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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﳊﻤﺪ ﷲ ،ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه ،وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﴍور أﻧﻔﺴﻨﺎ ،وﻣﻦ

ﺳﻴﺌﺎت أﻋﲈﻟﻨﺎ ،ﻣﻦ ﳞﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ ،وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ ،وأﺷﻬﺪ أن ﻻ
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از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮنھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن )ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس( در
ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮک و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺒﺎدات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ
ً
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،و ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده و آنھﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ در ﻣﻮرد آن ﺳﻮال ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮنھﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
داﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ را ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و آن را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮاھﺮان ﻣﻮﻣﻦ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪﻣﯽ در راه آ ﮔﺎھﯽ آنھﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

٢

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻮرد ﻋﺎدات ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن

از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭼﯿﺰ را ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار دھﺪ و آن را
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﮔﺮداﻧﺪ.
وﺻﲆ اﷲ ﻋﲆ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ

ﺣﯿﺾ )ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  -ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ(
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﯿﺾ:

ﺣﯿﺾ در ﻟﻐﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺟﺎری ﺷﺪن اﺳﺖ.
و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﺣﯿﺾ ﻋﺒﺎرت از ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درون رﺣﻢ زن در
اوﻗﺎت ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ و ﺻﺪﻣﻪای ﺑﯿﺮون آﯾﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮن ،ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﻢ و ﺣﮑﯿﻢ ،آن را در ذات و ﺳﺮﺷﺖ دﺧﺘﺮان
ﺑﻨﯽ آدم ﻧﮫﺎده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ آن را در رﺣﻢ زن آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ در دوره
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻏﺬای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .و
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻤﺖھﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
داﻧﺶ اﻣﺮوزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪھﺎی دﯾﮕﺮی از آن ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
در اوﻗﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﯾﺎ
ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱آﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﮫﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮوع ﺣﯿﺾ )ﻋﺎدت
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ( در ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺎن آن در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ وﺟﻮد دارد؟

از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺮوع ﺣﯿﺾ در ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺎن آن
در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮوﻗﺖ زن آن ﺧﻮن
ﻣﻌﺮوف ﻧﺰد زﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ آن ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ.
 -۲آﯾﺎ زن ﺣﺎﺋﺾ در دوره ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ روزه و ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ؟

در ﻗﺮآن دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮک ﻋﺒﺎدات در اﯾﻦ دوره وﺟﻮد ﻧﺪارد!
اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺎت )ﻧﻪ ﻗﺮآن( در ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﺒﺎدتھﺎ ﺑﺮ زن
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻮرد ﻋﺎدات ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن ﺣﺎﺋﺾ ،ﭘﺎک ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﻀﺎی روزه ﻓﺮض ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﻧﻤﺎزش ﻗﻀﺎ ﻧﺪارد.
 -۳آﯾﺎ ﺑﺮ زن ﺣﺎﺋﺾ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ و ﭘﺮده ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟

در ﻗﺮآن دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد!
اﻣﺎ ﺟﻤﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻟﻤﺲ
ﮐﺮدن ﻗﺮآن را ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺟﻨﺐ ،ﺣﺎﺋﺾ ،ﻧﻔﺎس )ﺧﻮنِ ۴۰روز اول ز اﯾﻤﺎن(
و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﯽ وﺿﻮ ،ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻟﻤﺲ ﻗﺮآن از
ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﺑﯽ وﺿﻮ )ﺟﻨﺐ ،ﺣﺎﺋﺾ ،ﻧﻔﺎس ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻃﮫﺎرت ﻗﻠﺒﯽ
ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن( را ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺑﺮای زن ﺣﺎﺋﺾ ﺑﺪون دﺳﺖ زدن ﺑﻪ آن ،ﺣﮑﻢ اﮐﺜﺮ
ﻣﺬاھﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ ﺿﺮورت ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺿﺮورت ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﺮﺳﺪ ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺧﻮدش را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
 -۴در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﻮال ﺷﺪ:

