 ‐ 65903ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آی ﯾﻮ دی ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻔﺎس دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻮال

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﻔﺎس ،ده روز از ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از رﻣﻀﺎن ﺑﺮاﯾﻢ آی
ﯾﻮ دی ﺑﺬارد ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد؛ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزه و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورم؟ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ اﻻن
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ :اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﻧ ﮐﻪ از زن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ از ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ و ﻧﺰد ﺑﺮﺧ دﯾﺮ :ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه را در ﺑﺮ ﻧﯿﺮد ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه )ﯾﺎ ﻫﻤﮥ آن( را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺎد و ﺷﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ و ﺧﻮﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻣآﯾﺪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ
اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ]ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻞ[ ﺗﺮار ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل راﺟﺢ از ﻣﯿﺎن دو ﻗﻮل ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ده روز ﺑﺸﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آن ﺣﻢ ﺣﯿﺾ ﻣﺷﻮد.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﮔﺬاﺷﺘﻦ آی ﯾﻮ دی ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در دورۀ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺪت آن ﯾﺎ زودﺗﺮ ﺳﺮ رﺳﯿﺪن آن ﯾﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺷﻮد.
راﺑﻌﺎ :آﻧﭽﻪ از ﺳﺆال ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ آی ﯾﻮ دی آﻣﺪه دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه
و ﺗﺎ اﻣﺮوز )ﻫﻔﺘﻢ رﻣﻀﺎن( اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻧﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮده و اﯾﻨﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻮن در
ﻣﻮﻋﺪ آن رخ داده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﻧ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ از ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ ]ﻧﺰد ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه را در ﺑﺮﮔﯿﺮد[.
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و اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارﯾﺪ:
 ‐۱اﯾﻨﻪ ﭘﺮﯾﻮد ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻋﺎدت ﭘﯿﺸﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﻪ اﻧﺪازهاش ﻣﻧﺸﯿﻨﯿﺪ ]و آن را ﺣﯿﺾ در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ[ ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ ﮐﺮده و روزه ﻣﺷﻮﯾﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺷﺪ
اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ.
 ‐۲اﯾﻨﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻤ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮع ﺧﻮنﻫﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺳﯿﺎه
ﭘﺮرﻧ و ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ و ﺑﻮی ﺑﺪی دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ رﻗﯿﻖ و ﮐﻢ رﻧ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮنِ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺳﯿﺎه و ﭘﺮرﻧ اﺳﺖ ﺣﯿﺾ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺧﻮن دﯾﺮ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ.
 ‐۳اﮔﺮ ﺧﻮنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﻮد ﺷﺶ روز ﯾﺎ ﻫﻔﺖ روز ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ ]و ﻧﻤﺎز و روزه را ادا ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ[ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﺎدت
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﮥ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺰد زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎز را ادا ﻣﮐﻨﯿﺪ.
زﻧ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺟﻤﺎع را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن وﻗﺖ ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﯾﺶ
وﺿﻮ ﺑﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﺿﻮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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