 ‐ 50282اﮔﺮ ﺣﺘ ﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ ﺷﻮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد
ﺳﻮال
اﮔﺮ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ )ﭘﺮﯾﻮد( در اﺛﻨﺎی روزه رخ دﻫﺪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزه را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﮔﺮ زن در اﺛﻨﺎی روزه ﺣﯿﺾ ﺷﻮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺧﺮوج ﺧﻮن ﻟﺤﻈﻪای ﭘﺶ از ﻣﻐﺮب رخ دﻫﺪ ،و در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﮔﺮ روزهی واﺟﺐ ﺑﻮده ﻗﻀﺎﯾﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪی روزه در ﺣﯿﻦ ﺣﯿﺾ ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۳۸۶ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﺮام ﺑﻮدن روزه ﺑﺮای زن ﺣﺎﺋﺾ ﯾﺎ ﻧُﻔَﺴﺎء )ﺧﻮن ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن( و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮدن روزهاش اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ...و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی روزهی رﻣﻀﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺟﻤﺎع را ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ و دﯾﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻣﻐﻨ (۳۹۷ /۴) ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ روزه ﺑﺮای ﺣﺎﺋﺾ و ﻧﻔﺴﺎء ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﺎن ]در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس[ در رﻣﻀﺎن
روزه ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﻗﻀﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ]در اﯾﻦ ﺣﺎل[ روزه ﺑﯿﺮﻧﺪ روزهﺷﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺣﯿﺾ ﻣﺷﺪﯾﻢ ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﻀﺎی روزه اﻣﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز دﺳﺘﻮر ﻧﻤدادﻧﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ
اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﯿﺾ ﻣﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ و روزه ﻧﻤﮔﯿﺮد ،ﭘﺲ اﯾﻦ از ﻧﻘﺼﺎن دﯾﻦ اوﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری.
و ﺣﺎﺋﺾ و ﻧﻔﺴﺎء ﻫﺮ دو ﯾ ﺣﻢ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮن ﻧﻔﺎس ﻫﻤﺎن ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ و ﺣﻤﺶ ﻧﯿﺰ ﯾ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮن
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ﺣﯿﺾ در ﻫﻨﺎﻣ از روز )ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب( رخ دﻫﺪ روزهی آن روز ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد ،ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ در آﻏﺎز روز ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻫﺮﮔﺎه زن ﺣﺎﺋﺾ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺮام ﺑﻮدن روزه در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺖ روزه ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ از ﻣﺒﻄﻼت روزه ﺑﺮدارد ﮔﻨﺎﻫﺎر
ﻣﺷﻮد«.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ در ﺣﺎل روزه دﭼﺎر ﺣﯿﺾ ﺷﻮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻟﺤﻈﺎﺗ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻀﺎی آن روز ـ اﮔﺮ
روزهی ﻓﺮض اﺳﺖ ـ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺧﻮن از وی ﺧﺎرج ﺷﺪه وﻟ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﺎرج ﺷﺪ روزهاش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« اﻟﺪﻣﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ).(۲۸
از ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا ) (۱۵۵ /۱۰درﺑﺎرهی زﻧ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗ اﻧﺪک ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ از اذان
ﺣﯿﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﺎ روزهی وی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺣﯿﺾ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب رخ داده روزهی وی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و آن را ﻗﻀﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﭘﺲ از
ﻏﺮوب ﺑﻮده روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
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