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  دیباچه

شارع مقدس، براي حج که از ارکان مهم اسالم و 

ــردي و    ــادي، ف ــی، عب ــف سیاس ــاد مختل داراي ابع

اجتماعی است، مانند دیگر آموزه هاي دینی، احکام 

خاصی مقرر کرده است. ایـن احکـام کـه از آن بـه     

شـود، داراي گسـتردگی    می مناسک حج و عمره یاد

دقت زیادي است. تفاوت دیـدگاه هـاي مراجـع     و

عظام تقلید در این زمینه نیز اهمیت یادگیري دقیـق  

  کند. می مناسک را دو چندان

از طرفی هرساله جمع کثیـري از بـانوان عمـره و    

حج گزار به سرزمین وحی مشرف شده و از نعمت 

شـوند. ایـن دسـته از     می زیارت خانه خدا بهره مند

ــه  ــا ب ــانوان غالب ــا پیشــامد  ب ــودن ب ــل مواجــه ب دلی
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االت متعـدد  ؤیائسـگی بـا سـ   و قاعدگی استحاضه، 

 فقهی هنگام انجام مناسک و اداي وظایفشان روبـرو 

  شوند.  می

 در این راستا گروه فقه و حقوق پژوهشکده حـج 

بر آن شد تا احکام مـورد نیـاز بـانوان در     و زیارت

حج و عمره را تدوین و منتشـر نمـوده، در اختیـار    

  بانوان عمره و حج گزار قرار دهد.

و فقهـی  قواعـد  «کتاب حاضر کـه تحـت عنـوان    

و به همـت  » احکام مورد نیاز بانوان در حج و عمره

استاد معظم منصور مظاهري تدوین شده، کوششـی  

یفـه بـانوان اسـت تـا آنـان      در جهت شناسـایی وظ 

بتوانند مناسک عمره و حج خود را مطابق با فتاواي 

   مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم انجام دهند.

در ایـن کتــاب، فتــاواي ده تـن از مراجــع عظــام   

تقلید، آیـات عظـام: امـام خمینـی، جـوادي آملـی،       

صــافی شــبیري زنجــانی،  ســبحانی، سیســتانی،  

ي، مکـارم شـیرازي،   گلپایگانی، مقـام معظـم رهبـر   

، ذکر شـده  دامت برکاتهمنوري همدانی، وحید خراسانی
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به صـورت  در فتاواي مشترك و اسامی آیات عظام، 

، ضـمنا نسـبت بـه فتـاواي     اسـت  الفبا تنظیم شـده 

، دامـت برکاتـه  رت آیت اهللا العظمی وحید خراسانیحض

معظـم  و استفتاء شفاهی از دفتر ل از توضیح المسائ

  ست.له استفاده شده ا

گروه فقه و حقـوق پژوهشـکده حـج و زیـارت،     

ضمن تشکر از نویسنده محترم، با هدف نشـر آثـار   

فاخر در حیطه فقه حج، به نشر این اثر اقدام نموده 

است. همچنین از همکاري دفاتر مراجع عظام تقلید 

ي توفیـق بیشـتر   وشود. بـا آرز  می تشکر و قدردانی

خواسـتاریم  براي نویسنده محترم از خداوند متعـال  

همه ما را بیش از پیش در راه خدمت به فقـه اهـل   

بیت عصمت و طهارت علـیهم السـالم و تعمیـق و    

  گسترش آن یاري رساند.
  گروه فقه و حقوق

  ارتيزپژوهشکده حج و 

  



  

  

  

  

  



  

  



  بسمه تعالی

ــاواي    ــاب از فت ــن کت ــه در ای   آنچ

آیت اهللا العظمی سیستانی آمده، مورد 

اسـالم آقایـان عطـائی و    تأیید حجج 

ــر اســتفتائات   شــمس از اعضــاي دفت

  معظم له قرار گرفته است.

  مولّف

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

کام �وا�د و ��ل اول:    باب ا��حا� اح

  :شروع استحاضه. 1

خـون   ،مستحاضه شود هرچند در ادامـه  ،اگر زن

در باطن باشد، احکام استحاضه جاري است؛ ماننـد  

لزوم وضو براي طـواف و وضـوي جداگانـه بـراي     

  نماز طواف.

  :استمرار استحاضه. 2

ـ   ا نمـاز  از زمانی که زن مستحاضه براي طـواف ی

دهد، تا پایان طواف یا نماز  آن، طهارت را انجام می

اشـکالی   ،آن، استمرار خون استحاضه با سـه شـرط  

  :ندارد
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  ر نوع استحاضهیالف. عدم تغی

انجـام  ب. مبادرت و عدم فاصله بین طهـارت و  

  آن. طواف و نماز

  ج. انجام تحفظ به شکل صحیح.

اگر مستحاضه به شکل صحیح، تحفـظ را   :1نکته

انجام داد اما به علت کثرت و شدت، خـون خـارج   

  صحیح است.آن شد، طواف یا نماز 

ـ  : مبادرت2نکته ام وظیفـه،  خیر در انجـ أو عدم ت

عرفی است و انجام واجباتی مثل تطهیـر، تعـویض   

پنبه، یا پوشـیدن لبـاس بعـد از غسـل، منافـاتی بـا       

  مبادرت ندارد.

  :تغییر در نوع استحاضه. 3

هر تغییري در استحاضه، چه از مرتبـه بـاالتر بـه    

براي انجام طـواف  عکس، غسل را تر و چه بر نپایی

  کند.   می واجبیا نماز آن 

اگر استحاضـه متوسـطه بعـد از غسـل و      بنابراین

 انجـام  حـین  در یـا  قبل از انجام طواف یا نمـاز آن 

قلیلــه تبــدیل شــد، استحاضــه بــه  دو ایــن از یکــی
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غسل انجام  طهارت قبلی کافی نیست و باید مجدداً

  شود.

