 ‐ 226060ﺧﻮن ﻧﻔﺎس او ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد اﺳﺖ؛ ﺣﻢ روزۀ او در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال

در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻮدﮐﻢ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردم ،ﺳﭙﺲ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪم و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ روز ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﻔﺎس داﺷﺘﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدم و
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم و ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن و ﺳﭙﺲ رﻣﻀﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﯾ ﻫﻔﺘﻪ از رﻣﻀﺎن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﮐﺘﺮم ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﻋ آﻧﺘ ﺑﯿﻮﺗﯿ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد .ﻣﻦ روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﻃﻮل روز ﻫﯿﭻ ﺧﻮﻧ از ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ
ﻗﻄﺮه ﻗﺒﻞ از ﻣﻐﺮب و ﻫﻤﮥ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻞ ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻤداﻧﺴﺘﻢ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ وﻟ ﻫﻤﮥ ﻣﺎه را روزه ﮔﺮﻓﺘﻢ .آﯾﺎ
اﯾﻦ روزهﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﯿﺮم ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻧﻔﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﻧﺪارد ﯾﻌﻨ اﮔﺮ زﻧ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺧﻮن ﻧﻔﺎﺳﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ و روزه
ﻣﮔﯿﺮد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ زﻧ ﭘﺎک ﺷﺪ وﻟﻮ روزﻫﺎﯾ اﻧﺪک ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﭘﺎک اﺳﺖ و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
و اﺟﺎزۀ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش دارد )ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب(.
ﭘﺎک ﺷﺪن ـ از ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ـ ﺑﺎ دو ﻋﻼﻣﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ.
دوم :ﺧﺸ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﻪ اﺛﺮی از ﺧﻮن ﯾﺎ زردی ﯾﺎ ﺗﯿﺮﮔ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺧﺎرج ﺷﺪن اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮۀ ﺧﻮن اﻧﺪک ﭘﺲ از ﭘﺎک ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻔﺎس ،ﺟﺰو ﻧﻔﺎس ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زن ﻣﺗﻮاﻧﺪ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و روزه ﺑﯿﺮد.
در ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دوم (۲۵۹ /۴ :آﻣﺪه اﺳﺖ:
»زﻧ در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ رﻣﻀﺎن زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﺧﻮن ﻧﻔﺎس ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺴﻞ ﮐﺮده و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﮐﻤ ﺧﻮن ﻣﺷﻮد و در روز ﭼﯿﺰی از او ﺧﺎرج
ﻧﻤﺷﻮد .ﺣﻢ اﯾﻦ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻧﻤﺎز و روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﮔﺮ اﯾﻦ زن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺎﮐ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻧﻤﺎز و روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺣﻢ ﺷﺨﺺ ﭘﺎک اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮۀ
اﻧﺪک ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻣﺑﯿﻨﺪ ﻧﻔﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤآﯾﺪ و ﺧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻢ ﻧﻔﺎس را ﻧﻤﮔﯿﺮد«.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
»زﻧ ﭘﺲ از دو ﻣﺎه ﻧﻔﺎس و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎک ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه رﯾﺰ ﺧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزه را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز
ﻧﺨﻮاﻧﺪ؟ ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :اﮔﺮ زن ﭘﺎک ﺷﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎﺳﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﻣﻨﻈﻮرم از ﭘﺎﮐ در ﺣﯿﺾ ﺧﺎرج
ﺷﺪن ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن آن را ﻣﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ـ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﯿﺮﮔ ﯾﺎ زردی ﯾﺎ ﻗﻄﺮه ]ﺧﻮن[ ﯾﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﯿﺾ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻧﻤآﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎز و روزه و ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ .ام ﻋﻄﯿﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ زردی و ﮐﺪری را
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآوردﯾﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری .اﺑﻮداوود اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﭘﺲ از ﭘﺎﮐ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﭘﺲ از از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﮐ ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﻣﻮارد دﯾﺪه ﺷﺪ زﯾﺎﻧ ﻧﺪارد و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎز و روزه و ﻧﺰدﯾ ﺟﻨﺴ
زن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﻤﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﮐ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﻀ از زﻧﺎن وﻗﺘ ﺧﻮنرﯾﺰی ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻓﻮرا ﻏﺴﻞ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ از ﭘﺎﮐ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ زﻧﺎن ﭘﻨﺒﻪﻫﺎﯾ ﺣﺎوی اﺛﺮ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﭘﺲ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ«.
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16919.shtml
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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