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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

ا نَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ دٍمَّحَمُ

 

الم از پيروان ، و اس دين اسالم دين فطرت و پاكيزگي است     

خود مي خواهد كه نظافت و پاكيزگي و اصول بهداشتي را 

 : سوره بقره مي فرمايد 222رعايت كنند. خداوند در آيه 

                  

 بي گمان خداوند توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست مي دارد.

ُاظَلنَّاَ » پيامبر اسالم )ص( مي فرمايد :      .« انِیمَاِالْ نَمِ َفة 

بر ما مسلمانان واجب نظافت و پاكيزگي جزيي از ايمان است.  

است نظافت و پاكيزگي را جزو برنامه روزانه خود قرار دهيم و 

از جملة نظافت و  .كوشا باشيم ي خودهميشه در حفظ پاكيزگ

مي باشد كه  پاكيزگي رعايت احكامي است كه خاص بانوان

ب اجر و پاداش خواهد بود و عدم رعايت آن عبادت و مستوج

رعايت آن گناه محسوب شده و مستوجب مالمت و عذاب 

 سخت خواهد بود . 



 

 

  

3 

سالم  و احكام در راستاي آشنا ساختن مسلمانان به ا       

 بانوان مسلمان تدوين و تقديم براي استفاده اسالمي اين رساله

. اميد است مورد استفاده واقع شده و ما را با دعاي  گرددمي  

 خير خود ياري فرمايند . 

 

 

 

 

 

 فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر مؤسسه
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 حيض ) عادت ماهانه (
حيض ، خوني است كه در اوقات معلومي از ماه از فرج       

، رنگ آن مي باشد  و نشانة تندرستي زن  ارج مي شودزنان خ

 قرمز مايل به سياه بوده و همراه با سوزش مي باشد . 

پايان آن سن و سال  حداقل سن حيض نه سالگي است و      

   سالگي يائسه  06مشخصي ندارد ، نزد امام شافعي زن در 

مي شود . معموالً زنان زمان شروع حيض و يائسگي خود را 

 تشخيص مي دهند . 

ساعت ( 24)  ار، يك شبانه روزكمترين مدت حيض در هر ب    

 است ، مالك ، وجود خون است نه جاري بودن آن . 

شبانه روز است وليكن غالباً در  55بيشترين مدت حيض       

روز است . جمهور مذاهب كمترين مدت پاكي  7يا  0هر ماه 

روز مي دانند . ولي حداكثري براي پاكي  55در هر ماه را 

است زني در همة عمرش عادت تعيين نشده است چون ممكن 

ماه  2نشود . و يا مدت پاكي زني يك سال و پاكي ديگري 

معموالً زني كه در هر ماه عادت ماهانه دارد ، هر مقدار  باشد ،

 از ماه كه بعد از اتمام حيض باقي بماند ، زمان پاكي وي است . 
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نشانة بلوغ جسمي زن ؛ عادت ماهانه ، محتلم شدن و       

سالگي  55، رسيدن به سن است، امّا بلوغ حكميبارداري 

 است.

 معاشرت و همزیستی با زن حائض
خداوند متعال به حسن معاشرت با زنان امر فرموده است       

معاشرت با زن مستلزم رعايت  « وفِعرُمَالْبِ نَّوهُرُاشِعَ وَ» 

 مواردي از سوي شوهر است خواه زن پاك يا حائض باشد . 

ست ، خوردن و آشاميدن ، در ايام حيض ؛ نشست و برخا

گفتگو و لذت جويي غير از ميان ناف و زانوي زن ، براي 

شوهرش جايز است ، امّا لذت جويي  از ميان ناف و زانوي زن 

و جماع و هر مباشرتي كه منجر به جماع شود بر هر دو ) زن و 

 مرد ( حرام است.

 احكام حيض
ز ، طواف ، از ميان عبادات ؛ تالوت قرآن ، اقامة نما      

سجدة تالوت و سجدة شكر و روزه گرفتن بر زن  اعتكاف ،

حائض حرام است همچنين  طالق دادن زن در ايام حيض هم 

هنگام  «بسم اهلل الرحمن الرحيم » حرام مي باشد . امّا ذكر  

و ذكر خداوند و  «الحمد هلل » شروع غذا و يا هر كاري ديگر و 
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ستغفار براي زن حائض جايز صلوات بر پيامبر و دعاي سفر و ا

 است . 

حكم خون حيض : خون حيض نجس است و هرگاه لباس  -

 بدان آلوده شود ، شستنش واجب است . 

 

مقاربت و نزديكي با زن حائض بر شوهر حرام است و مقاربت  -

از روي آگاهي و اعتقاد به حالل بودن آن كفر و ارتداد محسوب 

ن آن گناه كبيره مي باشد مي شود و عدم اعتقاد به حالل بود

و كفارة آن توبه و استغفار و در صورت امكان، انفاق يك مثقال  

( طال مي باشد . مقاربت از روي ناآگاهي ،  گرم5/4حدود  )

 فراموشي و اجبار گناه محسوب نمي شود .

