 ‐ 12488ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﻓﻄﺎر را ﺑﺮای روزهدار ﻣﺒﺎح ﻣﮔﺮداﻧﺪ؟
ﺳﻮال

ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ در رﻣﻀﺎن را ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺎح ﻣﮔﺮداﻧﺪ؟ آﯾﺎ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎریای وﻟﻮ ﺧﻔﯿﻒ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺋﻤﻪی ارﺑﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ]ﺑﻪ ﺻﺮف ﺑﯿﻤﺎری[ اﺟﺎزهی اﻓﻄﺎر در رﻣﻀﺎن را ﻧﺪارد ﻣﺮ آﻧﻪ
ﺑﯿﻤﺎریاش ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨ:
۱ـ روزه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد.
۲ـ ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روزه ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ.
۳ـ ﺑﯿﻤﺎر در اﺛﺮ روزه دﭼﺎر ﺳﺨﺘ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺷﻔﺎ ﻧﺸﻮد.
۴ـ ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ روزه ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻗُﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﻐﻨ (۴۰۳ /۴) ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺮﺿ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ را ﻣﺒﺎح ﻣﮐﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روزه ﺑﺪﺗﺮ ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ
اﻓﺘﺪ .ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﮐ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎریای از ﺗﺐ
ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ؟!
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ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ روزه ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد در اﺑﺎﺣﻪی اﻓﻄﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ ]ﺑﺮ اﺛﺮ روزه[
ﺑﯿﻤﺎریاش ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای آن روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ در ﺣﻘﺶ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎریاش
ﻣرود ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮس از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ.«...
ﻧﻮوی در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۲۶۱ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺮﯾﻀ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﻔﺎﯾﺶ ﻫﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾ روزه را ﻧﺪارد ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ...و اﯾﻦ در
ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روزه دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺘ آﺷﺎر ﺷﻮد .ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ روزه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺷﺮط اﺑﺎﺣﻪی روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روزه دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺘ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺷﻮد) .ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺸﻘﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ(.
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روزه دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﻧﺸﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮﻟ اﺳﺖ ﺷﺎذ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ آن را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ آﺷﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﺷﻮد روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮع
).(۲۶۱ /۶
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ از روزه ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﺷﻮد )دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﻧﻤﺷﻮد( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﺳﺎده ﯾﺎ ﺳﺮدرد ﺧﻔﯿﻒ و دﻧﺪان درد و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ،ﺑﺮای اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﻪی وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ ﺣﻼل
اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد .اﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﺣﻢ ﺑﻪ ﯾ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ آﻧﻪ از روزه ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﺷﻮد اﻓﻄﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را ادا ﮐﻨﺪ« اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۳۵۲ /۶
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