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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 إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ ،وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ:
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از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮنھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن )ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس( در

ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺒﺎدات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ
از آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده و آﻧﮫﺎ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ در ﻣﻮرد آن ﺳﻮال ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن
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.
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از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭼﯿﺰ را ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار دھﺪ و آن را
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﮔﺮداﻧﺪ.
و ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯽ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ.

��ﻢ اﷲ ا����ﻦ ا����ﻢ
 -۱از ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺟﻪ او را در زﻣﺮه راھﯿﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺳﻮال
ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﮫﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮوع ﺣﯿﺾ
)ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ( در ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺎن آن در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ وﺟﻮد
دارد؟
ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺮوع ﺣﯿﺾ در ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ و
ﭘﺎﯾﺎن آن در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ وﻗﺖ زن
آﻧﺨﻮن ﻣﻌﺮوف ﻧﺰد زﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ آن ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ۡ ُ َٗ
َۡ َُ َ َ َ ۡ
يض قل ه َو أذى﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۲ :
﴿ َو��ٔلونك ع ِن ٱل َم ِ
ح ِ�
»و درﺑﺎره ﺣﯿﺾ از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﺣﯿﺾ ﭘﻠﯿﺪی اﺳﺖ«.
آﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻢ )ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ از وﺟﻮد ﺣﯿﺾ
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد( را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﯿﺾ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺮای آن ﺳﻨﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺪان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن
وﺟﻮد )ﺣﯿﺾ( ﺑﺎﺷﺪ رﺟﻮع ﺷﻮد ،ﭘﺲ ھﺮ وﻗﺖ ﺣﯿﺾ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﮔﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ
وﻗﺖ زن ﺣﯿﺾ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺣﺎﺋﺾ )در ﺣﺎل ﻋﺎدت( اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ
از ﻧﻪ ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۲از ﺷﯿﺦ درﺑﺎره زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل دارد و از وی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ
اوﺻﺎف ﻣﻌﺮوف )اوﺻﺎف ﺣﯿﺾ( ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،و زن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
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ﻋﻤﺮش از ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﻧﯽ از وی ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اوﺻﺎف ﺧﻮن ﻣﻌﺮوف را ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و ﯾﺎ ﮐﺪر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮال ﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻣﻌﺮوف ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﺑﺮای
ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺣﯿﺾ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮن آن زن اﺣﮑﺎم ﺧﻮن
ﺣﯿﺾ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوری از ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺟﻤﺎع ،وﺟﻮب ﻏﺴﻞ ،ﻗﻀﺎی روزه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ زردی و ﮐﺪری از او ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ
آن ﮐﻪ زردی و ﮐﺪری در ھﻨﮕﺎم ﻋﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺣﯿﺾ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ،و اﮔﺮ در
ھﻨﮕﺎم ﻋﺎدت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﯿﺾ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽرود ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﻣﻌﺮوف
ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻋﺎدت ﺧﺎرج ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن اﺛﺮی ﻧﺪارد و
زﻣﺎن ﺧﺮوج آن ،زن ﺑﺎﯾﺪ اﺣﮑﺎم ﺣﯿﺾ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﺎن ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻦ ﺣﯿﺾ ﺣﺪ و ﻣﺮزی
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺣﯿﺾ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮن ﺳﯿﺎه ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد و
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳از ﺷﯿﺦ درﺑﺎره ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻮال ﺷﺪ؟
ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ - :زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ وی دﺳﺖ
ﻧﻤﯽدھﺪ ،و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ -رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ -ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :زﻧﺎن ﺑﺎ
ﻗﻄﻊ ﺣﯿﺾ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮن
ﺣﯿﺾ را ﻏﺬای ﺟﻨﯿﻦ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﺟﻨﯿﻦ،
ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﻗﺒﻞ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﯿﺾ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﺑﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺾ ﺑﻮدن ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﯿﺾ
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او اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﻏﯿﺮ
ﺣﺎﻣﻠﻪ آن را ﺣﺮام ،واﺟﺐ و ﺣﻼل ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺰ آن را ﺣﺮام ،واﺟﺐ و
ﺣﻼل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ،ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
 (۱ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺾ ﺑﻮدن آن ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺮ او ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ.
 (۲ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺎره ﺷﺪن رگ در اﺛﺮ وﻗﻮع
ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ،و ﯾﺎ اﻓﺘﺎدن از ﺟﺎﺋﯽ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن از زن ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻃﺎھﺮ ﺑﻮده و آن ﺧﻮن ﻧﻤﺎز و روزه را ﺑﺮ وی
ﺣﺮام ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -۴در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ ﺳﻮال ﺷﺪ:
ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ و
ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن از او ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ََْ َ َ َ َ ْ َ
ِّ َ َ
ﺖ ل ْﻢ ﺗُ َﺼﻞ َول ْﻢ ﺗ ُﺼ ْﻢ«» .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
درﺑﺎره زن ﻓﺮﻣﻮد» :أﻟيﺲ إِذا ﺣﺎﺿ
زن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺾ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ و روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟« .و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ( ھﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رأیاﻧﺪ ﮐﻪ روزه و ﻧﻤﺎز ﺑﺮای زن
ﺣﺎﺋﺾ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﯿﺾ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺮده ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵از ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دارو ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎز
را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮ آن زن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻤﺎزھﺎی
ﺗﺮک ﺷﺪه را ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ - :زن اﮔﺮ ﻣﺘﺴﺒﺐ ﺧﺮوج ﺣﯿﺾ ﺷﻮد ﻧﻤﺎز را ﻗﻀﺎ
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ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺣﯿﺾ ﺧﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﺣﮑﻤﺶ )ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﯽ
ﮐﻪ از وﺟﻮد ﺣﯿﺾ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ زن
ﭼﯿﺰی را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ واﺟﺒﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و روزه ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آن زن در
اﯾﻨﺤﺎل ﺣﺎﺋﺾ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽرود ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ھﻤﺮاه ﻋﻠﺘﺶ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ََۡ َُ َ َ َ ۡ
ُۡ ُ َٗ
يض قل ه َو أذى﴾ و درﺑﺎره ﺣﯿﺾ از ﺗﻮ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� ٔ
�لونك ع ِن ٱل َم ِ
ح ِ�
ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﺣﯿﺾ ﭘﻠﯿﺪی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻠﯿﺪی ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ،و
ﺑﺪون آن ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۶از ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ،زن ﺣﺎﺋﺾ ﺟﮫﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود؟
ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎﻧﺪن زن ﺣﺎﺋﺾ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ در
اﯾﻨﺼﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﮔﻮش دادن 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 ﮔﻮش دادن 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
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص 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 ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺣﺠﺔ

