 ‐ 221924ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ روزه ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮال
ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺸﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ او ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﺳﺖ و اﮔﺮ روزه ﺑﯿﺮد دﭼﺎر
ﺧﺴﺘ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﯿﻬﻮﺷ ﻣرﺳﺪ .ﺑﺮای ﻗﻀﺎی روزهاش ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐ از ﭘﻮل را ﺑﺮای ﻏﺬا
دادن ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪﻫﺪ؟ و اﮔﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﯾ ﻣﻮﺳﺴﮥ ﺧﯿﺮﯾﮥ اﺳﻼﻣ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﯿﮥ ﻏﺬا و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺟﻨ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن او در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو
ﺟﻬﺎن اول ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ و ﻓﻘﺮای آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻏﻨ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣآﯾﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎن ﺷﻔﺎ دارد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻔﺎﯾﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﻔﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻮب ﻗﻀﺎ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد و ﻻزم ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز
رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻏﺬا دﻫﺪ.
از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺧﻮاﻫﺪ روزه ﺑﯿﺮد ]ﺿﻌﻒ ﮐﺮده[ ﺑﯿﻬﻮش
ﻣﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
اﮔﺮ روزه ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺷﻮد اﻓﻄﺎر ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪا ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﺸﻞ را دارد
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ از روزه ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﯿﻦ ﻏﺬا ﻣدﻫﺪ ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی/۲۵ :
.(۲۱۷
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و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﺎﺗﻮان روزه ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ روزه دارد[(.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮی و اﺳﺘﻘﺮاء ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻧﻮﻋ اﺗﻔﺎﻗ و ﻧﻮﻋ ﻫﻤﯿﺸ.
ﻧﻮع اﺗﻔﺎﻗ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ رﻓﻌﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺗﻮان ﺻﺒﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧاش ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﭘﺲ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ را روزه داد.
و ﻧﻮﻋ داﺋﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﻔﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ...ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا دﻫﺪ«.
اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ) ۳۲۴ /۶ـ .(۳۲۵
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﯿﺰان ﻏﺬا دادن واﺟﺐ در ﮐﻔﺎرۀ روزه :ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارش :ﻧﯿﻢ ﺻﺎع از ﻏﺬای اﺻﻠ
ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﯿﻮن داﺋﻢ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اول (۱۶۷ /۱ :آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻓﺪﯾﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﮐﻪ روزه ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﻧﯿﻢ ﺻﺎع ﯾﻌﻨ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﯾ ﮐﯿﻠﻮ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﻏﺬاﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻏﺬا دادن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﮐﺎﻓ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﺮاﯾ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ
را وﮐﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن را در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ دارد ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮری داده ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن :اﮔﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ دﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎره و
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ﺻﺪﻗﺎت را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (4347و ).(43146
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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