 ‐ 232694ﺣﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر در رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮد
ﺳﻮال

ﺣﻢ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﻪ روزه ﻧﻤﮔﯿﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺠﺎزات او در دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
روزۀ رﻣﻀﺎن رﮐﻨ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻠﻒ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﯿﺮد ﻣﺮ از
روی ﻋﺬری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ دﯾﺮ ﻋﺬرﻫﺎ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺣﺘ ﯾ روز را روزهﺧﻮاری ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﯾ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺷﺪه و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻢ و ﻣﺠﺎزات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﮥ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮥ ﻧﺼﻮح ﮐﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻗﻀﺎی آن روز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ اﺟﻤﺎع را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(234125
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در رﻣﻀﺎن روزهﺧﻮاری ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرش را ﺣﻼل ﺷﻤﺎرد ]و وﺟﻮب روزۀ رﻣﻀﺎن را اﻧﺎر ﮐﻨﺪ[ اﺳﺘﺘﺎﺑﻪ
ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺷﻮد) .زﯾﺮا ﯾ ﺣﻢ ﺿﺮوری از دﯾﻦ را اﻧﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ(.
ﮐﺴ ﮐﻪ آﺷﺎرا روزهﺧﻮاری ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ وی و اﻣﺜﺎل او از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ دوری ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪای از ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ روزهﺧﻮاری اﺳﺖ:
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ ﺷﺨﺺ در رﻣﻀﺎن روزهﺧﻮاری ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ،آن را ﺣﻼل ﺷﻤﺎرد ﻗﺘﻠﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روزهﺧﻮاری در رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺷﻮد.
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و اﮔﺮ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ او ﺑﯿﺎن ﻣﺷﻮد« )اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﺒﺮی.(۴۷۳ /۲ :
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻫﯿﺘﻤ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮۀ ﺻﺪ و ﭼﻬﻠﻢ و ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﯾﻢ :ﺗﺮک روزۀ روزی از رﻣﻀﺎن و روزهﺧﻮاری ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﺎع ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ،ﺑﺪون
ﻋﺬری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﻔﺮ )اﻟﺰواﺟﺮ.(۳۲۳ /۱ :
ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻒ در روزِ رﻣﻀﺎن اﮔﺮ از روی ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ )ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ/۱۰ :
.(۳۵۷
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮﮐﺲ روزی از رﻣﻀﺎن را ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋ روزهﺧﻮاری ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺮ ﺑﺰرﮔ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮﺑﻪاش را ﻣﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺰم
ﺟﺪی ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺮار ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و روزی را ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﺣﻢ روزهﺧﻮاری ﺑﺪون ﻋﺬر در روز رﻣﻀﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
روزهﺧﻮاری در روز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺪون ﻋﺬر از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن ﻓﺎﺳﻖ ﻣﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و روزی را ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ« )ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ.(۸۹ /۱۹ :
ﻧﺴﺎﺋ در ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی ) (۳۲۷۳از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﻮد :در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮدم دو ﻣﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ...ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و ﻗﻮﻣ را دﯾﺪم
ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن آوﯾﺰاﻧﻨﺪ و دﻫﺎﻧﺸﺎن ﭘﺎره ﺷﺪه و از آن ﺧﻮن ﺳﺮازﯾﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦﻫﺎ
ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن روزه روزهﺧﻮاری ﻣﮐﺮدﻧﺪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۳۹۵۱آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ
ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن وﻗﺖ اﻓﻄﺎر روزۀ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرد ،ﭘﺲ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
اﺻﻼ روزه ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟! از اﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺎﻓﯿﺖ را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
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ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (38747ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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