اﻟﻮداع ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﺋﺾ ﺑﻮدن ﺻﻔﯿﻪلﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺻﻔﯿﻪ
ھﻨﻮز ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﻣﺎ را در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﻔﯿﻪ ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه .و اﯾﻦ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و وارد
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﯽ ﻋﯿﺪ ﺑﺮوﻧﺪ،
و زﻧﺎن ﺣﺎﺋﺾ از ﻣﺼﻠﯽ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 -۷از ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺨﻮاھﺪ در روزھﺎی آﺧﺮ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺎ زن
ﺧﻮد ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل زن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ آن زن ﻣﯽداﻧﺪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ وی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ واﺿﺢ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ََ
ۡ
َۡ
ْ
ُۡ ُ َ ٗ َ ۡ َ ُ ّ ٓ
َۡ َُ َ َ َ
يض و�
ح ِ
﴿ َو��ٔلونك ع ِن ٱل َم ِ
ح ِ
�لوا ٱلن ِ َسا َء ِ� ٱلم ِ
يض� قل هو أذى فٱ� ِ
َ ۡ َ ُ ُ َّ َ َّ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ ۡ ُ
� إ َّن ٱ َّ َ
ث أَ َم َر ُ� ُم ٱ َّ ُ
�قر�وهن ح� �طهرنۖ فإِذا �طهرن ف�توهن مِن حي
�
ۚ
ِ
ُ� ُّ َّ َ
ح ُّ
ب ٱل ۡ ُم َت َط ّهر َ
�ن ] ﴾٢٢٢اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۲ :
ِب ٱ َّ�� ٰ�ِ� َو�ُ ِ
ِ ِ

»و درﺑﺎره ﺣﯿﺾ از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ :ﺣﯿﺾ ﭘﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﭘﺲ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﯿﺾ
از زﻧﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر دادهاﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪﮐﺎران و
ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«.
و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رایاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎع ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ
ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﺑﺮ زن واﺟﺒﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎز دارد و ﺑﺎ آن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزد ﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮھﺮش در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺨﻠﻮق در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ زن ،ﺑﻐﯿﺮ از ﺟﻤﺎع ،در ﺣﺎل ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ وی اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺜﻞ ﻟﺬت
ﺑﺮدن از زن ﺧﺎرج از ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻏﺴﻞ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻣﻨﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ
ﻣﻨﯽ از ﻣﺮد ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺗﻨﮫﺎ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ ﻣﺮد واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ
ﺗﻨﮫﺎ از زن ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻏﺴﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ زن واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ
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از ھﺮﯾﮏ از زن و ﻣﺮد ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻏﺴﻞ ﺑﺮ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ھﻢ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ ﺑﺎ
ﻓﺮو رﻓﺘﻦآﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد در آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرم واﺟﺐ ﺷﺪن ﻏﺴﻞ ﺑﻤﺠﺮد ﺟﻤﺎع )ﻧﺰدﯾﮑﯽ( و ﺑﺪون ﺧﺮوج
ﻣﻨﯽ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم از آن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮب ﻏﺴﻞ ﺑﺮ زن ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن ،ﻣﻮ و
زﯾﺮ آن آب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
َ
﴿�ن ُك ُ
نت ۡم ُج ُن ٗبا فٱ َّط َّه ُروا﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۶ :