در تبدیل متوسطه به قلیلـه بعـد    :آیت اهللا سیستانی

  از انجام غسل روزانه، نیاز به غسل جدید نیست.

در تبدیل متوسطه به قلیله یا قلیله  :آیت اهللا زنجانی

  به متوسطه، غسل الزم نیست.

استحاضه متوسطه حکـم قلیلـه را   : آیت اهللا مکارم

   دارد.

  قطع خون در استحاضه متوسطه و کثیره:. 4

اي، سـبحانی، صـافی،    ، خامنـه نـی یخم آیات عظام: امام

استحاضـه متوسـطه و   در قطـع خـون   : مکارم، نوري

 واجـب براي انجام طواف یا نماز آن کثیره، غسل را 

  کند. می

ــر  ــن رو اگ ــره  مستحاضــه از ای ــا کثی   متوســطه ی

  غسل کرد و قبـل از انجـام طـواف یـا نمـاز آن یـا       

  در حــین انجــام یکــی از ایــن دو، خــون حتــی در  

یـت اهللا  آ(بنا بر احتیاط واجـب:  باطن هم قطع شد، 

  غسل کـرده و طـواف یـا نمـاز      باید مجدداً) جوادي
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  را اعاده کند.

: در قطــع خــون در استحاضــه آیــت اهللا سیســتانی

متوسطه درصورتی که غسل روزانـه را انجـام داده،   

سـت ولـی در قطـع خــون در    غسـل مجـدد الزم نی  

حتیـاط واجـب   استحاضه کثیره غسل مجدد بنا بـر ا 

  الزم است.

: احتیاط مستحب در انجـام غسـل   آیت اهللا زنجانی

براي استحاضه متوسطه است و قطع خون نیز غسل 

  ندارد.

استحاضه متوسطه حکـم قلیلـه را   : آیت اهللا مکارم

   دارد.

  :با فرض عدم ضرر . تحفظ براي مستحاضه5

: بعد از غسل و وضـو  زنجانی، وحید :آیات عظام. 1

  الزم است.

 :جوادي، سبحانی، صافی، مکارم، نـوري  :آیات عظام. 2

 و غسـل  و وضـو  حـین  در خـون  استمرار فرض با

اگـر خـون همیشـه جریـان      است و الزم آن از پس

  ندارد بعد از وضو و غسل تحفظ الزم است.



��ل اول: ا��حا� 
   21 

پـس  : اي، سیسـتانی  : امام خمینی، خامنهآیات عظام .3

از وضو و غسل تحفـظ مطلقـاً واجـب اسـت و در     

وضو و غسل در صورت استمرار خون بنا بـر  حین 

  احتیاط واجب تحفظ الزم است.

  کوتاهی مستحاضه در تحفظ:. 6

صـــورت کوتـــاهی و تســـامح در تحفـــظ و  در

جلوگیري از خروج خون، اگر در اثنـاي طـواف یـا    

نماز آن خون خارج شد، طواف یا نماز طواف باطل 

  است و باید اعاده گردد.

  اما تکرار غسل و وضو:

: بایـد  جوادي، سـبحانی، نـوري، وحیـد    :آیات عظام .1

  وضو و غسل را اعاده کند.

: بنـابر  اي، صـافی  خامنـه امام خمینـی،   :آیات عظام. 2

  احتیاط واجب، غسل را اعاده کند.

: اعاده غسل، مکارمسیستانی، زنجانی،  :آیات عظام .3

  الزم نیست.

: اگر خروج خون به سبب کوتاهی و تسامح نکته

خون  ،نبوده، بلکه به دلیل شدت و کثرتدر تحفظ 
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خارج شده باشد، طواف یـا نمـاز طـواف، صـحیح     

  است.

  ص نوع استحاضه:یلزوم تشخ. 7

مستحاضه باید قبـل  ) احتیاط بنا برفتوا یا بنا بر (

از طواف و یا نمـاز طـواف، بـراي تشـخیص نـوع      

پـیش از   ش و امتحـان کنـد، مگـر   استحاضه، آزمـای 

اشد به نوع استحاضه داشته بطواف یا نماز آن یقین 

حالـت سـابقه    و اگر امتحان ممکن نباشد، چنانچـه 

  دارد بنا را بر همان بگذارد. معلومی

  و اگر حالت سابقه معلومی ندارد:

سبحانی، اي،  خامنهآیات عظام امام خمینی، جوادي،  .1

: بنا بر قـدر متـیقن بگـذارد، مـثال در     سیستانی، نوري

  متوسطه، بنا بر قلیله گذارد.تردید بین قلیله و 

ــارم،    . 2 ــافی، مک ــانی، ص ــام زنج ــات عظ ــد آی : وحی

اي عمل کند که علـم بـه    بنابراحتیاط واجب به گونه

  فراغ پیدا کند. (جمع بین وظیفه قلیله و کثیره)
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  لزوم تطهیر براي مستحاضه: .8

ظـاهر  مستحاضه بایـد   ،همه مراجع عظامطبق نظر 

  فرج را تطهیر کند.  

  ت به پنبه و پارچه زیر پنبه.اما نسب

: تطهیـر  آیات عظام: زنجانی، سبحانی، صافی، نوري .1

  کند.یا تعویض 

: بنا بر احتیاط واجـب تطهیـر یـا    آیت اهللا وحید. 2

  تعویض کند.

: بنـا بـر   اي آیات عظام: امام خمینی، جوادي، خامنه. 3

کرده و باید احتیاط واجب پنبه را تطهیر یا تعویض 

  تطهیر یا تعویض کند.پارچه را 

: تطهیر یـا تعـویض   آیات عظام: سیستانی، مکارم .4

مگـر در مستحاضـه    :آیـت اهللا سیسـتانی  ، الزم نیست

  کثیره که بنا بر احتیاط واجب است.