در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺮام ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ!
ً
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ آنھﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ و
ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ،از او ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ رایاﻧﺪ ﮐﻪ روزه و ﻧﻤﺎز ﺑﺮای زن ﺣﺎﺋﺾ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و از ﮐﺮده ﺧﻮد اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮ زن ﺣﺎﺋﺾ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎﻧﺪن و ﻣﮑﺚ ﮐﺮدن در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای زن ﺣﺎﺋﺾ ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ

ﺣﯿﺾ )ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ – ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ(
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اﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ در آن ،ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺬاھﺐ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد زن در ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ اذﮐﺎر و او راد
ﺷﺮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﮫﻠﯿﻞ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ و ادﻋﯿﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوراد و اذﮐﺎر ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺸﺮوع در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم و ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن و
ﺑﯿﺪارﺷﺪن و اﻣﺜﺎل اﯾﻦھﺎ را ﺑﺠﺎ آورد؛ در ﺿﻤﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ وی
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵آﯾﺎ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ،زن ﺣﺎﺋﺾ ﺟﮫﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺮود؟

در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺮام ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ!
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺘﮫﺎد اﻣﺎﻣﺎن ،ﻣﺎﻧﺪن زن ﺣﺎﺋﺾ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ
در اﯾﻦﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﮔﻮشدادن ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﻋﺒﻮر از آن ﭼﻨﺎنﭼﻪ زن اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ
آﻟﻮده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﮔﻮشدادن ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در
ﺟﺎﺋﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ زن در
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮔﻮش ﻓﺮا دھﺪ ،و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺣﺎﺋﺾ ﺑﻮد در اﺗﺎق وی ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﯽزد و ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ
در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ً
 -۶ﭼﻨﺎنﭼﻪ زﻧﯽ ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ،ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ،ﺣﺎﺋﺾ ﺷﻮد و او ﻧﻤﺎز
ﻇﮫﺮ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻗﻀﺎی آن ﻧﻤﺎز ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ؟

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯽ ،اﮔﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎزی ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ زن
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ھﻤﺎن وﻗﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎزه ﺣﯿﺾ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪ،
ﻗﻀﺎی آن ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ادای ﻧﻤﺎز را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮوع
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ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻮرد ﻋﺎدات ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن

ﺣﯿﺾ و ﯾﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ) .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺗﻘﺼﯿﺮی
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻗﺼﺪ و ھﺪﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ(.
اﻣﺎ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ
ﺷﺮوع ﺣﯿﺾ ﻣﺜﻼ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎک
ﺷﺪن ﻧﻤﺎزی را ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم وﻗﺖ آن در ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ و در آن ﮐﻮﻧﺎھﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ )در اول وﻗﺖ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ( ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﻤﺎزھﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن آنھﺎ ،در ﺣﯿﺾ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺾ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﺎز آن وﻗﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب
آﻓﺘﺎب ﯾﮏ رﮐﻌﺖ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را درﯾﺎﺑﺪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻋﺼﺮ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﭘﺎک ﺷﻮد ،و ﻗﺒﻞ
از ﻏﺮوب و ﯾﺎ ﻃﻠﻮع ﺑﻪاﻧﺪازه ﯾﮏ رﮐﻌﺖ وﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد اول ﻧﻤﺎز
ﻋﺼﺮ و در ﻣﻮرد دوم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ.
 -۷ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺶ ﺷﺶ روز ﺑﻮده و ﭼﻨﺪ روزی ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ؟

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت اﯾﻦ زن ﺷﺶ روز ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ ﯾﺎ
ده روز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ آن زن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎک ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ زن ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎک ﺷﻮد و ﻏﺴﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﻋﺎدﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻪ وی دﺳﺖ دھﺪ ﺑﻤﺠﺮد ﭘﺎک ﺷﺪن ﻏﺴﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺪت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﮔﺎه ﺣﯿﺾ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺧﻮاه ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎدت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و

ﺣﯿﺾ )ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ – ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ(
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ﯾﺎ زﯾﺎد و ﮐﻢ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
 -۸ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺶ اول ھﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺧﻮن را در آﺧﺮ ﻣﺎه دﯾﺪه
اﺳﺖ؟

اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻋﺎدت زن ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ از ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﻮد ،ﻃﺎھﺮ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۹اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻧﻘﻄﻪای ﺧﻮن در ﺣﺎل روزه از زن
ﺧﺎرج ﺷﻮد و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آﯾﺎ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

آری روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در
اﺛﺮ ﭘﺎرهﺷﺪن رگ ﺧﺎرج ﺷﺪه .و از ﻋﻠﯽس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻘﻄﻪ
ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن اﺳﺖ ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۱۰ھﺮﮔﺎه زﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﯾﺎ درد ﻋﺎدت را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﻏﺮوب ﺧﻮن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،آﯾﺎ روزه آن روز ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻀﺎی آن
روز ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺋﺾ در ﺣﺎل روزه اﺣﺴﺎس ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮن و ﯾﺎ درد
ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺧﺎرج ﺷﻮد ،روزه آن روزش ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﻮده و ﭼﻨﺎنﭼﻪ روزهاش ﻓﺮض ﺑﻮده ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻗﻀﺎی آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و
اﮔﺮ روزه ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۱۱اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺧﻮﻧﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺧﻮن،
ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ آﯾﺎ روزه آن روزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

روزه آن روزش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
از ﺣﯿﺾ ﺑﻮدن وی ،ﺧﻮن دﯾﺪه ﺷﻮد.
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ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻮرد ﻋﺎدات ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن

 -۱۲ﺧﺎﻧﻤﯽ در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﻋﺎدت و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﮐﯽ اﺛﺮی از ﺧﻮن
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،آﯾﺎ در آن روز و ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ روزه ﺑﮕﯿﺮد؟

اﮔﺮ آن زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ روزه
ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ روزه ﻧﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﻊ
ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .١
 -۱۳اﮔﺮ زن ﺣﺎﺋﺾ ﯾﺎ زن ﻧﻔﺴﺎء ،ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
از ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﺪ ،ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟

اﮔﺮ زن ﺣﺎﺋﺾ ﯾﺎ زن ﻧﻔﺴﺎء ،ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب از ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﺪ )ﻣﺪت
ﺣﯿﺾ و ﺧﻮن زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ(؛ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﺎھﻢ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن آن دو در ھﻤﺎن روز ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺷﺐ ،ﻗﺒﻞ از ورود وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ )ﻓﺠﺮ( ﭘﺎک ﺷﻮد؛
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ( در ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﺮ وی واﺟﺐ
اﺳﺖ.
زﯾﺮا وﻗﺖ ﻧﻤﺎز دوم )ﻋﺼﺮ در روز و ﻋﺸﺎء در ﺷﺐ( در ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻣﻌﺬور
)ﺣﺎﻟﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری و (...وﻗﺖ ﻧﻤﺎز
اول )ﻇﮫﺮ در روز و ﻣﻐﺮب در ﺷﺐ( ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
)اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺟﻤﻊ دو ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ :در زﻣﺎنھﺎی
ﻣﻌﺬورﯾﺖ ،ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ﺑﺎھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ھﻢ
 -١زﯾﺮا ﺧﺮوج ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ،از ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و
از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻟﺬا در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال :اﮔﺮ اﯾﻦ زن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدﺗﺶ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺾ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ از او ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺮد ﻗﻄﻊ
ﺧﻮن از او دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﺘﮫﺎی ﺣﯿﺾ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻋﺎدت وی ﺣﯿﺾاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ از او ﺧﺎرج ﺷﻮد
)ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ( روزه ﻧﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ )از او ﺧﺎرج ﺷﻮد(.

ﺣﯿﺾ )ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ – ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ(
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درﮐﻨﺎر ھﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ(.
ﯾﺎدآوری:

ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ـ اﮔﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺗﻘﺼﯿﺮی
ﻧﺪاﺷﺖ ـ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ھﺮوﻗﺖ ﮐﻪ وی از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ھﺮوﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد،
ھﻤﺎن وﻗﺖ ،ﺑﺮای آنھﺎ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
 -۱۴زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐ ِﺪری و ﻗﺒﻞ از ﻋﺎدﺗﺶ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
ھﻨﮕﺎم ﻋﺎدﺗﺶ ﺧﻮن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ھﺮﮔﺎه ﻣﺎﯾﻌﯽای ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و ﯾﺎ ﮐ ِﺪر در دوره ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ از زن ﺧﺎرج
ﺷﺪ ،آن دو را ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد و ھﻤﻪ آن اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد زن ﺣﺎﺋﺾ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻣﺎﯾﻌﯽ زرد رﻧﮓ و ﯾﺎ ﮐ ِﺪری در ﻏﯿﺮ از دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ از ﻓﺮج زﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ؛
آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .و زن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﭘﺎک
ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ام ﻋﻄﯿﻪل ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻊ زرد رﻧﮓ و ﮐ ِﺪر را
ﭘﺲ از ﭘﺎک ﺷﺪن از ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﯾﻢ« ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﮐ ِﺪری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﯿﺾ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
 -۱۵زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دارو ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮده
اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺮ آن زن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻤﺎزھﺎی ﺗﺮک ﺷﺪه را ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

زن اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻗﺮص ،ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺧﺮوج ﺣﯿﺾ ﺷﻮد ﻧﻤﺎز را ﻗﻀﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮنﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﺧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﺣﮑﻤﺶ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ زن ﭼﯿﺰی را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ را ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و روزه ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آن زن در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺎﺋﺾ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽرود ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﺶ
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ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮن ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ،ﺣﮑﻢ ﺣﯿﺾ روﺷﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺪون آن،
ﺣﮑﻢ ﺣﯿﺾ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۱۶ﯾﮏ زن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﮫﺎ و ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ؟

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻗﻄﻊ ﺧﻮن ھﻢ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ
دارد:
ﻧﺸﺎﻧﻪ اول :ﺧﺮوج ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺧﻮن ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﭻ )و ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪهی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ( اﺳﺖ ،و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت رﻧﮕﺶ ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ھﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﺣﻮال زﻧﺎن رﻧﮕﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ دوم :ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ اﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ زن ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ و ﯾﺎ ﻣﻘﺪاری
ﭘﻨﺒﻪ را در ﻓﺮج ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻮده و ﭼﯿﺰی روی آن ﻧﯿﺴﺖ .و آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻣﺎﯾﻊ زرد رﻧﮓ
و ﯾﺎ ﮐ ٍﺪر ﻧﯿﺴﺖ.
 -۱۷آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺮ زن ﺣﺎﺋﺾ ﻻزم اﺳﺖ؟

ﺑﺮ زن ﺣﺎﺋﺾ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ
اﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آب ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﺎک ﺷﺪن از ﺣﯿﺾ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج:
»ھﺮﮔﺎه دوره ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﻧﻤﺎز را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار؛ و وﻗﺘﯽ آن
دوره ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﭘﺸﺖ ﮐﺮد ،ﻏﺴﻞ ﮐﻦ و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان«.
روش ﻏﺴﻞ:

اول ﻧﯿﺖ رﻓﻊ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﯾﺎ ﻧﯿﺖ ﻃﮫﺎرت ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﺪ.

ﺣﯿﺾ )ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ – ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ(
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آﻧﮕﺎه »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ آب ﺑﺮﯾﺰد و زﯾﺮ ﻣﻮھﺎ را ﺧﯿﺲ
ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺴﻮ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ آن را ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ آن را ﺑﺎ آب ﺧﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ از ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ھﻤﺮاه آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻏﺴﻞ ﺗﮑﻪ ﭘﻨﺒﻪای را ﺑﺎ ﻋﻄﺮ
آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮده و در داﺧﻞ ﻓﺮج ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎءل اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را دادﻧﺪ .١

 -١رواه ﻣﺴﻠﻢ.

اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ:

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺎری ﺷﺪن ﺧﻮن در ﻏﯿﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از
رﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎذل ،ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﯾﺪ روزه و ﻧﻤﺎزش را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا زن
ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ ﺣﮑﻢ زن ﭘﺎﮐﯿﺰه را دارد.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ از ﺣﯿﺾ:

اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد:

ﺣﺎﻟﺖ اول :زن ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﺎدت
ً
و دوره ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ را دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ
اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ،ﻣﺪت  ۵ﯾﺎ  ۸روز در اول و ﯾﺎ وﺳﻂ ھﺮ ﻣﺎه ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻮن
ً
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﺗﻌﺪاد روزھﺎ و وﻗﺖ ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ھﻤﺎن
ﻋﺎدت و دوره ھﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز و روزهاش را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد،
و در اﯾﻦ ﻣﺪت اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺣﯿﺾ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ؛ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻘﯿﻪ
ﺧﻮن ﺟﺎری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﺸﻤﺎرد.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :اﮔﺮ زﻧﯽ ﻋﺎدت و دوره ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ رﻧﮓ ﺧﻮﻧﺶ
ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .آن ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺣﯿﺾ
را ﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﺗﯿﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻮ ھﻢ ﻧﺪارد،
دوره اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ دوره ﺣﯿﺾ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز و روزهاش
را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوره اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد؛ در
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ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺣﯿﺾ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و روزهاش را
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﮔﺮ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ از رﻧﮓ
ﺳﯿﺎه و ﺗﯿﺮهاش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎزت را ﺗﺮک ﮐﻦ،وﻟﯽ اﮔﺮ رﻧﮓ
دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮ و ﻧﻤﺎزت را ﺑﺠﺎ آور«.
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ زن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﻧﮓ ﺧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ و
دوره ﺣﯿﺾ از ﻏﯿﺮ آن ﺑﺪﯾﻦ و ﺳﯿﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :اﮔﺮ زﻧﯽ ﻧﻪ دوره ﻋﺎدت ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،و ﻧﻪ از رﻧﮓ ﺧﻮن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوره ﺣﯿﺾ و ﻏﯿﺮه را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ،زن ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻏﺎﻟﺐ دوره ﺣﯿﺾ ﮐﻪ  ۶ﯾﺎ  ۷روز در ھﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻏﺎﻟﺐ زﻧﺎن ﻋﺎدﺗﺸﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺪت  ۶اﻟﯽ
 ۷روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورهی ﺣﯿﺾ ﺑﺸﻤﺎر؛ آﻧﮕﺎه ﻏﺴﻞ ﮐﻦ؛ ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﺎک ﺷﺪی
ﻣﺪت  ۲۴ﯾﺎ  ۲۳روز ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و روزه ﺑﮕﯿﺮ ،ھﻤﯿﻦاﻧﺪازه ﺗﻮ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﺎﺋﺾ در دورهی ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ«.
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ:

ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ:
اول :ﻋﺎدت؛

در واﻗﻊ ﻋﺎدت ﺧﻮد زن ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻞ وﺟﻮد ﺣﯿﺾ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی.زﻧﺎن ﻋﺎدتدار ھﻤﺎن ﻋﺎدت و دوره ﺧﻮد را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ؛

ﺣﯿﺾ )ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ – ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ(
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دوم :ﺗﺸﺨﯿﺺ؛

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺳﯿﺎه و ﺗﯿﺮه و ﺑﺪ ﺑﻮ ﺑﻪ ﺣﯿﺾ و ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﻮن ﺳﺮخ .زﻧﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺدھﻨﺪه از ﻧﻮع ﺧﻮن ،ھﻤﺎن
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد را ﻣﻼ ک ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺳﻮم :ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻏﺎﻟﺐ در زﻧﺎن

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ و ﻋﻘﻞ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ دو ﺣﺎﻟﺖ
اول و دوم ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺪت  ۶اﻟﯽ  ۷روز را ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت ﭘﺎک
ھﺴﺘﻨﺪ.
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و ﻋﻼﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺧﻮﻧﺶ ،ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ و در ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ )ﺣﯿﺾ(
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻤﺎزی ﻓﺮج ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﭘﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪای
و ﯾﺎ ﻧﻮار ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺟﻠﻮی رﯾﺰش ﺧﻮن را ﻣﯽﮔﯿﺮد) .اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻮارھﺎی
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد( آﻧﮕﺎه ﺑﺎ دﺧﻮل وﻗﺖ ھﺮ ﻧﻤﺎزی وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد..