»و اﮔﺮ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺲ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﯿﺪ«.
و در آﯾﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺪن ﺑﺪون ﻏﺴﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد آب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺮ زﺧﻢ،
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﻧﺪه و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﺴﺐ زده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی آن را ﺑﺎ
آب ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل آن ﻣﺴﺢ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۸از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ زﻧﯽ ﺑﻌﺪ از دﺧﻮل وﻗﺖ ﻧﻤﺎز
ﺣﺎﺋﺾ ﺷﻮد آﯾﺎ ﻗﻀﺎی آن ﻧﻤﺎز ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺷﺮوع ﺣﯿﺾ ﻣﺜﻼ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از
دﺧﻮل وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎک ﺷﺪن ﻧﻤﺎزی را ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم دﺧﻮل
وﻗﺖ آن در ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ٗ
َّ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
﴿إِن ٱلصلوة �نت � ٱلمؤ ِمن
ِ� كِ�ٰ ٗبا َّم ۡوقوتا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۰۳ :

»ھﺮ آﺋﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ اﯾﺴﺖ وﻗﺖدار«.
اﻣﺎ ﻧﻤﺎزھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﯿﺾ ﺗﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻮرد ﻋﺎدات ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن

٩

از ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﱂ أﻟﻴﺴﺖ إذا ﺣﺎﺿﺖ ﺗﺼﻞ وﱂ

ﺗﺼﻢ«» .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زن ﺣﺎﺋﺾ ﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ و روزه

ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟«.
و ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رایاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﺗﺮک ﺷﺪه در وﻗﺖ ﺣﯿﺾ اﺣﺘﯿﺎج
ﺑﻪ ﻗﻀﺎ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺾ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﺎز آن وﻗﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﹶﻣ ﹾﻦ أﹶ ﹾد ﹶر ﹶك ﹶر ﹾﻛ ﹶﻌ ﹰﺔ ﹺﻣ ﹾﻦ

ﹺ
ا ﹾﻟ ﹶﻌ ﹾ ﹺ
ﻴﺐ ﱠ
ﴫ «» .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب
ﴫ ﹶﻗ ﺒﹾ ﹶﻞ أﹶ ﹾن ﺗﹶﻐ ﹶ
اﻟﺸ ﹾﻤ ﹸﺲ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪﹾ أﹶ ﹾد ﹶر ﹶك ا ﹾﻟ ﹶﻌ ﹾ ﹶ

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.
 -۹از ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﭼﮫﺎر روز ﻗﺒﻞ از
وﻗﺖ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮن ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﻐﯿﺮ از ﺧﻮن ﻋﺎدت ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ وی ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻣﺪت
ھﻔﺖ روز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ آﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻗﺒﻞ از ھﻔﺖ روز ﻧﯿﺰ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮن ﻋﺎدت ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽرود؟
ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ
ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ زن ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻮده و ﺧﻮن
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص» :إﹺ ﱠن ﹶذ ﻟ ﹺ ﹺﻚ ﹺﻋ ﹾﺮ ﹲق « آن
ﺧﻮن ،ﺧﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻊ رگ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ دال ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎره ﺷﺪن رگ و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺣﯿﺾ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽرود و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن
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اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻟﺬا در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﺎز و روزه رﻣﻀﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۰از ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺶ ﺷﺶ روز ﺑﻮده و ﭼﻨﺪ روزی ﺑﺮ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮال ﺷﺪ؟
ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :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 ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮای
ََۡ َُ َ َ َ ۡ
ﺣﯿﺾ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� ٔ
ح ِ
�لونك ع ِن ٱل َم ِ
يض�
ُۡ ُ َٗ
قل ه َو أذى﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۲۲۲ :و درﺑﺎره ﺣﯿﺾ از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﺣﯿﺾ ﭘﻠﯿﺪی
اﺳﺖ«.
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
ﯾﺎ زﯾﺎد و ﮐﻢ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
 -۱۱از ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺶ اول ھﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺧﻮن را
در آﺧﺮ ﻣﺎه دﯾﺪه اﺳﺖ ﺳﻮال ﺷﺪ؟
ﺷﯿﺦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻋﺎدت زن ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ ﻣﺜﻼ ﻋﺎدﺗﺶ اول
ﻣﺎه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮن را در آﺧﺮ آن از ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﻮد ﻃﺎھﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۱۲از ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺶ ﺷﺶ روز اول ھﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺑﻌﺪا
ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻮن از او ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻮال ﺷﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﺷﺶ روز اول ھﺮ ﻣﺎه ﺧﻮن از او
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﻮن ﺑﺮ او اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺶ روز اول ھﺮ ﻣﺎه را ﺣﯿﺾ ﺑﺤﺴﺎب آورد و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﯿﺾ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺶ روز اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ
)ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮن از زن ﭘﺲ از روزھﺎی ﻋﺎدت( ﺷﻤﺮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﺷﺶ روز ﻏﺴﻞ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از آن اھﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽدھﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺣﺒﯿﺶ
ﻋﺮض ﮐﺮد :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﺧﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻣﻦ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮم آﯾﺎ
ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ؟ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻ ﹶ ،إ ﹺ ﱠن ﹶذ ﻟ ﹺ ﹺ
ﻚ ﹺﻋ ﹾﺮ ﹲق  ،ﹶو ﹶﻟ ﻜﹺ ﹾﻦ ﹶد ﹺﻋﻰ