  
کام با�وان�وا�د ���ی و  24   اح

  :١وظیفه مستحاضه کثیره براي طواف و نماز آن. 9

بایـد  : اي خامنـه  ، جـوادي، آیات عظام: امام خمینی .1

مگـر   ؛وضـو هـم بگیـرد   و  غسل کندبراي هر یک 

در  ، خـون طـواف  آنکه از وقت غسل تا آخر نمـاز 

که در این صورت، الزم نیست  قطع باشد باطن هم

الزم هـم  وضو و تکرار  غسل کندطواف براي نماز 

 .ستنی

و  کنـد  غسـل براي هر یک  باید: نوري اهللا آیت .2

 آخـر  تـا  غسل وقت از آنکه مگر ؛وضو الزم نیست

 این در که باشد قطع هم باطن در خون ،طواف نماز

  .کند غسلطواف  نماز براي نیست الزم صورت،

ـ  ،اگر خون مسـتمر باشـد  : اهللا سیسـتانی  آیت  .3 ه ب

از پنبه منقطـع نشـود،    بیرون آمدن خون اي که ونهگ

و  کـافی اسـت  بـراي طـواف و نمـاز آن    یک غسل 

تا  بعد از غسلخون منقطع باشد ولی اگر  همینطور

همـان غسـل   ، نیایـد ، خون بیرون طواف پایان نماز
                                                           

: اگر از وقت شـروع غسـل طـواف تـا     همه مراجع عظام. طبق نظر 1

پایان نماز آن خون قطع باشد به طوري که باطن هـم پـاك باشـد    

 همان طهارت براي طواف نسبت به نماز آن هم کافی است.
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خـون قطـع   هم کافی است؛ و اگر طواف براي نماز 

، بـه احتیـاط واجـب    بیایـد بیـرون  شود ولی دوباره 

 .غسل الزم است همطواف  براي نماز

: بنا بر احتیاط واجـب بـراي هـر    آیت اهللا وحید. 4

حتــی اگــر  کــدام غســل کنــد و وضــو الزم نیســت

  محدث به حدث اصغر باشد.

بـراي نمـاز    ،اگر بعـد از غسـل  : صافی اهللا  آیت. 5

 بیند، براي هر کدام از طـواف و نمـاز  بخون  ،یومیه

احتیاطاً یک غسل کند و اگر فاصله بین غسـل و  آن 

شــود و در نزدیــک مســجد هــم  طــواف زیــاد مــی

ــه   نمــی ــع ورود ب ــد، احتیاطــاً موق ــد غســل کن توان

  د.نمایبدل از غسل هم مسجدالحرام تیمم 

غسـل  هاي نماز،  غیر از غسل: سـبحانی اهللا  آیت . 6

  .وضو بگیرد بایدو تنها  نیست دیگري واجب

غسـل  هـاي نمـاز،    غیر از غسل :مکارم اهللا آیت . 7

 ،و بنـا بـر احتیـاط مسـتحب     نیست دیگري واجب

 د.وضو بگیر

عـالوه بـر    ،باید بـراي طـواف  : اهللا زنجانی آیت . 8
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کنـد و   طواف ،غسل، وضو هم بگیرد و بدون تأخیر

طـواف، چنانچـه آن را بـدون فاصـله      در مورد نماز

الزم  ،جـا آورده باشـد   قابل تـوجهی از طـواف بـه    

جـا   نیست براي آن مجدداً اعمال مستحاضـه را بـه   

ــراي نمــاز طــواف هــم وظــایف   .آورد ــد ب واالّ بای

ــد مگــر در صــورتی کــه  ؛مستحاضــه را تکــرار کن

 یـان نمـاز  تـا پا  ،غسـل اطمینان داشته باشد پـس از  

  .، از وي خون بیرون نیامده استطواف

براي طـواف و نمـاز    مستحاضه متوسطه فهیوظ .10

  :١آن

بـراي  : اي، نـوري  آیات عظام: امام خمینـی، خامنـه  . 1

طواف، یک غسل و براي نماز طواف، غسـل دیگـر   

  هد و براي هر کدام وضو هم بگیرد.انجام د

   .را دارد: حکم قلیله ، مکارمزنجانیعظام: ت اآی .2

براي طواف و نمـاز   :آیات عظام: سیستانی، وحید. 3

                                                           
: اگر از وقت شـروع غسـل طـواف تـا     همه مراجع عظام. طبق نظر 1

پایان نماز آن خون قطع باشد به طوري که باطن هـم پـاك باشـد    

 همان طهارت براي طواف نسبت به نماز آن هم کافی است.
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ت. ولـی بـراي هـر یـک از     یک غسل کافی اسـ آن 

یـک وضـو    بنا بر احتیـاط واجـب  طواف و نماز آن 

بگیرد و چنانچه براي خواندن نمازهاي یومیـه قـبالً   

یک غسل در آن روز انجام داده باشـد، الزم نیسـت   

  .کند براي طواف و نماز آن دوباره غسل

یـک   آن، براي طـواف و نمـاز   :جوادي اهللا  آیت. 4

غسل کافی است. ولی بـراي هـر یـک از طـواف و     

یک وضـو بگیـرد و چنانچـه بـراي خوانـدن       ،نماز

نمازهاي یومیه قـبالً یـک غسـل در آن روز انجـام     

داده، الزم نیســت بــراي طــواف و نمــاز آن دوبــاره 

  .غسل کند

بـراي طـواف، غسـل و وضـو     : آیت اهللا صـافی . 5

هم آن انجام دهد و بنا بر احتیاط واجب، براي نماز 

  آنها را تکرار کند.

