 ‐ 146190ﺧﻮنرﯾﺰی زاﯾﻤﺎن او ﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪه
ﺳﻮال
دوﺳﺖ ﻣﻦ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﻔﺎﺳﺶ  ۹ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﺎدر ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪه .او اﻻن
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻧﻔﺎس  ۶۰روز اﺳﺖ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﯿﮥ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺶ را ﭼﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺪت ﻧﻔﺎس ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮل راﺟﺢ ﭼﻬﻞ روز اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺧﻮﻧ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻧﻔﺎس ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد اﮔﺮ در وﻗﺖ ﻋﺎدت )دورۀ ﺧﻮنرﯾﺰی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ( ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ
زن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ و روزه ﻧﻤﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾ ﺟﻨﺴ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻣﺪت ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ )ﭘﺮﯾﻮد( ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮنرﯾﺰی در ﻏﯿﺮ وﻗﺖ ﻋﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد .زﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮن از وی
ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﻧﻤﺎز و روزه را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾ ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺑﻌﺪ از وارد
ﺷﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﯿﺮد و ﺑﺎ آن وﺿﻮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (106464ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻋﻠﻤﺎ ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ زﻧ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﻮده و از روی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻧﺨﻮاﻧﺪه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺮ دو ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻗﻮل اول :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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ﻗﻮل دوم :ﻗﻀﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ اﮔﺮ از روی اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺪﺗ را ﻧﻤﺎز
ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،در ﻣﻮرد وﺟﻮب ﻗﻀﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ دو ﻗﻮل اﺳﺖ :ﯾ اﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﺎدۀ آن ﻧﯿﺴﺖ ـ ﭼﻨﺎﻧﻪ از ﻣﺎﻟ و دﯾﺮان ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ـ زﯾﺮا آن زﻧ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺪی ﺷﺪم
ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻧﻤﺎز و روزه ﺑﺎز داﺷﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ او را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺮ ﮐﺮد و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮد« )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۱۰۲ /۲۱ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻨﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آن زﻧ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﭼﺎر اﺳﺘﺤﺎﺿﮥ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎزﻫﺎ را
در آن ﻣﺪت ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ روز را ﺣﯿﺾ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮد و ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺎه را ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و او را ﺑﻪ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺮ ﻧﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮده را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ ﺧﻮب
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﺎﯾﺪ از ﺳﻮی او ﮐﻢﮐﺎری در ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال رخ داده و اﮔﺮ اﻋﺎده ﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ او ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی
اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.(۲۷۶ /۱۱ :
ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾ را ﮐﻪ از دﺳﺖ داده در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪاری را ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋ در ﻧﭙﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻫﻢ
ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣداﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(31803
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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