نشستن زن حائض در مسجد بدون ضرورت حرام است و  -

وده شدن مسجد عبور از مسجد در صورت اطمينان از عدم آل

 جايز مي باشد .

تالوت قرآن بر حائض حرام است امّا در صورت اضطرار و  -

  (5)ناچاري ) براي معلم و دانش آموز ( جايز  مي باشد . 

                                                           
     كه است(  ح-ر) بخاري امام فرمودة به استناد ، عده اين دليل -1

 براي پيامبر كه هايي نامه در)  مشرك براي قرآن تالوت:  فرمايد مي
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حمل و لمس كتابهاي تفسير و صرف و نحو و... كه متن  -

كتابها بيشتر از آيات قرآن باشد ، براي حائض و جنب جايز 

 است .

اي ايام حيض  بر حائض واجب نيست ، امّا قضاي نمازه -

قضاي روزه بعد از پايان ماه رمضان ) جز در روزهاي عيد 

رمضان و قربان و ايام التِّشريق ـ سه روز بعد از عيد قربان ـ ( 

بر او واجب است . امّا پشت سر هم روزه گرفتن بر او واجب 

 نيست . بلكه اختياري است . 
 

اعمال و مناسك حج جز طواف ،  در ايام حج ، انجام همة -

 براي حائض جايز مي باشد . 
 

عالمت پاك شدن از خون حيض : خروج مايع سفيد و عاري از 

 هر گونه خون ، نشانة پايان يافتن زمان عادت ماهانه است . و

يا از پنبه و پارچه اي استفاده كند تا از پايان خون عادت 

 ماهانه اطمينان حاصل شود . 

                                                                                          
 دليل به(  نمودند مي ذكر را قرآن آيات آن در و نوشتند مي كفار

 ضرورت به بنا هم حائض براي اساس ينا بر.  است جايز ضرورت
  . باشد مي جايز
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ل از غسل ان عادت ماهانه غسل واجب است و قببعد از پاي

امّا اگر آب نيافت و تيمم كرد جائز  ،مقاربت با زن حرام است 

 است . 

 انواع حيض و تغييرات آن
اگر زن براي اولين بار عادت شود ، با ديدن خون مي تواند   -

 به يكي از دو طريق  زير عمل نمايد :

سال كامل باشد خون در حكم حيض است و  9اگر سن او  -5

 بايد نماز و روزه را ترك كند . عبادات بر او حرام است و

سال كامل داشته باشد عبادتش را  ادامه دهد اگر  9اگر  -2

خون در كمتر از يك شبانه روز قطع شد عبادتش درست بوده 

ن است و اگر يك شبانه روز از آمدن خون گذشت ، پس خو

خون كمتر از يك  حيض بوده و بايد نماز و روزه را ترك كند .

 شبانه روز در حكم حيض نيست و بيماري محسوب مي شود .
 

روز  3امّا حال  ، روز در عادت ماهانه باشد 7اگر زني هر ماه  -

روز پاك بوده وبعد  4در عادت بوده و سپس خونش بند آمده و 

دت شده ، همة آن ايام روز پاكي باز يك روز ديگرعا 4از اين 

 حكم حيض دارند . 

 روز عادت  3روز پاكي+ 4روز عادت+5روزحيض = 7  
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اگر زني پيش از تمام شدن ايام عادت ماهانه اش پاك شد و  -

روز (  55دوباره خون آمد و ادامه پيدا كرد و از حداكثر حيض )

 روزها حكم حيض دارند . تجاوز نكرد همة آن

 روزحيض 5روزپاكي + 7 روزحيض + 3روزحيض=55 

  

اگر زني عادت شد و قبل از تمام شدن قاعدة  ماهانه اش يا  -

روز   55بعد از آن پاك شد و دوباره خون برگشت و تا بيش از 

ادامه يافت . روزهاي عات ماهانه اش طبق روال قبلي خودش ، 

روز  7حيض و بقية روزها استحاضه است . مثالً : قبالً عادتش 

روز خون بوده  7روز پاكي و  3روز خون ،  8و حاال بوده است 

روز حيض  مي باشد ، و بقيه  7است . در اين صورت فقط 

 استحاضه محسوب مي شود .

اگر زني قبل از تمام شدن عادت ماهانه اش پاك شد ، امّا  -

بعد از پاكي ، خون آمد و مجموع آن روزها ، از روزهاي عادت 

 ن ايام احكام حيض دارند . ماهانه بيشتر نبود ، همه آ

 

زني قبل از اينكه عادت ماهانه اش تمام شود پاك شد و  -

خون برنگشت فقط آن چند روز حيض و بقية ايام ، ايام پاكي 
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روز  4روز در حيض بوده ولي حاال بعد از  0است . مثالً ماهانه 

روز  4پاك شده و خون هم مجدداً بر نگشته است . ) فقط 

 حيض است ( .