اگر وظایف خود را براي نماز : آیت اهللا سبحانی. 6

اي به غیر از وضـو   جداگانه انجام داده، وظیفهیومیه 

  ندارد.



  
کام با�وان�وا�د ���ی و  28   اح

  :١براي طواف و نماز آن مستحاضه قلیله فهیوظ .11

بـراي  : اي خمینی، جـوادي، خامنـه  آیات عظام: امام . 1

وضـوي مسـتقل نیـاز     آن، هر کدام از طواف و نماز

  دارد.

سبحانی، سیستانی، صافی، مکارم، نوري،  :آیات عظام. 2

: بنا بر احتیاط واجب، براي هر کدام از طواف وحیـد 

  ، وضوي مستقل نیاز دارد.آن و نماز

اگر بین طواف و نماز طـواف،  : اهللا زنجانی آیت . 3

ــل تــوجهی حاصــل نشــود، مستحاضــه   فاصــله قاب

توانـد بـدون تکـرار وظـایف مستحاضـه، نمـاز        می

طواف را به جا آورد. ولی اگر بـین طـواف و نمـاز    

فاصله قابل توجهی ایجـاد گـردد و مطمـئن     ،طواف

شـود،   خون خـارج نمـی   طواف، نباشد تا پایان نماز

  اید وظایف مستحاضه را تکرار کند.ب

                                                           
: اگر از وقت شروع وضو بـراي طـواف   همه مراجع عظام. طبق نظر 1

اك باشـد  تا پایان نماز آن خون قطع باشد به طوري که باطن هم پ

  همان طهارت براي طواف براي نماز آن هم کافی است.
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 :مسجدین به کثیره و متوسطه مستحاضه ورود .12

ــی،   . 1 ــام خمین ــام: ام ــات عظ ــوادي، آی ــهج ، اي خامن

هـاي   اگرچه غسـل  ،جایز است: ، نوري، وحیدسیستانی

 .واجبش را انجام نداده باشد

هاي واجـب   غسلانجام بدون : بحانیس اهللا آیت. 2

  .جایز نیست، نماز

هـاي واجـب    غسـل انجام بدون : صافیآیت اهللا . 3

  ت.جایز نیسبنا بر احتیاط واجب،  ،نماز

: در مستحاضه کثیـره  آیات عظام: زنجانی، مکارم. 4

  هاي واجب نماز جایز نیست. بدون انجام غسل

  علم یا احتمال پاکی در مستحاضه:. 13

مستحاضه اگر بدانـد و یـا احتمـال پـاکی دهـد،      

  تأخیر انجام طواف و نماز طواف تا پاکی:

: ، نـوري ، زنجانی، مکارمصافیآیات عظام: سبحانی، . 1

  الزم نیست.

تواند طواف و نمـاز آن را   می: آیت اهللا سیستانی. 2

بنــابر احتیــاط واجــب از رجائــاً انجــام دهــد ولــی 

اگـر  محرّمات احرام (حتی تقصیر) اجتناب کـرده و  

  .اعاده کنداعمال را بعداً پاك شد، 
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الزم  ،شـود  مـی  اگر بدانـد پـاك   :آیت اهللا وحید .3

الزم نیست ولی اگر  ،دهد می است ولی اگر احتمال

  احتیاطا اعاده کند. ،پاك شد

الزم  ،شـود  : اگر بداند پـاك مـی  آیت اهللا جوادي .4

  الزم نیست. ،دهد است و اگر احتمال می

  عدم انجام وظیفه در مستحاضه:. 14

انجام نماز طواف بفهمد که  اگر مستحاضه بعد از

ز طواف انجـام نـداده اسـت،    اش را براي نما وظیفه

  کند. می اعاده نماز طواف کفایت

  



  

  

  

  

  

کام  باب ��ض :��ل دوم   �وا�د و اح

  شروع حیض در صاحب عادت وقتیه:. 1

صاحب عادت وقتیه به محـض دیـدن خـون در    

به قـدري کـه    خود یا یکی دو روز قبل از آنوقت 

، بایـد آن را حـیض   عرفاً بگویند عادتش جلو افتاده

قرار دهد هرچند خون، صـفات حـیض را نداشـته    

  باشد.

  شروع حیض در صاحب عادت غیر وقتیه:. 2

صاحب عادت غیر وقتیـه درصـورتی کـه خـون     

واجد صفات حیض ببیند به محـض دیـدن خـون،    

  ر دهد.ض قراحیآن را باید 
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  و اگر واجد صفات حیض نباشد:

اي، جوادي، سبحانی،  امام خمینی، خامنه :آیات عظام. 1

: اگر یقین به استمرار خـون تـا   سیستانی، صافی، نوري

اگر یقـین بـه   ض قرار دهد و باید حی ،سه روز دارد

استمرار خون تا سه روز ندارد به احتیاط واجب تـا  

مستحاضه جمع سه روز بین تروك حائض و اعمال 

  کند.

استحاضـه  باید : آیات عظام زنجانی، مکارم، وحید. 2

  قرار دهد.

  :حیضجریان خون در سه روز اول استمرار  .3

 سیستانی، جوادي، اي، خامنه خمینی، امام عظام آیات. 1

پشت سر هم باشد تـا   باید :نوري، وحید مکارم، صافی،

  حیض محقق شود.

