 ‐ 219539در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻧﺒﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﻀﺎ و ﻏﺬا دادن ﻫﻢ ﻧﺪارد
ﺳﻮال

ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ دارو ﻣﺼﺮف ﻣﮐﺮدم و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﯿﺮم و ﭘﺰﺷ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﺟﺎزه داد روزه ﻧﯿﺮم .اﯾﻦ رﻣﻀﺎن را ﻗﻀﺎ ﻧﺮدم ﭼﻮن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﻢ و ﻧﻤداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرم ﺣﻢ ﺷﺮﻋ
ﻣﺘﻔﺎوﺗ دارد .رﻣﻀﺎن دوم را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻃﺒﯿﻌ روزه ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن اول را ﺑﻪ ﺟﺎی آورم اﻣﺎ
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺧﻮاﺳﺘﻢ روزه ﺷﻮم ﻓﺸﺎرم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣاﻓﺘﺎد و اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘ ﻣﮐﺮدم و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن اول را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ آﻧﻪ رﻣﻀﺎن ﺳﻮم از راه رﺳﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ روزش را روزه ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘ ﮐﺸﯿﺪم.
ﻓﺸﺎرم ﮔﺎه ﺑﻪ  ۳۰/۸۰ﻣرﺳﺪ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ از رﺧﺘﺨﻮاﺑﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻪ روزه ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ ﻣﺎه ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اذﯾﺖ ﺷﺪم .ﻣﺗﺮﺳﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را روزه ﺷﻮم و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارم و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟ ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﻣﺪاوا و رﻓﺘﻦ ﻧﺰد ﭘﺰﺷ ﻫﻢ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﻣﺸﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ .ﺣﻢ ﺷﺮﻋ ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﻗﺮار دارم ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ روزﻫﺎﯾ از رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
آورد و ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۵۰و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۴۶از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺎه روزهﻫﺎﯾ از
رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﯾﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورم ﻣﺮ در
ﺷﻌﺒﺎن.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺮص اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ]روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ[ آن در ﺷﻌﺒﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻗﻀﺎ ﺗﺎ
وارد ﺷﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.(۱۹۱ /۴ :
اﮔﺮ ﻗﻀﺎی روزهاش را ﺗﺎ ﺷﺮوع رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﺎ از روی ﻋﺬر اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر؛ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻋﺬری ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮش اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﯾﺶ ﺑﺮای او ﮐﺎﻓ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻗﻀﺎی روزه را ﺗﺎ وارد
ﺷﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮش ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟ آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا ﻫﻢ
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ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و راﺟﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا دادن ﺑﺮاﯾﺶ اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮال ) (26865ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزهﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در رﻣﻀﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎوردهاﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻧﺪارﯾﺪ و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ آن را در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ روزه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ـ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺨﻦ ﭘﺰﺷ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد درﻣﺎن ﻧﻤﺷﻮد ـ و
ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻗﻀﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،روزه ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا دﻫﯿﺪ
و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻏﺬا دادن ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺪﯾﻪ ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮا ﺷﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
ﺗﻮان ﺗﻠﯿﻒ ﻧﻤﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (171235ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.

2/2

