 ‐ 93772دﯾﺪن ﻟﻪ ﯾ روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮﯾﻮد
ﺳﻮال

ﭘﺮﯾﻮد ﺷﺪم و ﯾ روز ﺧﻮنرﯾﺰی داﺷﺘﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻗﻬﻮهای رﻧ داﺷﺘﻢ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺧﻮنرﯾﺰی داﺷﺘﻢ )ﯾﻌﻨ
ﻣﺪت ﭘﺮﯾﻮدم ﭼﻬﺎر روز ﺑﻮد( ﺳﭙﺲ ﯾ روز ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد و ﻏﺴﻞ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ رﻓﺘﻢ و ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪم و روزه ﮔﺮﻓﺘﻢ،
ﺳﭙﺲ ﺷﺐ دوﺑﺎره ﭘﺮﯾﻮد ﺷﺪم .آﯾﺎ روزۀ اﯾﻦ روز را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﻢ؟ و ﻗﺮآﻧ ﮐﻪ آن روز ﺧﻮاﻧﺪم را ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﭘﺎک ﺷﺪن از ﺣﯿﺾ ﺑﺎ دو ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ :اول :ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن آن را ﻣﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
دوم :ﺧﺸ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ ﭘﻨﺒﻪ را در ﻣﺤﻞ ﺑﺬاری ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮی از ﺧﻮن ﯾﺎ زردی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮﯾﻮد ﯾ روز ﯾﺎ دو روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮنرﯾﺰی رخ دﻫﺪ ﺳﭙﺲ ﯾ روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ
دوﺑﺎره ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺗﯿﺮﮔ) ﻟﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮهای رﻧ (اﮔﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎک ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ .و اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﮐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸ از ﺣﯿﺾ
اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ:
۱ـ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﺲ از روز اول :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺸ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﺎز و
روزه را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﺷﺪهاﯾﺪ .و اﮔﺮ ﺧﺸ ﮐﺎﻣﻞ رخ ﻧﺪاده ،ﭘﺲ ﺣﯿﺾ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺗﯿﺮﮔ ﭘﺲ از
آن ﺟﺰو ﭘﺮﯾﻮد اﺳﺖ.
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۲ـ و اﮔﺮ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر روز ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ را دﯾﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﺸ ﮐﺎﻣﻞ رخ داده اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در ﻏﺴﻞ و اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﺎز و روزه درﺳﺖ ﺑﻮده .و اﮔﺮ دوﺑﺎره در ﺷﺐ ﺧﻮنرﯾﺰی رخ داد اﯾﻦ ﺣﯿﺾ اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻧﻤﺎز و روزۀ آن روز ﺷﻤﺎ
ﻧﺪارد و ﻧﻤﺎز و روزۀ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
۳ـ اﻣﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺮای زﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮﯾﻮد اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) (2564ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ
و آنﭼﻪ ﺑﺮای زن ﺣﺎﺋﺾ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻒ )ﻗﺮآن( اﺳﺖ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ورق ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﻧﺨﻮرد.
و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺨﺶﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ان ﺷﺎء اﻟﻪ ﺛﻮاب آن را دارﯾﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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