارج گردد حساب ه خـــون حيض كه خون فاسد ونجسى است ، از جمله ترشحات مضره ب

شود  بلكه اگر عمل جنسى  در اين   درد ھا براى زن  مي  بھائى  است كه   نه تنھا موجباين خون   داراى  ميكرو

داخل  ه كروب  ب زيرا  مي. گردد مدت صورت بپذيرد  موجب  التھابات  حــــــاد  اعضاى  تناسلى  مـــــرد نيز  مي

ات به قنات  بولى   راه يافته  وبعضٱ مثانه  وھر دو  حالب  را  نيز  مصاب مى سازد ؛ ودر برخى از اوقات التھاب

  .كند  منى ، خصيه  ھا وبريخ  نيز سرايت ميۀ كوبر ، پروتستات ،  غده ھاى  توليد كنندۀغد

. باشد التھاب  قنات  بولى   موضوع ساده نيست  بلكه  درد ھا وعوارضى  برشخص مى گذارد  كه طاقت فرسا  مي 

 نسان را به درد  ھاى  شديد  مواجه مى سازد ؛ويا ھم ا. گردد  وبرخى از اوقات   ھمين التھابات  مانع  دفع ادرار مي

 اين التھابات  با افرازات  شديد مذى  ھمراه بوده  كه در حاالت  پيشرفته  با خون  توأم  مي. كه تحمل   ناپذير است

اگر اين التھاب مجرى  خلفى را مصاب    .گردد وموجب تب، لرزه ودر نھايت  موجب  ضعف  جسمى مي. شود

  و زمينه ادرار  را  به مشكالت  مواجه ساخته وانسان  به درد ھاى شديد هميخته گرديدآچرك  با خون   ۀسازد انداز

گردد ، واكثرٱ  اين وضعيت با تب وسرعت  ى ميئعيف  شده ومــــــــوجب كم اشتھاگردد ، جسم ض مواجه مي

خطرات  ديگرى را از جمله  گردد و تر  از موارد  به مرض مزمن  مبدل ميدضربان قلب  دوام مى يابد ودر  زيا
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ورده ، ودر نھايت  در بسيارى موارد  موجب عمليه قطع ذكر مى انجامد  تا  از آوجود ه التھابات حشفه وقلفه  را ب

       . عمل ايده مسموم شدن  ساٮر  بدن جلو گيرى  ب

وبعيد نيست  كه  اگر  التھاب  به باشد  ط  در مجرى  بولى  مييس  نموديم  به سبب  التھاب  بآنچه تا اكنون ذكر

ين شدن   بول  گردد اين عمل در قدم نخست   موجب تسمم خون ئ  كليه  ھا سرايت كند و مانع  پاحالب  ھا  وقاعده

  . شده وخطر حتمى مرگ در قبال دارد

 

  :امورى كه در حال حيض مباح است

   حيض  شان فرا ميۀزنان  يھود  زمانيكه   دور «:   روايت  است كه )رض(از انس بن مالك    در حديث متبرکه 

كردند   واز خوردن ونوشيدن  با او دورى مي نمودند ، صحابه كرام  اين   رسيد ،  آنان را از خانه بيرون  مي

  :  متبركه  نازل شدتدر جواب  سؤال  صحابه  اين آي.  له را از  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  پرسيدند أمس

 تقرائت  اين آي  تـا آخر آيت ، پيامبرصلی هللا عليه وسلم  بعـــــد از »  .. ن  المحيض  قل ھو  أذىويسأ لونك ع «

 :متبركه فرمود 

 اين حديث را مسلم ، (» ديگرى را انجام دھيد  اال جماع  ض  در يك خانه زندگى  كنيد  وھر كارى  با زنــــان حاي« 

  ) . ه  روايت كرده است د ، ترمذى ،  وابن ماجونسائى ، ابو داو

  

  :نــفــاس چيست

مگا ه زن   از  شر) ولو ِسقط ھم باشد( نفاس خونى  است كه بعد  از والدت  يا بعد از خروج  اكثريت حصه طفل  

     .شود خارج مي

. ديگرى غير از  والدت  محتاج   نيست ۀ حد  اعظم  مدت  نفاس  چھل روز  ، حد اقل  ندارد وثبوت  آن به نشا ن

 حد اعظم  مدت نفاس را شصت روز وحــــد اكثر آنرا چھل  روز   معرفى داشته است  در ) رح(امام شافعى (

   . نموده است حاليكه امام مالك  حد اعظم  نفاس را شصت  روز  معرفى

 »ن  يوما كانت النفسا ء تجلس على عھد رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم أربعي« :   روايت است  )رض(از أم سلمه 

 يعنى  (   زمانى  پيامبر صلى هللا عليه وسلم  چھل روز  مى نشستند  ) زنانى كه وضع حمل  مى كنند(»  نفسا ء «