و  نباشـد  مستمر اگر: صافی سبحانی،: عظام آیات. 2

 خون روز دو مثالً ،سه روز در ضمن یک دهه باشد

 خـون  روز یک دوباره و شود پاك روز یک و ببیند

 کارهــاي بــین بایــد واجــب احتیــاط بــر بنــا ببینــد،

  کند. جمع حائض تروك و مستحاضه
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 بایـد  ولی ندارد، الزم استمرار: زنجانی اهللا  آیت .3

  باشد. دهه یک در اول روز سه

  پاکی کوتاه در طول سه روز:. 4

پـاك   اگر زن در طول سه روز اول، زمان کوتاهی

وز اي که عرفا بگوینـد در تمـام سـه ر    باشد به گونه

اي بـه اسـتمرار    هرچند در باطن خون بـوده، لطمـه  

  زند و حیض است. نمی

  خون دیدن کمتر از سه روز:. 5

  خون کمتر از سه روز حیض نیست:

اگر به جهت مانعی مانند خوردن  :آیت اهللا زنجانی

هـم  روز شـبانه روز بـودن در طـول ده    قرص سـه  

با وجود سـایر شـرایط حـیض، محکـوم بـه      نباشد 

  حیض است.

  متخلل (پاکی وسط در ایام حیض) ءنقا .6

ببینـد و پـاك شـود و     ناگر سه روز یا بیشتر خو

ــد    ــون ببین ــل از ده روز خ ــاره قب  مجمــوعو  دوب
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روزهـایی کـه در وسـط     روزهایی که خون دیـده و 

 :از ده روز تجاوز نکندپاك بوده، 

اي، سبحانی،  جوادي، خامنهآیات عظام: امام خمینی، . 1

حـیض  : روزهایی که در وسط پاك بـوده نیـز   نوري

    .است

روزهایی که در وسط پاك بوده : یت اهللا وحیـد آ. 2

 مشـروط بـه اینکـه هـر دو خـون     حیض اسـت  نیز 

 در ایام عادت باشـد هاي حیض بوده یا  داراي نشانه

یــا یکــی از آنهــا در ایــام عــادت و دیگــري داراي 

 .صفات حیض باشد

 ،در ایام پاکی وسط: ی، صافیسیستان :آیات عظام. 3

ك حـائض و عبـادات   بین ترو ،بنا بر احتیاط واجب

  .مستحاضه جمع کند

روزهاي پاکی، حکم : ، مکارمزنجانی :آیات عظام. 4

ات در آن ایام صـحیح واقـع   حیض را ندارد و عباد

  .شود می

  حداقل و حداکثر پاکی بین دو حیض:. 7

ض، ده روز اسـت، امـا   حداقل پاکی بـین دو حـی  
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اکثري براي آن نیست و منظور از پاکی بـین دو  حد

حیض، پاکی از خون حیض است نـه پـاکی از هـر    

خونی، بنابراین ممکن است بین دو حـیض، ده روز  

  ستحاضه و مانند آن فاصله شود.خون ا

  :. محاسبه حداقل و حداکثر خون حیض8

محاسبه حداقل و حد اکثـر خـون حـیض بـه دو     

  گیرد. می صورت عادي و تلفیقی انجام

 24بـه صـورت یـک شـبانه روز(    : آیت اهللا زنجانی

  ساعت) است.

  محاسبه ابتدا و انتهاي مدت زمان خون دیدن: .9

روز باشـد، پایـان    در بـین دیدن اگر ابتداي خون 

سه روز یا ده روز، همان زمان از روز چهارم یا روز 

، از ابتـداي  دیـدن  اگر ابتداي خـون  و یازدهم است

باشـد، پایـان سـه روز یـا ده روز،     یا در شـب  روز 

  انتهاي روز سوم یا دهم است.
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  . محدوده روز در محاسبه حیض:10

آیات عظام امام خمینی، جـوادي، سـبحانی، صـافی،    . 1

: ابتداي روز، طلـوع فجـر و پایـان آن غـروب     ورين

  شرعی است.

: ابتداي روز، طلـوع  آیات عظام سیستانی، مکـارم . 2

  فجر و پایان آن غروب آفتاب است.

: ابتداي روز، طلوع فجر و پایـان  آیت اهللا وحید. 3

آن غروب آفتاب اسـت و اگـر بـین اذان صـبح تـا      

ع طلوع آفتاب شروع شود و تا غروب روز سوم قط

شود، بنا بر احتیاط واجـب، بـین تـروك حـائض و     

  وظایف مستحاضه جمع کند.

: ابتداي روز به طلوع آفتاب و اي آیت اهللا خامنه. 4

  پایان آن به غروب آفتاب است.

 : روز به صورت یک شبانه روزآیت اهللا زنجانی. 5

  شود. ساعت) محاسبه می 24(

  بینی پیش از عادت: لکه. 11

ادت اگر بـه صـورت مسـتمر    لکه بینی پیش از ع

(مدت زمان کوتـاه)،   نباشد و بیشتر از فترات یسیره
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  باطن هم پاك باشد حکم حیض را ندارد.

ــانی ــت اهللا زنج ــیض الزم  آی ــون ح ــوالی در خ : ت

 نیست.

  لکه بینی مستمر قبل از عادت:. 12

 ،گذشـته باشـد   اقل طهراگر از پایان حیض قبلی 

خون بعـدي از   اگر باقبل از عادت لکه بینی مستمر 

  ده روز تجاوز نکند:

اي، جوادي، سبحانی،  آیات عظام امام خمینی، خامنه. 1

  : حیض است.سیستانی، صافی، مکارم، نوري

: اگـر واجـد صـفات    آیات عظام زنجـانی، وحیـد  . 2

حیض باشد یا صاحب عـادت وقتیـه بـوده و لکـه     

بـه   بینی، یکـی دو روز قبـل از عـادت اتفـاق افتـد     

، در ایـن  بگویند عادتش جلو افتـاده قدري که عرفاً 

  صورت حیض است.

  لکه بینی بعد از عادت: .13

لکه بینی بعد از عادت اگر با خون حیض قبلی از 

  ده روز بیشتر نشود:
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اي، جوادي، سبحانی،  : امام خمینی، خامنهآیات عظام .1

: محکوم به حیض است سیستانی، صافی، مکارم، نوري

متخلـل  و پاکی حکم نقاء و پاکی بین این لکه بینی، 

  را دارد.