اﻟﺼ ﻼﹶ ﹶة ﹶﻗ ﺪﹾ ر اﻷ ﹶﻳ ﺎ ﹺم ا ﱠﻟ ﺘﹺﻰ ﹸﻛ ﻨ ﹺ
ﹾﺖ ﹶﲢﹺ ﹺ
ﻴﻀ ﲔﹶ ﻓﹺﻴ ﹶﻬ ﺎ ،ﹸﺛ ﱠﻢ ا ﹾﻏ ﺘ ﹺﹶﺴ ﹺﲆ ﹶو ﹶﺻ ﱢﲆ « » .١ﻧﻪ آن
ﹶ ﱠ
ﱠ
ﺧﻮن ،ﺧﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻊ رگ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش
روزھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽﺷﺪی ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮔﻮی ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ ﮐﻦ و ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮان«.

و در رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ دﺧﺘﺮ
ﺟﺤﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻣﻜﺜﻲ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﲢﺒﺴﻚ ﺣﻴﻀﺘﻚ ،ﺛﻢ اﻏﺘﺴﲇ وﺻﲇ«.

»ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻀﺖ ﺗﺮا )از ﻧﻤﺎز ،روزه و  (...ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ،
ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎ و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان«.
 -۱۳درﺑﺎره ﻣﺎﯾﻊ زرد رﻧﮕﯽ ﮐﻪ دو روز ﻗﺒﻞ از ﺣﯿﺾ از زن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﻮال ﺷﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ زرد رﻧﮓ ﻗﺒﻞ از ﺣﯿﺾ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ زردی و
ﮐﺪری را ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآوردﯾﻢ« .٢

 -١رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
 -٢رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.
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ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ زردی ﻗﺒﻞ از ﺣﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﯿﺾ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ اھﻤﯿﺖ
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ زن ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ زرد ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﯿﺾ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۱۴از ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﺪری و ﻗﺒﻞ از ﻋﺎدﺗﺶ ﻧﻤﺎز را
ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ھﻨﮕﺎم ﻋﺎدﺗﺶ ﺧﻮن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺳﻮال ﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ام ﻋﻄﯿﻪل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺎ زردی و ﮐﺪری
را ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآوردﯾﻢ« ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﮐﺪری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺣﯿﺾ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
 -۱۵از ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد زردی و ﮐﺪری ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﯽ ﺳﻮال ﺷﺪ؟
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺣﯿﺾ درﯾﺎی ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺮصھﺎی ﺿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ وﺟﻮد آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺜﺮت
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن را در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪه
ﮐﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه زن ﭘﺎک ﺷﻮد و ﭘﺎﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ
)ﻣﻨﻈﻮرم از ﭘﺎﮐﯽ دﯾﺪن ﺳﻔﯿﺪﯾﺴﺖ و آن ﻋﺒﺎرت از آﺑﯽ اﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن
آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ( ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺪری ،زردی ،ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻮن و ﯾﺎ رﻃﻮﺑﺖ ،ﺣﯿﺾ
ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ،روزه ،و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ .ام ﻋﻄﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺪ

اﻟﺼﻔﺮة واﻟﻜﺪرة ﺷﻴﺌﺎ«» .ﻣﺎ زردی و ﮐﺪری را ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﻧﻤﯽآوردﯾﻢ« .و اﺑﻮداود ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ) :ﺑﻌﺪ اﻟﻄﮫﺮ( ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎﮐﯽ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﮐﯿﺪ از ﭘﺎﮐﯽ ھﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ رخ دھﺪ ﺿﺮری ﺑﻪ زن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و او را از ﻧﻤﺎز ،روزه و
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ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ وی ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ زن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ و
ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺾ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﻗﺒﻞ از دﯾﺪن ﭘﺎﮐﯽ
ﺑﻤﺠﺮد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا زﻧﺎن
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن را ﻧﺰد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
 -۱۶از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ درﺑﺎره زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﭼﻠﻪ از ﺧﻮن ﻧﻔﺎس
ﭘﺎک ﺷﺪه وﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎز و روزه را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻌﺪ از ﭼﻠﻪ دوﺑﺎره
ﺧﻮن از وی ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﻮال ﺷﺪ؟
ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻨﺎنﭼﻪ زن ﻗﺒﻞ از ﭼﮫﻞ روز ﭘﺎک ﺷﻮد
ﻧﻤﺎز و اﮔﺮ رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ روزه ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﺷﻮھﺮش ﺣﻖ دارد ﺑﺎ او
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﭼﮫﻞ روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ زن ﮐﻪ روز ﺳﯽ
و ﻧﮫﻢ ﭘﺎک ﺷﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز و روزه را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و ﻧﻤﺎز و روزه ای را
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﻞ روز دوﺑﺎره
ﺧﻮن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺣﯿﺾ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻓﻘﻂ در روزھﺎی ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻋﺎدﺗﺶ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﯿﺾ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
 -۱۷از ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ دو ھﻔﺘﻪ ﺧﻮن ﻧﻔﺎس از او ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺪرﯾﺠﺎ اﯾﻦ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺎده ای ﺧﻠﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد اﺳﺖ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﭼﻠﻪ اداﻣﻪ دارد .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﺎده ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮن ﻧﻔﺎس ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻔﺎس
را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در آن زن ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻮﺿﻮح ﻇﺎھﺮ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎده زرد رﻧﮓ و ﺧﻠﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن زن ﻃﺎھﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن آن ﻣﺎده ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﺿﻮح اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎک ﺷﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﭼﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر زﻧﺎن ﺗﺎ
آﺧﺮ ﭼﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫﻞ روز اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﭘﺎک
ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ زن ﻃﺎھﺮ ﺷﻮد ﮔﺮﭼﻪ روز دھﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﺎز ﺑﺮ او واﺟﺐ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﺎک از ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﺑﺮای
وی ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺟﻤﺎع.
 -۱۸ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎھﮕﯽ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن
زن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ؟
ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زن در ﺳﻪ ﻣﺎھﮕﯽ ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ زن ﺟﻨﯿﻨﯽ را ﺳﻘﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از او ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮن ﻧﻔﺎس ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد
آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻠﻘﺖ در
آن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ھﺸﺘﺎد و ﯾﮏ روز ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺘﺎﮐﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎھﮕﯽ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از او ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻧﻔﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻘﻂ ﻗﺒﻞ از ھﺸﺘﺎد
روز ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮدش ﻧﻤﺎز ﺗﺮک ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ اﯾﻦ زن ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آورد
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻘﻂ ﻗﺒﻞ از ھﺸﺘﺎد روز ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﻗﻀﺎ
ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻧﻤﺎزھﺎﺋﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮده و ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۱۹اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻧﻘﻄﻪ ای ﺧﻮن در ﺣﺎل روزه از
زن ﺧﺎرج ﺷﻮد و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ روزه اش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
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ج -آری روزه اش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭘﺎره ﺷﺪن رگ ﺧﺎرج ﺷﺪه .و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮن ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ ...
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۰ھﺮﮔﺎه زن 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.
ج -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 اﮔﺮ روزه ﻓﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻀﺎی آن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ
روزه ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۲۱اﮔﺮ زن ﺧﻮﻧﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﮐﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺧﻮن ،ﺧﻮن
ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ آﯾﺎ روزه آن روزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ج -روزه آن روزش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﯿﺾ ﺑﻮدن آن ﺧﻮن ﻣﺘﺎﮐﺪ ﺷﻮد.
 -22زﻧﯽ 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؟
ج -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
 -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 ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
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ﻋﺎدت وی ﺣﯿﻀﺶ 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(» .ﻧﺎﺷﺮ«.

