 ‐ 50308اﮔﺮ زﻧ ﻗﺒﻞ از ﭼﻬﻞ روز از ﻧﻔﺎس )ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن( ﭘﺎک ﺷﺪ ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز و
روزه را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ
ﺳﻮال

ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﯿﺶ از ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ او ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﻨﺪ آﻣﺪن ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﻔﺎس و ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﺪن از ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و روزه ﺑﯿﺮد و ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﻨﺪ و دﯾﺮ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﻋ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻬﻞ روز ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺋﻤﮥ ارﺑﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺎس ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨ ﻫﺮﮔﺎه زﻧ ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎﻧﺶ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز و روزه را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺣﺘ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻬﻞ روز ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ »زﯾﺮا
در ﺷﺮع وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺼ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آن ]ﺧﻮنرﯾﺰی[ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ و زﯾﺎد اﺳﺖ« اﯾﻦ را اﺑﻦ
ﻗﺪاﻣﻪ )اﻟﻤﻐﻨ (۴۲۸ /۱ :ﻣﮔﻮﯾﺪ.
ﺑﺮﺧ ﺣﺘ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺟﻤﺎع را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺮﻣﺬی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎ ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ زن ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﭼﻬﻞ روز ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ
ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺎﮐ ﺧﻮد ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ«.
ﻧﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻣﺎم ﻧﻮوی ).(۵۴۱ /۲
از ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ) (۱۹۵ /۱۵ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮای زن ﻧﻔﺴﺎء ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺎک ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از ﭼﻬﻞ روز
روزه و ﻧﻤﺎز و ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺻﻮرت ﭘﺎک ﺷﺪن در ﭼﻬﻞ روز ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺑﯿﺮد و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺣﺞ و
ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش راﺑﻄﮥ زﻧﺎﺷﻮﯾ ﺑﺎ او اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺎک ﺷﺪ ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز
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ﻣﺧﻮاﻧﺪ و روزه ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای او ﺣﻼل ﻣﺷﻮد و آﻧﭽﻪ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑ اﻟﻌﺎص ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ ﺗﻨﺰﯾﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺘﻬﺎد اﯾﺸﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﻮده اﺳﺖ و دﻟﯿﻠ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﭼﻬﻞ روز ﭘﺎک ﺷﻮد اﺷﺎﻟ] در اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺷﺮﻋ [ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺎﮐ او درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ
اﮔﺮ در ﻋﺮض اﯾﻦ ﭼﻬﻞ روز دوﺑﺎره ﺧﻮن از او ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮن ﻧﻔﺎس اﺳﺖ اﻣﺎ روزه و ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﭘﺎﮐ اﻧﺠﺎم داده درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺣﺠﺶ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﯾ را ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم ﭘﺎﮐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم
ﻧﻤدﻫﺪ«.
در ﻓﺘﺎوای اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ) (۴۵۸ /۵آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﮔﺮ زن ﻧﻔﺴﺎء ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻬﻞ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺎﮐاش ﺷﺪ ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ و روزه ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﻤﺴﺮش اﺟﺎزۀ
ﺟﻤﺎع ﺑﺎ او را دارد«.
از اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ) (۱۵۵ /۱۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ زﻧ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده و در رﻣﻀﺎن روزه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و روزهاش در رﻣﻀﺎن در ﺣﺎل ﭘﺎﮐ
)ﺑﺪون ﺧﻮنرﯾﺰی( ﺑﻮده روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد«.
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