ها واجد صفات حیض  : اگر لکهآیت اهللا زنجانی. 2

عـادت تکمیـل   عـدد  باشد یا در عادت عددیه اگـر  

  نشده، محکوم به حیض است.

ــد. 3 ــت اهللا وحی ــه و  آی : در صــاحب عــادت وقتی

عددیه، اگر واجد صفات حیض باشد، محکـوم بـه   

 حیض است و اگر فاقد صـفات حـیض باشـد، بـه    

ــال     ــائض و اعم ــروك ح ــین ت ــب ب ــاط واج احتی

ــه و    ــطربه، مبتدئ ــد و در مض ــع کن ــه جم مستحاض

  صاحب عادت عددیه، محکوم به حیض است.

. ترشــحات زرد رنــگ خــارج شــده کــه خــون 14

  بودنش مشکوك است:

اگر در ادامه حیض و قبل از گذشـتن ده   الف)

 روز باشد:

انی، ، جوادي، سبحاي آیات عظام: امام خمینی، خامنه. 1
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  حکم حیض را دارد.: ، صافی، مکارم، نوريسیستانی

: حکم حیض را دارد مگـر در مـورد   آیت اهللا وحید. 2

صاحب عادت وقتیه و عددیه در صورتی که ترشـحات  

بعد از اتمام عادت او باشد که بـه احتیـاط واجـب بـین     

  تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

دارد مگـر   حکم استحاضـه را  :آیت اهللا زنجانی. 3

صاحب عادت عددیه و قبل از تکمیل عـدد عـادت   

  شود. می که حیض محسوب

و یـا   حـیض و در ادامـه  اگر در طول ماه  ب)

  :خون دیگري نباشد

، سبحانی، اي خامنهجوادي، آیات عظام: امام خمینی، . 1

محکــوم بــه  :، وحیــد، صــافی، مکــارم، نــوريسیســتانی

  .ردو حکم حیض و استحاضه را ندا طهارت است

شـود و   خـون محسـوب مـی   : زنجـانی اهللا آیت . 2

  حکم استحاضه را دارد.

پاك شدن پـیش از ده روز بـا احتمـال وجـود     . 15

  خون در باطن:

ض پـاك شـد   اگر زن پیش از ده روز از خون حی
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بنا بر فتـوي یـا   ( که در باطن، خون باشدبا احتمال آن

اش اختبار و وارسی باطن است  فه، وظی)بنا بر احتیاط

 ،اگر باطن هم پاك بود، انجام طـواف و نمـاز آن   و

پس از غسل اشکال ندارد مگر یقین داشته باشد که 

بیند کـه حکـم نقـاء و     قبل از پایان ده روز خون می

  پاکی متخلل را دارد.

خوردن عادت با دوبار بر خالف عـادت،  بر هم . 16

  خون دیدن:

زنی که صاحب عادت است اگر دو بار بر خالف 

خود خون ببیند در صورتی کـه ایـن دو بـار    عادت 

رود و عـادت   می مثل هم باشند، عادت قبلی از بین

  . آید می جدید بوجود

اگر دو باري که بر خالف عادت قبلی اسـت یکسـان   و 

  :نباشد

: محـل  ، سبحانیاي امام خمینی، خامنه :آیات عظام. 1

اشکال است و در تفـاوت بـین وظیفـه مضـطربه و     

  بر احتیاط واجب جمع کند. صاحب عادت، بنا

باید احتیاط کند یعنی  :مکارم، وحید آیات عظام: . 2
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  بین تروك حائض و وظایف مستحاضه جمع کند.

: صـافی ، سیسـتانی جـوادي، زنجـانی،    آیات عظـام: . 3

  خورد و حکم مضطربه را دارد. می عادت سابق بهم

  خورد. : عادت سابق بهم نمیآیت اهللا نوري. 4

عددیه یا وقتیه و عددیه وقتیه یا . صاحب عادت 17

که بیشتر از عادت خـون دیـده و از ده روز تجـاوز    

  نکرده:

، جـوادي، سـبحانی،   اي آیات عظام: امام خمینی، خامنه. 1

ها حیض است  همه خون: ، صافی، مکارم، نوريسیستانی

  حتی اگر بعد از عادت، فاقد صفات حیض باشد.

ر خون بعد از عادت واجـد  اگ :آیت اهللا زنجانی. 2

صفات حیض باشـد حـیض و در غیـر اینصـورت     

  استحاضه است.

صــاحب عــادت وقتیــه یــا : در آیــت اهللا وحیــد. 3

هـا حـیض اسـت و در صـاحب      عددیه همه خـون 

ها واجد صفات  عادت وقتیه و عددیه اگر همه خون

حیض باشد، حیض است ولـی اگـر خـون بعـد از     

عادت فاقد صفات حیض باشد بنابر احتیاط واجب 
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  بین تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

خون دیدن در وقت عادت، بیشتر از ده روز در . 18

  صاحب عادت وقتیه و عددیه:

اگر صاحب عـادت وقتیـه و عددیـه بیشـتر از ده     

ها واقـع   ببیند، درصورتی که خونخون مستمرا روز 

در وقت عادت باشد، از ابتداي وقـت عـادت و بـه    

مقدار عادت، حیض و بقیه استحاضه است، هرچند 

خون واقع در عادت، فاقد صـفات حـیض و خـون    

  خارج از وقت عادت، واجد صفات حیض باشد.

