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ملیحه نایاب

ماه مبارک رمضان و فتاوی علما در مورد ادای قرض روزه!
ازینکه در ایام ماه مبارک رمضان قرار داریم ،بجا خواهد بود تا در مورد فتاوی بعضی از علما و واعظین محترم در
باره ادای (قرض روزه) که بیشتر متوجه زنان میباشد بپردازم.
البته بصورت کل ،اکثر مسلمانان به همت و قوت ایمانی شان این ماه پر فیض و برکت را روزه میگیرند ،مگر شماری
از آنانکه یا در سفر بوده و یا کدام بیماری (ناخوشی) غیر انتظار عاید حال شان گردیده باشد.
گرفتن روزه مانند دیگر فرایض دینی برای (زن و مرد) مسلمان یکسان فرض و قابل اجرا بوده ،و ازینکه زنان را به
ادای قروض روزه در اوقات دیگر مکلف میدانند ،که شامل حال مردان نمیشود .بدین ترتیب یکنوع نابرابری دیده میشود
که با قانون خداوند (عدل و مساوات) برابر نمیباشد.
البته تکالیف که در حاالت خاص صرف بر زنان عارض میگردد مانند (عادت ماهانه – حاملگی و دوره شیر دهی
نوزاد) زنان را بیشتر تحت فشار و ناراحتی قرار میدهد ،که نزد خداوند تعالی اجرش بیشتر بوده و از روی لطف و
حکمت به آنها رخصت عنایت فرموده است ،تا روزه را افطار نمایند.
البته فتاوی علما درین مورد ( ادای قروض روزه ) سبب گردیده است تا بعضی از زنان تصمیم بگیرند ،از ادویه و
پیچکاری مخصوص استفاده نموده ،تا در ماه (رمضان) از حیض کامال پاک و مانند مردان روزه شانرا مکمل بگیرند ،و
هم نظر به روایتی که :اگر زن روزه قرضی را میگیرد ،بایست به اجازه شوهرش باشد ،که این خود نیز باعث تشویش
بیشتر در آنها میگردد.
زن که در ماه رمضان نظر به امر طبیعت حیض میبیند و به افطار مجبور میگردد ،با وجود احساس نا راحتی و تکالیف
که کمتر از گرفتن روزه برایش نیست ،چون در ایام قرار دارد که ( خورد و نوش) را نیز به احترام روزه داران به
راحتی انجام داده نمیتواند ،یعنی به مانند آنها خود را قرار میدهد.
قرار راپور های صحیی بیشتر از شصت و پنج فیصد زنان به بیماریهای از ناحیه کم خونی مبتال میباشند ،بخصوص در
کشور های فقیر که مردمش به مواد غذایی طرف ضرورت دسترسی کامل ندارند.
خداوند تعالی در قران (سوره بقره) در مورد حیض زن به مردان اشاره میفرماید و خاطر نشان میدارد تا با زنان در
موقع حیض نزدیک نشوید که آنها درعذاب میباشند .یعنی بر عالوه از عذاب جسمی (فزیکی) از نظر روانی نیز زنان
تحت رنج و عذاب قرار میداشته باشند.
البته این آیه از دید و نظر یک متعصب تاریک نظر (زن ستیز) چنین تفسیر میگردد که خداوند تعالی به مردان امر
فرموده است ،چون زنان در ایام حیض در خباثت قرار داشته و نجس میباشند با آنها نزدیک نشوید ،یعنی مقاربت نکنید.
تنها از نظر ظاهری معنی شده و کرامت انسانی زن در نظر گرفته نشده است.
یهودیان نیز در مورد زنان که در ایام حیض قرار میگرفتند به دیده نجس نگریسته ،حتی غذا دست پخت آنها را نمی
خوردند و حاضر نمیشدند با آنها در آن ایام در زیر یک سقف خانه و بدور یک دسترخوان بنشینند ،چه رسد به اینکه
در یک بستر در کنار هم بخوابند .و اما از دید و نظر یک خدا شناس با ایمان طور معنی و تفسیر شده است که مردان را
به دو نکته مهم متوجه میسازد ،از نظر فزیکی (همخوابگی) و هم از نظر معنوی و عاطفی حالت زن را تفسیر و بیان
میدارند ،یعنی با زنان که درین حالت (فشار روحی) قرار میداشته باشند محتاط بوده تا سبب رنجش و آزار خاطر آنها
نگردید.
