 ‐ 11107آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮد؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﻧﯿﺮد ﯾﺎ آنﮐﻪ ﺳﺨﺘ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و روزه ﺑﯿﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﻧﯿﺮد و روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ روزه ﻧﺸﺪه را ﺑﻌﺪا ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺷﻮاری ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
دﻟﯿﻞ آن:
۱ـ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۵۸۳۲از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ رﺧﺼﺖﻫﺎی او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺪ ﻣدارد ﻣﻌﺼﯿﺖ او ﺷﻮد آﻟﺒﺎﻧ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۵۶۴آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ـ ﺑﺨﺎری ) (۶۷۸۶و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۲۷از ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﯿﺎن دو اﻣﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻧﻤﺷﺪ ﻣﺮ آنﮐﻪ آﺳﺎنﺗﺮﯾﻨﺶ را ﺑﺮﻣﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﻮد دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم از آن
ﺑﻮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻧﺘﺨﺎب آﺳﺎنﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺣﺮام ﯾﺎ ﻣﺮوه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر در ﺻﻮرت دﺷﻮار ﺑﻮدن روزه ،ﻣﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﺮس از زﯾﺎن دﯾﺪن او ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ) (۲۷۶ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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ﺑﯿﻤﺎر دو ﺣﺎﻟﺖ دارد:
ﯾ آنﮐﻪ :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ روزه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد.
دوم :اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ روزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ زﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ روزه ﻧﯿﺮد و ﭼﻨﯿﻦ
روزهای را ﻧﻤﮔﯿﺮد ﻣﺮ ﺟﺎﻫﻞ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﻐﻨ (۴۰۴ /۴) ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روزه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﻣﺮوﻫ اﻧﺠﺎم داده ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑﺮ دارﻧﺪۀ زﯾﺎن ﺑﺮای اوﺳﺖ و
ﺗﺮک ﺗﺨﻔﯿﻒِ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رﺧﺼﺖ اوﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ) (۳۵۲ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧ از ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ و ﺑﯿﻤﺎران ﭘ ﻣﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ روزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ زﯾﺎنﺑﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ اﺑﺎ دارﻧﺪ
ﮐﻪ روزۀ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :آﻧﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و رﺧﺼﺖ او را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺧﻮد زﯾﺎن وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺎل آنﮐﻪ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻻ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮاْ اﻧﻔُﺴﻢ] ﻧﺴﺎء) [۲۹ :و ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺪﻫﯿﺪ(.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ).(۱۳۱۹
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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