 ‐ 5595زﻧﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع دوﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪی ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ؟
ﺳﻮال

زن ﺑﺮای اﯾﻨﻪ دوﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﺣﯿﺾ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ؟ اﮔﺮ ﻓﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﯿﻀﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و
ﻧﻤﺎزش را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﯾﺎ ﻟﻪی ﻗﻬﻮهای رﻧ ﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ :اﮔﺮ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪی زﻧ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﭘﺎک ﺷﺪن وی ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﺳﺖ و ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد ﻣﺪﺗﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻃﻮﻻﻧ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﯿﺾ را ﯾ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﺶ را ﭘﺎﻧﺰده روز داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺮ اﯾﻦ رای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ آن وﺟﻮد داﺷﺖ ﺣﯿﺾ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد ﻣﺪت آن ﭼﻘﺪر ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺎم ﺑﺴﯿﺎری را در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺾ واﺑﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن و ﻣﺪت ﭘﺎﮐ ﺑﯿﻦ دو ﺣﯿﺾ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮده ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر رخ ﻣدﻫﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻬﻢ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ...
اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﺣﯿﺾ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺳﭙﺲ درﺑﺎرهی ﻣﻘﺪار آن اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻠﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﻮل ﺳﻮم ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﯿﺾ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۲۳۷ /۱۹ :
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﺣﺎم
ﻣﺘﻔﺎوﺗ از ﺣﯿﺾ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﮔﺮدد و روش ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺧﻮن از ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:
رﻧ :رﻧ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ و ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺳﺮخ رﻧ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
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ﻏﻠﻈﺖ :ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ رﻗﯿﻖ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮ :ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺑﺪﺑﻮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﺪﺑﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮنِ ﻋﺎدی اﺳﺖ.
ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن :ﺧﻮن ﺣﯿﺾ در ﺻﻮرت ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﻟﺨﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻋﺎدی اﺳﺖ ﻟﺨﺘﻪ
ﻣﺷﻮد.
ﺣﯿﺾ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻤﺎز ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ از رﺳﯿﺪن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪی ﻫﻢ وﺿﻮ ﺑﯿﺮد و اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز از وی ﺧﻮن ﺧﺎرج
ﺷﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد .اﺻﻞ در ﺧﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ رای ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر از ﭘﺎﻧﺰده روز ﻓﺮاﺗﺮ رود ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ
اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :زن ﺑﺎ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﺣﯿﺾ ﻣﺷﻮد:
ـ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺾ از رﺣﻢ ﺧﺎرج ﻣﮔﺮدد.
ـ ﺧﺸ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ،ﯾﻌﻨ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ از زﻧ ﺧﺎرج ﻧﺮدد در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﭘﻨﺒﻪی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺧﺮوج ﺧﻮن در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺎک ﺑﻮدن آن ﺷﺪ ﻣﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪاش ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز
ﻣﺧﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﻨﺒﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻗﻬﻮهای ﯾﺎ زرد رﻧ ﺑﻮد ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ.
زﻧﺎن ﻇﺮوف ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻣﮔﻔﺖ :ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ )ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﺾ ،ﺑﺎب إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺤﯿﺾ وإدﺑﺎره( و ﻣﺎﻟ.(۱۳۰) 
اﻣﺎ زردی و ﺗﯿﺮﮔ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﭘﺎﮐ زن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﺎﺑﺖ و وﺟﻮب ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺷﻮد.
زﯾﺮا ام ﻋﻄﯿﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ زردی و ﺗﯿﺮﮔ ﭘﺲ از ﭘﺎﮐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ).(۳۰۷
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری ) (۳۲۰ﺑﻪ ﺟﺰ ﻟﻔﻆ ﭘﺲ از ﭘﺎﮐ.
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ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﯿﺮﮔ ﻣﺎﯾﻊ ﻗﻬﻮهای رﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ آب ﭼﺮک و ﻧﺎﭘﺎﮐ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﺮدﯾﻢ ﯾﻌﻨ آن را ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤآوردﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ وﺿﻮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﺮﮔ ﯾﺎ زردی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺣﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﯿﻦ آن ﭘﺎﮐ رخ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰو ﺣﯿﺾ اﺳﺖ.
راﺑﻌﺎ :اﮔﺮ زﻧ ﻓﺮ ﮐﻨﺪ ﭘﺎک ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ]ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﭼﺎر اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ[.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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