 ‐ 191684ﺑﻌﺪ از اﻓﻄﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮن ﭘﺮﯾﻮد ﺷﺪه اﻣﺎ ﺷ دارد ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﯿﺶ از اﻓﻄﺎر رخ داده ﯾﺎ
ﭘﺲ از آن
ﺳﻮال

در اﯾﺎم رﻣﻀﺎن ﮐﻤ ﭘﺲ از اﻓﻄﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺪﮐ ﺧﻮن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪم ،اﻣﺎ ﻧﻤداﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﭘﯿﺶ از اﻓﻄﺎر رخ داده ﯾﺎ
ﺑﻌﺪ از آن؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن روز ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﯿﺮم ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺻﻞ در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن آن در ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ اﻣﺮی رخ دﻫﺪ و اﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ آن ﻧﺰدﯾ ﯾﺎ دور ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻗﺮﯾﻨﻪای وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾ از دو اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ ،وﻗﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن آن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ وﻗﺘ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ در آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و دﯾﺮی ﻣﻮرد ﺷ اﺳﺖ.
از ﻓﺮوع اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻨﻪ :اﮔﺮ ﺷﺨﺼ در ﻟﺒﺎس ﺧﻮد اﺛﺮ ﻣﻨ ﯾﺎﻓﺖ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺘﻼم اﺳﺖ و اﺣﺘﻼم را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﯿﺎورد آن را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣداﻧﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺟﺎی آورده را دوﺑﺎره ﻣﺧﻮاﻧﺪ.
زرﮐﺸ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و ﺳﯿﻮﻃ در ﮐﺘﺎب اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻓﺮوﻋ را ﺑﺮای آن
آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان در اﯾﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ زﻧ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺷﻮد و ﻧﺪاﻧﺪ ﮐ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ـ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ـ در اﯾﻦ ﺣﺎل
وﻗﺖ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ وﻗﺖ در ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﻐﺮب اﺳﺖ.
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) (۱۹۴ /۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ :از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺷﺪ
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و وﻗﺖ ﺧﺮوج آن را ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﺣﻢ آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨ ﺷﺪه و وﻗﺖ ﺧﺮوﺟﺶ را ﻧﻤداﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ او
ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ دﻫﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺑﺶ ﺧﻮاﻧﺪه را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ را دارد و
واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮل اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺸﻨﻘﯿﻄ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ درﺑﺎرهی زﻧ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺷﺪه
و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب رخ داده ﯾﺎ ﭘﺲ از آن؛ ﺣﻢ ﻧﻤﺎز و روزهاش ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :اﮔﺮ ﺧﻮن را دﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزهی آن روز
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺒﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺗﺎزه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻐﺮب ﺧﺎرج ﺷﺪه روزهاش اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﭘﺲ از ﭘﺎﮐ ،آن ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب را ﻗﻀﺎ و ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدد ﺑﻮد و ]در ﻣﻮرد وﻗﺖ آن[ ﺷ داﺷﺖ ،ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻣﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ درﺳﺘ روزه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم درﺳﺘ آن ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﯾ روز
ﮐﺎﻣﻞ را روزه ﺑﻮده و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ذﻣﻪاش ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ از وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺣﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم
ﺻﺤﺖ روزه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮن در ]روزهی[ آن روز ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﻤﮔﺬارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺴ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻮﯾ:
روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی ﻣﻐﺮب را ]ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺾ[ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد ،و اﮔﺮ ﺑﻮﯾ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ آن
ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻫﻢ ﻗﻀﺎﯾ ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ روزهاش درﺳﺖ ﺷﻮد ﻗﻀﺎی ﻣﻐﺮب ﺑﺮاﯾﺶ ﻻزم ﻣﮔﺮدد زﯾﺮا دﺧﻮل وﻗﺖ] ،ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب[ را ﺑﺮای زن ﺣﺎﺋﺾ واﺟﺐ ﮐﺮده و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎی ﺣﻨﻔﯿﻪ و ﺑﺮﺧ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ آﺧﺮ وﻗﺖ ﻣﻐﺮب
ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺴﺖ ]ﺑﻠﻪ اول وﻗﺖ آن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ[«.
ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄ.
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ :روزهی ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺧﻮن ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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