بـیش از ده روز خـون دیـدن صـاحب عـادت      . 19

  وقتیه:

ش از ده روز خـون  وقتیـه بـی  صاحب عادت اگر 

ببیند، خـون واقـع در وقـت عـادت را حـیض و از      

درصورتی که خون هـا قابلیـت تمییـز     ،جهت عدد

دارند به مقداري که واجـد صـفات حـیض اسـت،     

حیض قرار داده و بقیه را که فاقـد صـفات حـیض    

  دهد. می است، استحاضه قرار
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بـیش از ده روز خـون دیـدن صـاحب عـادت      . 20

  عددیه:

دت عددیه بیشتر از ده روز خـون  اگر صاحب عا

ببیند درصورتی که خونها از جهت اوصاف حـیض  

یکسان باشند، از ابتداي دیدن خون به تعـداد عـدد   

  عادت، حیض است.

  خون دیدن بعد از اتمام طواف یا نماز آن:. 21

 اگر زنی بعد از تمام شدن طواف یا نماز آن خون

ا ببیند ولی ندانـد قبـل از طـواف یـ     هر چند حیض

نماز بوده یا نه، طواف یا نماز طـواف وي محکـوم   

  به صحت است.

داخل شدن به مسجدالحرام براي مکلـف بـه   . 22

  جمع بین تروك حائض و اعمال مستحاضه:

: آیات عظام: جوادي، سبحانی، صافی، مکارم، وحیـد . 1

زنی که وظیفه اش جمع بین تروك حائض و اعمال 

د الحرام مستحاضه است، براي داخل شدن در مسج

، تا پاك شدن اگـر ممکـن   آن طواف و نمازانجام و 
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و نمـاز  است صبر کند و در غیر اینصورت، طـواف  

با رعایت وظایف با رعایت حداقل زمان الزم را آن 

   مستحاضه انجام داده و نایب هم بگیرد.

: با عدم تمکـن از صـبر کـردن    آیت اهللا زنجانی. 2

  نایب بگیرد.

با عدم تمکن از صـبر کـردن   : آیت اهللا سیستانی. 3

باید بـه مجتهـد دیگـر بـا رعایـت االعلـم فـاالعلم        

  مراجعه کند.

  :یأس سن .23

 :آیات عظام: امام خمینی، جوادي، سـبحانی، صـافی  . 1

سـیده اتمـام پنجـاه    غیـر   و سالسیده اتمام شصت 

    1قمري. سال

تعیـین سـن یائسـگی محـل     : اي اهللا خامنه آیت . 2

در ایـن مسـئله بـا رعایـت      ،تأمل و احتیـاط اسـت  

  .دکننشرایط، به مجتهد دیگر مراجعه 

اگر پنجـاه سـال قمـري تمـام     : اهللا زنجانی آیت . 3

                                                           
روز و  78سـال و   58سال قمرى بـه سـال شمسـى حـدود     شصت  .1

 شود. می ماه 6سال و 48حدود  ی،ه سال شمسسال قمرى بپنجاه 
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شده و قرشیه نیست، حکم استحاضه را دارد و اگـر  

اطمینان دارد که قرشیه اسـت یـا در آن شـک دارد،    

چنانچه شروع خون در عادت یا یکی دو روز قبـل  

اف حـیض را داشـته   از آن باشد یـا خـون او اوصـ   

باشد، حکم حیض را دارد و سیده، قسمی از اقسام 

    ١.قرشیه است

سـال  شصـت   اتمـام  مطلقـاً : یاهللا سیسـتان  آیت . 4

 .استقمري 

قمـري  سـال  پنجاه  اتمام مطلقاً: اهللا مکارم آیت . 5

ت حـیض و شـرایط آن   مگر اینکه خون، صفا است

  را داشته باشد.

صفات حیض یا در  اگر خون به: آیت اهللا وحید. 6

هاي سـیده و غیـر سـیده بـین      ایام عادت باشد، زن

پنجاه تا شصت سال قمري بـین تـروك حـائض و    

  وظایف مستحاضه احتیاط کنند.

                                                           
. در نظر معظم له زنی که بین پنجاه تا شصـت سـال قمـري اسـت و     1

حکـم کسـی را دارد کـه    هـا   داند قرشی است یا نه مثل ایرانی نمی

هنوز از پنجاه سال قمري نگذشته باشد و اگر با شرایط خون ببینـد  

  شود. حائض شمرده می
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  :خون دیدن بدون رحم. 24

آیات عظام: جـوادي، زنجـانی، سـبحانی، سیسـتانی،     . 1

: حکم حیض را ندارد هرچند واجد صفات و مکارم

  شرایط حیض باشد.

: اگـر واجـد شـرایط و    آیات عظام: صافی، نوري. 2

  صفات حیض باشد حکم حیض را دارد.

: اگـر واجـد شـرایط و صـفات     آیت اهللا وحیـد . 3

حیض باشد بنابر احتیاط واجب بین تروك حـائض  

  و اعمال مستحاضه جمع کند.

در فرض عدم عدول به حج افراد براي حائض  .25

  :توانایی انجام عمره تمتع در وقت

  :در میقات پیش از احرام بستن حائض است )الف

باید بـه نیـت حـج     ؛همه مراجع عظامطبق نظر 

تواند به قصد ما فی الذمـه   افراد محرم شود، البته می

هم احرام ببندد و پس از اتمـام حـج افـراد، عمـره     

  مفرده انجام دهد.

پس از احرام عمره تمتع تـا قبـل از انجـام نصـف      ب)

  :وددور) از طواف حائض ش 5/3(
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جـوادي، سـبحانی، صـافی،     آیات عظام: امام خمینی،. 1

: عدول به حج افراد کند و پس از اتمام مکارم، نوري

  حج افراد، عمره مفرده انجام دهد.

بنا بر احتیاط واجب عـدول بـه    :آیت اهللا وحید. 2

حج افراد، عمره مفرده  حج افراد کند و پس از اتمام

  انجام دهد.