 ۵٠١  / ٣٠٧ : )عون المعبود(د وسنن ابو داو)   ،۵٣٠(صحيح سنن ابن ماجه  ،  )(  نمى  كردند انماز وروزه  را اد

  )   ١ / ٢١٣ / ۶۴٨سنن ابن ماجه   )(١ / ٩٢ /  ١٣٩) سنن الترمذى( ،  )  ١/ 

  

  :استحـاضـــــه

 پس  ھر خونى  كه .ين رحم   در غير وقت  حيض  ونفاسئت از جارى شدن  خون  از قسمت  پااستحاضه  عبار

قبل  از سن  حيض كه نه سالگى است ، بيايد    بيشتر  از مدت  حيض  يا نفاس ويا كمتر  از حد اقل  آن ،  يا

  .باشد ياستحاضه  م

  

   :يادداشت 

 را نداشت ، بــــــــه  عادت  )خون  حيض وغير آن (ى  تشخيص  دادن  ئ  مستحاضه  اى  بالغ  شد  وتوانااگر زن

 :پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  به  حمنه  بنت جحش    ۀ مراجعه  كند ، به  دليل  فرمود) خويشاوندش(رايج  در زنان  
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ات الشيطان  فتحيضى ستة أ يام أو سبعة  فى علم هللا ، ثم اغتسلى ، حتى إذا  رأ يتأ نك  إنما ھذ ه  ركضة من ركض «

قد طھرت  واستنقيت  فصلى أربعا وعشرين  ليلة أ و ثال ثا وعشرين  وأ يا مھن  ، وصومى  فإن ذلك يجزيك  وكذلك  

بات   اين ضربه اى  از ضر»« فافعلى فى كل  شھر ،  كما تحيض النسا ء  وكما  يطھر لميقات حيضھن وطھرن

  حيض  حساب كن  ،  سپس  وقتى  ديدى  كه ) خدا مدت آن  را مى داند (شيطان  است ، وتو شش  يا ھفت روز را 

پاك شدى  ، غسل  كن ،  بيست  وچھار  يا بيست  وسه  شبانه  روز  نماز بخوان  وروزه  بگير ، اين تو  را كفايت  

   .»ينچنين  عمل كن ،  ھمانطور كه زنان  در  او قات  مشخصى حيض  وپاك  مى  شوند مى كند ،  ودر  ھر  ماه ا

 ۶٢٧:  سنن  ابن ماجه (،  )١ / ۴٧۵ / ١٢٨: ، سنن الترمذى )١ / ۴٧۵ / ٢٨۴: ) عون المعبود (د وسنن ابود داو( 

 /٢٠۵ / ١  (   

   

      :احكام  مستحاضه

ولى  بر  زن  مستحاضه  واجب  است  كه .  ضه حرام نيست آنچه بر زن  حايض  حرام  مى شود  بر مستحا

  :اله عليه وسلم   به  فاطمه  بنت أبى  حبيش  بــــراى  ھر نمازى وضو  بگيرد ؛   به دليل  فرموده  پيامبر  صلى 

 دوسنن ابو داو(، ) ۵٠٧: صحيح سنن ابن ماجه )( سپس  براى  ھر نمازى  وضو بگير (»  ثم تو ضي لكل صالة« 

  )١ / ٢٠۴  / ۶٢۴:  سنن ابن  ماجه  ( ١ / ۴٩٠ /١٩۵ : ) عون  المعبود(

  

   : سيالن الـــرحم

  :  است كه یسيالن  الرحم  عبارت از حـــــــالت

احكام سيالن  الرحم  مانند  . شود  طور مرتب وپيھم  خارج ميه ج زن   رطوبتى به رنگ  سفيد  يا زرد  ب از فر

البته  . زن مبتال  به سيالن  الرحم  بايد  نماز بخواند ، روزه  بگيرد وقرآن  را تالوت  كند  . شدبا احكام  استحاضه  مي

     .براى ھر نماز  وضوى  جداگانه  گرفته  ھنگام  استنجا ء  فرج خود  را خوب  پاك  بشويد

  

     :تمه حسن خا

 ساير نويسندگان اً خواھم كه اول مرا وبعد در اخير اين مقاله   منحيث  حسن  خاتمه از پروردگار  با عظمت  مي

 ءمحترم مارا  ھديت فرمايند که در تفسير کالم الھی با امانت داری وفھم قرآنی و انسانی برخورد نموده واز استھزا

  .رند  آعمل  ه واھانت جلوگيری ب

                                واخر  دعوانا  أن الحمد  رب العالمين 

  :عمده منــابـع 

  عفيف  عبد الفتاح طباره : نوشته: روح الدين االسالمى  کتاب 

   تفسير كابلى،  

  صحيح مسلم،  

  صحيح بخارى،

  رياض الصالحين،

  »    سعيد افغانى«مولوى داكتر  محمد  سعيد :ليفتأاركان و شرايط واحكام نكاح،  

  


