 ‐ 111513روزهدار اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺷ دارد ﺑﻪ ﺧﻮردن اداﻣﻪ دﻫﺪ و در
ﺻﻮرت ﺷ درﺑﺎرۀ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ ﻣﻐﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﻧﺪارد روزهاش را ﺑﺨﻮرد
ﺳﻮال

 ‐۱ﺑﺮای روزهدار ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ ﻏﺮوب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷ دارد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺎم اﻓﻄﺎرش ﻏﺮوب ﻧﺸﺪه،
روزۀ آن روز را ﻗﻀﺎ ﻣﮐﻨﺪ ‐۲ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ رخ داده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ ﺑﻨﻮﺷﺪ،
روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺳﺆال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﺮا در ﻣﻮرد اوﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن روز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد اﻣﺎ در ﻣﺴﺌﻠﮥ دوم ﻗﻀﺎی
آن روز واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
روزهدار در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روزهاش را ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،زﯾﺮا
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺛُﻢ اﺗﻤﻮاْ اﻟﺼﻴﺎم اﻟَ اﻟﱠﻠﻴﻞ

]ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :

)ﺳﭙﺲ روزه را ﺗﺎ ]ﻓﺮا رﺳﯿﺪن[ ﺷﺐ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ(.
ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻏﺎز ﻣﺷﻮد و او ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم روز اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ ﮔﻤﺎﻧﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪن روز اﺳﺖ و از اﯾﻦ اﺻﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﮥ ﻇﻦ.
اﻣﺎ روزهداری ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺷ دارد و ]ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﺖ ﻓﺠﺮ ﺷﺪه[ و ﺧﻮرده و ﻧﻮﺷﯿﺪه ،روزهاش را ﻗﻀﺎ
ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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وﻛﻠُﻮاْ واﺷْﺮﺑﻮاْ ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﻻﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﻻﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِ

]ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :

)و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ رﺷﺘﮥ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺎﻣﺪاد از رﺷﺘﮥ ﺳﯿﺎه ]ﺷﺐ[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدار ﺷﻮد(.
و اﯾﻦ دال ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ]در
ﺣﺎل ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن[ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﻓﺠﺮ ﻃﻠﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ،
زﯾﺮا اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎی ﺷﺐ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) (38543را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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