توانـد عـدول    می :اي، سیستانی خامنهآیات عظام: . 3

به حج افراد کند و بعد از اتمـام حـج افـراد، عمـره     

تواند سـعی و تقصـیر عمـره     مفرده انجام دهد و می

تمتع را انجام داده و از احرام خارج شود و بعـد از  

مراجعت از منا، طواف عمره تمتع و نماز آن را قبل 

) قضـا  اي نهآیت اهللا خاماز طواف حج (یا بعد از آن؛ 

  کند.

ــانی. 4 ــت اهللا زنج ــام احــرام بســتن   :آی ــر هنگ اگ

تواند اعمـال عمـره    دانسته که بر اثر حیض نمی نمی

تمتع را انجام دهد سعی و تقصیر را انجـام دهـد و   

بعد از بازگشت از منا و قبل از طواف حج اگر قبـل  

از طواف حیض شده، طواف عمره تمتع و نمـاز آن  
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اثناي طواف حیض شده، قبـل  را قضا کند و اگر در 

تمتع را اتمام و نمازش از طواف حج، طواف عمره 

  را بخواند.

دور) و قبل از اتمام دور چهارم  5/3بعد از نصف ( ج)

  :طواف حائض شود

: عدول بـه  نوري آیات عظام: امام خمینی، جوادي، . 1

حج افراد کند و بعد از اتمام حج افراد، عمره مفرده 

  انجام دهد؛ 

بنا بر احتیاط واجب، عـدول بـه    :آیت اهللا وحید. 2

حج افراد کند و بعد از اتمام حج افراد، عمره مفرده 

  انجام دهد

توانـد عـدول    می :اي، سیستانی آیات عظام: خامنه. 3

به حج افراد کند و بعد از اتمـام حـج افـراد، عمـره     

تواند سـعی و تقصـیر عمـره     مفرده انجام دهد و می

تمتع را انجام داده و از احرام خارج شود و بعـد از  

مراجعت از منا، طواف عمره تمتع و نماز آن را قبل 

) قضـا  اي آیت اهللا خامنهاز طواف حج (یا بعد از آن؛ 

  کند؛ 
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سـعی و تقصـیر را    :آیات عظام: سبحانی، مکـارم . 4

انجام دهد و بعد از بازگشت از منا و قبل از طواف 

را اتمام کنـد و نمـازش    حج باید طواف عمره تمتع

  را بخواند.

سعی و تقصیر را انجام دهد و  :آیت اهللا زنجانی. 5

بعد از بازگشت از منا و قبـل از طـواف حـج بایـد     

 ام کند و نمازش را بخوانـد را اتم طواف عمره تمتع

  و سپس طواف و نماز را اعاده کند.

: سعی و تقصیر را احتیاطاً انجـام  اهللا صافی آیت. 6

و تروك احرام را تـرك نمایـد و رجائـاً محـرم بـه      

احرام حج تمتع شود و اعمال آن را به قصد ما فـی  

الذمه ـ اعم از تمتع و افراد ـ انجام دهـد و بعـد از     

ابتدا طواف عمره تمتع را تکمیـل و  بازگشت از منا 

تیاطاً عمره مفرده هم انجـام  نماز آن را بخواند و اح

  دهد.

  :بعد از دور چهارم حائض شود  )د

بایـد   :اي، نـوري  آیات عظام: امـام خمینـی، خامنـه   . 1

بعـد از بازگشـت از    سعی و تقصیر را انجام دهد و
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منا، قبل از طواف حج یا بعـد از آن، طـواف عمـره    

  تمتع را تکمیل و نماز آن را بخواند. 

آیات عظام: جـوادي، زنجـانی، سـبحانی، سیسـتانی،     . 2

 باید سعی و تقصـیر را انجـام دهـد و   : صافی، مکارم

بعد از بازگشت از منا، قبل از طـواف حـج طـواف    

  عمره تمتع را تکمیل و نماز آن را بخواند. 

: احتیـاط واجـب آن اسـت کـه     آیت اهللا وحیـد  .3

سعی و تقصیر را انجام دهد و سپس احرام حـج را  

به قصد ما فی الذمه از حج افراد یـا تمتـع ببنـدد و    

بعد از بازگشت از منا قبل از طـواف حـج، طـواف    

عمره تمتع را تکمیل و نماز آن را بخواند و پـس از  

  اتمام حج، یک عمره مفرده هم انجام دهد.

 شجره میقات در ضحائ احرام. 26

در حـال عبـور از    ،در صورت امکان: راهکار اول

و از  ،وارد بمسجد محرم شوند؛ یعنـی از یـک در  

تلبیــه  عبــوردیگــر خــارج شــوند و در حــال  بدر

  .همه مراجع؛ بگویند
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با نذر در مدینه یا قبل از رسیدن بـه  : راهکار دوم

.همه مراجعمیقات محرم شوند؛ 
١  

احرام از نزدیک یا محـاذي مسـجد،   : راهکار سوم

  اگر نتواند تا وقت پاك شدن صبر کند.

، نزدیک مسجد محرم شوند و در بنا بر احتیاط. 1

  .خمینیامام جحفه یا محاذي آن تجدید احرام کنند؛ 

ــر د و ندر محــاذي مســجد محــرم شــو . 2 ــا ب بن

تجدیـد احـرام    ،در جحفـه یـا محـاذي آن    ،احتیاط

  بهجت.اهللا  آیت د؛ نکن

  د؛ از جحفـه یـا محـاذي آن محـرم شـون     . باید 3

  .اي اهللا خامنه آیت 

سمت راست یا  ،مسجد شجره بیروناز . احرام 4

  سایر مراجعکند؛  کفایت میچپ آن، 

 نا��مدهللا رب ا�عا��� و 

                                                           

 دانند. نذر را در اینجا مجوز احرام در غیر میقات نمی آیت اهللا زنجانی. البته 1