 

روز و بعد از آن  (   7اگر زني برابر عادت ماهانه اش )مثالً  -

پاك شد و پس از اين پاكي دوباره خون آمد و مجموع آنها از 

روز ( تجاوز نكرد تمام آن روزها حكم  55حداكثر حيض )

 حيض دارند .  

 

 خالصة مطالب بيان شده در بارة حيض
و سوزنده  نشانة خون حيض رنگ قرمز مايل به سياه غليظ -5

 و بدبو و يا رنگ زرد چركين است .

سالگي است و مشاهدة خون  9كمترين سن قاعدگي  -2

سالگي خون  9حيض عالمت بلوغ زن است و در كمتر از 

 بيماري است . 

رسيدن به سن يائسگي حد مشخصي ندارد ، هر موقع كه  -3

خون حيض قطع شد و زن اميدي به برگشتن آن نداشت ، آن 

 ي است اگر چه زن چهل ساله باشد . سن يائسگ
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 حيض حدث اكبر است و موجب غسل است .  -4

بر زن حائض ماندن در مسجد و عبور كردن در مسجد  -5

 حرام است .

خون حيض نجس است و از بين بردن اثر آن بر لباس و ....  -0

 تا حد ممكن واجب است . 

 55كمترين مدت حيض يك شبانه روز و بيشترين حد آن  -7

روز است و كمترين پاكي  7يا  0شبانه روز ، و متوسط آن 

 روز است .  55ميان دو حيض 

 خوراك و آب و پس ماندة حائض پاك است . -8

استماع قرآن از نوار ، تلويزيون يا كس ديگر و شركت در  -9

كالسهاي ديني و بحث نمودن از دين جايز است و تالوت قرآن 

 ي باشد . از حفظ در صورت ضرورت جايز م

نماز بر حائض واجب نيست بلكه حرام است و قضا هم  -56

 ندارد .

تمتع و لذت جويي شوهر از همسر حائضش جز بين ناف  -55

حيض و  ـتا زانو جايز است . ) تمتع از دبر زن در همه حال 

 حرام است (.  ـ  پاكي
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روزه بر زن حائض حرام است ، امّا قضاي روزه واجب  -52

 است. 

ز طواف خانة خدا ، همة اعمال حج براي حائض جايز ج -53

 است . 

زن حائض بايد بعد از پاك شدن غسل كند تا شوهرش با  -54

 او نزديكي كند و قبل از غسل مقاربت جايز نيست . 

طالق دادن زن حائض ، بدعت و حرام است ) اما طالق  -55

  واقع مي شود ( .

 استحاضه 
ماري است كه برخي از زنان بدان استحاضه ، نوعي بي      

دچار مي شوند . خون استحاضه به رنگ قرمز روشن است و در 

 غير ايام حيض و نفاس است . 

كه قبالً چند ر استحاضه شده است بايد بنگرد زني كه دچا      

شبانه روز و چه وقت از ماه ) اوايل ، اواسط يا اواخر هر ماه ( 

است ، همان موقع از هر ماه و به  در حيض و عادت ماهانه بوده

همان تعداد شبانه روز عادت ماهانه محسوب مي شود و الزم 

است پس از اينكه از موعد عادتش گذشت غسل حيض بجاي 

 آورد و عباداتش را انجام دهد .
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 حكم زن مستحاضه
زني كه در حال استحاضه است حكم زن پاك را دارد و       

است با اين تفاوت كه الزم است تمامي عبادات بر او واجب 

براي هر نماز فرض وضوي جديد بگيرد و فوراً نمازش را بخواند 

و ميان وضو و نماز فاصله اي نيندازد . و در صورت احتمال 

خروج خون در هنگام نماز ، با سد كردن محل خروج آن با 

 ، از باطل شدن وضو جلوگيري نمايد .  پنبه يا پارچه

 

 نفاس
وني است كه بعد از زايمان و خالي شدن رحم زن نفاس خ      

از جنين  بيرون مي آيد  . حكم خون نفاس همان حكم خون 

 حيض است و با هم تفاوتي ندارند .

حداقل نفاس يك لحظه يا يك بار بيرون آمدن خون و حداكثر 

 شبانه روز مي باشد .  46روز است و غالباً  06آن 

فاس غسل واجب است. تولد بعد از پايان و قطع خون ن      

و وضع حمل ( اگر بدون خون هم باشد موجب غسل  فرزند )

است . وضع حمل از طريق عمل جراحي در صورتي كه خوني 
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) در شرمگاه ( مشاهده نشود ، زن نفساء نيست بلكه زخم 

 محسوب مي شود . امّا اگر خون مشاهده شود نفساء مي باشد . 

يا حرام بود مشمول زن در  هر آنچه بر حائض جايز و      

 حالت نفاس هم مي شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