متاسفانه حاالت جگرخونی و دگرگونی روانی مؤقت که در آن ایام در بعضی از زنان بیشتر به مشاهده میرسد ،چون در
اثر تغییر(هورمونهای زنانه) تحت فشار قرار میگیرند ،کمتر مردان آن حاالت را بدرستی درک کرده میتوانند ،و گاهی
واقع شده است که درین اوقات زنان طرف خشونت و عکس العمل های شدید حتی لت و کوب مردان نیز واقع گردیده
اند.
امروز طب نیز ثابت ساخته است که زنان در دوره عادت ماهوار  -مدت از دوره حاملگی و دوره بعد از زایمان که
باالی سیستم عصبی نیز تاثیر گذار میباشد ،برای مدت محدود زنان خود را تحت فشار و عذاب میبینند .در همین سوره
بقره در جای دیگر در مورد حقوق زن باالی مرد و از مرد باالی زن آمده است:
(خداوند تعالی به جمع مخلوقات غالب است ،اگر شخصی بر شخصی و یا مردی بر زن خود جفا کند خداوند تعالی از
روی حکمت از آنها انتقام میکشد).
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این خود محبت و لطف پروردگار را در حق زنان به اثبات میرساند که از احوال زن بیخبر نبوده ،تا در ادای روزه که
زنان با داشتن (عذر شرعی) خود را معذور میدانند به گرفتن قرض روزه نیز مکلف سازد ،در حالیکه مردان از ادای
این نوع قروض معاف بوده به غیر از اوقات ناخوشی که برای زن و مرد ممکن اتفاق بی افتد.
خداوند تعالی خطاب به محمد ص در (سوره قمر) میفرماید:
( حقیقتا ما قران را برای کسانیکه عبرت گرفته قبول موعظه کنند ،سهل و آسان قرار دادیم تا عبرت گیرند ،آیا کسی
هست که متذکر شده عبرت گیرند؟ )
همچنان در حدیث آمده است که رسول خدا فرمودند:
خداوند تعالی مرا به دین سهل وآَسان هدایت نموده است تا در آن زحمت نباشد ،و لیکن امت من به پیروی از هوای نفس
مشکالت را برای خود و دیگران بوجود آورده است.
کالم الهی کامال واضح است که خداوند دوست بنده گان خود بوده در حق هیچ یک از آنها برابر به خسته خرما هم ظلم
نمیکند ،این خود عدالت خداوند را واضح ساخته که دین اسالم برحق و آسان بوده ،و اما از اینکه امت اسالم خارج از
دایره عدل قدم گذاشته سختی ها را مانند ادیان پشین (یهود و نصاری) در دین جا داده ،تا بیشتر مردم را در ترس و
خوف در برابر خالق شان قرار بدهند ،متاسفانه امروز ممالک اسالمی زیر نام اسالم فساد و جنایات را بیشتر دامن زده
مسلمانان را به فقر و خواری سردچار ساخته اند .چنانکه در ادیان گذشته علما و روحانیون جهت منافع خودشان به آیات
تورات و انجیل دستبرد زدند که در نتیجه سبب تفرقه و گریز مردم از اصل دین و آیین شان گردید.
در مقاالت گذشته روی بعضی از آیات قران که در حق آن جفا شده است اشارات داشتیم ،یعنی بر عالوه از موضوع
روزه و ادای قرض که در بحث امروز بیان گردید ،نمونه های از آیات الهی را در قران سراغ داریم که آنچه در خود
قران آمده است با بعضی تفاسیر در تضاد قرار میگیرد که این خود مشکالت را برای شناخت ازدین اسالم در میان مردم
بوجود آورده است.
همینکه علما روی بعضی از مطالب فقهی باهم اتفاق نظر ندارند ،در حقیقت این خود یکنوع ناباوریها را در میان افکار
مردم بوجود آورده .تا هرکس برایش راه و طریقت از دین جستجو نماید .البته مثالهای زیاد وجود دارد که امید است
علمای دین به آن توجه و دقت بیشتر نمایند.
