 ‐ 49848ﻣﺪﻋ اﺳﺖ دﻟﯿﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ زن ﺑﺎﯾﺪ روزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ
ﺳﻮال

دﺧﺘﺮی ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ روزﻫﺎﯾ از رﻣﻀﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ روزه ﻧﺒﻮده ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺪﻋ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋ
در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﻗﻀﺎی اﯾﻦ روزﻫﺎ را واﺟﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .از ﺷﻤﺎ ﮔﺮاﻣ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ دﻻﯾﻠ از ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺳﻨﺖ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
وﺟﻮب ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﺑﺮای زﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺾ )ﭘﺮﯾﻮد( آن را ادا ﻧﺮده اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﺑﺎرۀ آن
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ و اﺟﻤﺎع دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری ) (۳۲۱و ﻣﺴﻠﻢ ) (۳۳۵از ﻣﻌﺎذه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺣﺎﺋﺾ روزه
را ﻗﻀﺎ ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻀﺎ ﻧﻤﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺮوری ﻫﺴﺘ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ﺣﺮوری ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻣﭘﺮﺳﻢ .ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺎ دﭼﺎر آن )ﯾﻌﻨ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ( ﻣﺷﺪﯾﻢ ،و اﻣﺮ ﻣﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی روزه را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز
ﻧﻤﺷﺪﯾﻢ« .اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
ﻧَﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺣﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن ﺣﺎﺋﺾ و ﻧُﻔَﺴﺎء در ﻫﻨﺎم ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﻧﻤﺎز و روزه
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻗﻀﺎی
روزه را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد.
ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺗﺮار ﻣﺷﻮد و ﻗﻀﺎﯾﺶ دﺷﻮار ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻼف روزه ﮐﻪ
ﯾ ﺑﺎر در ﺳﺎل واﺟﺐ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﯿﺾ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﯾﺎ دو روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ«.
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ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»آﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺮوری ﻫﺴﺘ؟« ﺣﺮوری ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﺮورا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ در ﻓﺎﺻﻠﮥ دو ﻣﯿﻠ ﮐﻮﻓﻪ.
ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮارج ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺮوری ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﻗﮥ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻋﻠ ﺧﺮوج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺎن ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﯾ از اﺻﻮل ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ
و رد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺳﺆال ﻣﻌﺎذه را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮرد اﻧﺎر ﻗﺮار داد.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در »اﻟﻤﻐﻨ (۳۹ /۳) «ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس اﺳﺖ روزه ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻬﺎ در رﻣﻀﺎن ]در ﺣﺎل
ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس[ روزه ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ و ]ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن[ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣآورﻧﺪ و اﮔﺮ ]در اﯾﻦ ﺣﺎل[ روزه ﺷﻮﻧﺪ روزهﺷﺎن
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻧﻮوی در »اﻟﻤﺠﻤﻮع« ) (۳۸۶ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ روزۀ رﻣﻀﺎن را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺟﻤﺎع را ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬِر و اﺑﻦ
ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی و اﺻﺤﺎب ﻣﺎ و دﯾﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در »ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی« ) (۲۱۹ /۲۵ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ و اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﻣﻨﺎﻓ روزه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زن ﺣﺎﺋﺾ روزه ﻧﻤﮔﯿﺮد اﻣﺎ
ﻗﻀﺎی روزه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﺳﭙﺲ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨ ﭼﻨﺪ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﻣﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻠ ﺑﺮای وﺟﻮب ﻗﻀﺎی روزۀ زﻧ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده وﺟﻮد ﻧﺪارد؟!
اﯾﻦ زﻧ ﮐﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺮ ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮع اﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟ و اﺣﺎم اوﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤداﻧﺪ واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ و از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺣﺮام اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﻗُﻞ اﻧﱠﻤﺎ ﺣﺮم رﺑ ِاﻟْﻔَﻮاﺣﺶ ﻣﺎ ﻇَﻬﺮ ﻣﻨْﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻄَﻦ واﻷﺛْﻢ واﻟْﺒﻐْ ﺑِﻐَﻴﺮِ اﻟْﺤﻖ وانْ ﺗُﺸْﺮِﻛﻮا ﺑِﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻟَﻢ ﻳﻨَﺰِل ﺑِﻪ ﺳﻠْﻄَﺎﻧﺎً وانْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا
ﻋﻠَ اﻟﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ ]ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف[۳۳ :
)ﺑﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ زﺷﺘﺎریﻫﺎ را ﭼﻪ آﺷﺎر و ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن و ﮔﻨﺎه و ﺳﺘﻢ ﻧﺎﺣﻖ را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ]ﻧﯿﺰ[ اﯾﻨﻪ ﭼﯿﺰی را
ﺷﺮﯾ اﻟﻪ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠ ﺑﺮ ]ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ[ آن ﻧﺎزل ﻧﺮده و اﯾﻨﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﻤداﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﺪ(.
و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣآورد در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﺎ ﻳﻠْﻔﻆُ ﻣﻦ ﻗَﻮلٍ اﻻ ﻟَﺪَﻳﻪ رﻗﻴﺐ ﻋﺘﻴﺪٌ ]ﺳﻮرۀ ق[۱۸ :
)ﻫﯿﭽ ﺳﺨﻨ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤآورد ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒ آﻣﺎده ﻧﺰد او ]آن را ﺛﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ[(.
از اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺼﯿﺮت و ﻓﻘﻪ در دﯾﻦ ارزاﻧ دارد.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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