 ‐ 146212زﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا را از دﺳﺖ داده آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻌﺪا ﻗﻀﺎ
ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
اﮔﺮ زﻧ در روزﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺤﺮم در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده ،آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻏﺴﻞ ،روزهی اﯾﻦ روزﻫﺎ را
ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ روزهی روز ﻋﺎﺷﻮرا را از دﺳﺖ داده ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤآورد ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺟﺮ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :زﻧ ﮐﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده آﯾﺎ روزهی اﯾﻦ روز را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟ در
ﻣﻮرد ﻧﻮاﻓﻞ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ]ﻧﻤﺎزﻫﺎ و روزهﻫﺎی[ ﻧﺎﻓﻠﻪای ﻗﻀﺎ ﻣﺷﻮد و ﮐﺪام ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺷﻮد؟
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻧﻮﻋ ﮐﻪ دارای ﺳﺒﺐ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﻧﺎﻓﻠﻪای ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﻮت ﻣﺷﻮد و ﻗﻀﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤآﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ﺗﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺳﺒﺐ دارد ،ﯾﻌﻨ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﯾ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ آن ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﻓﻮت ﻣﺷﻮد .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ روز ﻋﺮﻓﻪ و
ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ و روزهی ﻋﺎﺷﻮر را ﺑﺪون ﻋﺬر ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺪون ﺷ
ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﻀﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزهی ﻋﺮﻓﻪ و روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺣﺎﻟ ﻓﺮا رﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧ ﮐﻪ در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن
اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﺎز ﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ]ﻋﺒﺎدات[ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾ روز
ﻣﻌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ آن روز ﺣﻤﺖ از روزه ﻧﯿﺰ ﻓﻮت ﻣﺷﻮد« ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۴۳ /۲۰
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺬر اﯾﻦ ﻋﺒﺎدات را ﺗﺮک ﮐﺮده ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ زن ﺣﺎﺋﺾ ﯾﺎ زﻧ ﮐﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن دارد ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر و
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ﻣﺴﺎﻓﺮ ـ و ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ روزه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ ﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روز را روزه ﺑﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺘﺶ ﭘﺎداش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎری ) (۲۹۹۶از اﺑﻮﻣﻮﺳ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت رود ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣداده ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺷﻮد.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣداده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﺮای
ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻃﺎﻋﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣداده اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن
ﻣﺎﻧﻊ آن را اداﻣﻪ دﻫﺪ )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری(.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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