کسانیکه از قران چنان برداشت میکنند که عدالت خداوند تعالی را نادیده گرفته ،رسوم و عنعنات را باال تر از حکم قران
به مردم تعبیر و تفسیر مینمایند ،یعنی ترازوی عدل را بی موازنه (کج) قرار میدهند ،گناه شان نزد پروردگار بیشتر
میباشد.
با آنکه نظر اکثر فقها در مورد روزه باالی زنان همانا ادای قرض آن میباشد ،لیکن شرایط دیگر را در برابر آنها نیز
قرار داده اند ،یعنی کسانیکه این تعداد از روزها و ماه را روزه قضایی گرفته نمیتوانند بایست که در برابر آنروز ها یا
ماه فدیه روزه را بپردازند .در حقیقت این مشکل دیگریست که سر راه زنان بیچاره قرار داده شده است ،چون اکثریت
زنان مسلمان خود کفاء نبوده و نفقه خور دسترخوان شوهر میباشند ،یعنی قادر به پرداخت فدیه نمیباشند ،و خود را
مجبور می بینند به ادای قروض روزه.
بعضی از علما و دانشمندان درین نظر هستند که اگر قرار باشد یک زن در دوره عادت ماهوار(حیض) بارداری
(حاملگی) و شیردادن طفلش روزه را افطار کند ،و در ایام دیگر بگیرد ،پس زن مظلوم مجبور خواهد بود تا قسمتی از
اوقات عمرش را در ادا کردن روزه قرضی بگذراند.
با همان تعداد از کسانیکه از دیگر ادیان بخصوص مسیحیان به اسالم رو میاورند ،با تاسف که تعداد از زنان و مردان
مسلمان از اسالم به عیسویت گرویده شده که دلیلش را بی عدالتی و خشونت در دین اسالم توجیه میدارند .کسانیکه اسالم
را با دید باز و قلب روشن مطالعه میدارند ،میدانند که اسالم دین صلح خوشبختی و سعادت جاودانیست و هیچ عیب و
نقص در آن وجود ندارد ،البته کسانیکه از اسالم جهت منافع خود و دشمنان اسالم زندگی را برای مردم جهنم ساخته اند،
چنانکه درین ماه مبارک رمضان دست به جنایات زده ،به قتل و خون ریزی مسلمانان بیگناه مبادرت میورزند ،خداوند
تعالی نظر به وعده به جزایشان خواهد رسانید.
خبری از یک خانواده ایرانی بگوشم رسید که آنها از علما و حکومت های اسالمی راضی نبوده ،به زعم خود شان که
اصال نقص در خود دین اسالم است ،تصمیم گرفتند تا به همان دین اجدادی یعنی (زردشتی) که دین صلح و عشق و
محبت توصیف نموده اند دوباره برگردند..
البته چنین اخبار انسان را شاک میدهد و این پرسش در ذهن هر مسلمان پیدا میشود که ،آیا آنها خود مالمت هستند و عدم
آگاهی از اسالم باعث خروج شان از دین گردیده است و یا اینکه اعمال و رفتار علما و رؤسای کشور های اسالمی که
از رسانیدن پیام حق به مردم عاجز مانده اند سبب اینهمه هرج و مرج ها در جوامع اسالمی گردیده است..؟
پایان
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قابل یادآوری میدانم اینکه ،برعالوه از مصاحبه ایکه در رابطه به روز مادر با مجله وزین زن در وزارت امور زنان
(برج جوزا) انجام دادم ،همچنان مؤفق به دریافت تقدیرنامه (افتخاری) از طرف آنمقام وزارت بخاطر کتاب (فرشته
سعادت – زن) نیز گردیده ام ،که بدین وسیله از لطف ایشان بار دیگر اظهار امتنان مینمایم.
چون توانمندی چاپ تعداد بیشتر کتاب را نداشتم ،البته انتخاب و نشر مطالب مربوط به کتاب در صالحیت وزارت امور
زنان میباشد تشکر.
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