 ‐ 21697ﭘ در ﭘ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮال
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻨﺞ روز از رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﺮﻓﺘﻢ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ روز را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی آورم ﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﯾ روزِ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﺋﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ در ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ روزه ﻧﺒﻮده روزه ﺑﯿﺮد ،زﯾﺮا اﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آن[ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را روزه ﺑﺪارد[(.
در ﻣﻮرد اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭘ در ﭘ ﺑﻮدن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ روزهﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ،
ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾ روزش را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺎﻧﺖ روزه ﺑﯿﺮی .دﻟﯿﻞ آن آﯾﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺘﺎﺑﻊ را در
ﻣﻮرد روزهی رﻣﻀﺎن ﺷﺮط ﻧﺮده و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﺎﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۱۶۷ /۶و اﻟﻤﻐﻨ.(۴۰۸ /۴) 
از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن را در روزﻫﺎﯾ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد؟
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :ﺑﻠﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد را در روزﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد
زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ و اﯾﻨﺠﺎ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﭘ در ﭘ ﺑﻮدن را در ﻗﻀﺎ
ﺷﺮط ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ« .ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۳۴۶ /۱۰
در ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ) (۳۵۲ /۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ دو روز ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را روزه ﻧﺮﻓﺖ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘ
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در ﭘ ﺑﻮدن آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﭘ در ﭘ ﺑﯿﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﭘ ﻫﻢ ﻧﯿﺮد اﺷﺎﻟ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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