 ‐ 23296ﻋﺬرﻫﺎﯾ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ در رﻣﻀﺎن را ﻣﺒﺎح ﻣﮐﻨﺪ
ﺳﻮال
ﭼﻪ ﻋﺬرﻫﺎﯾ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺒﺎح ﺷﺪن اﻓﻄﺎر در رﻣﻀﺎن ﻣﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد آﺳﺎﻧﯿﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ واﺟﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ آن را دارﻧﺪ
و ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ از روی ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ﻗﺎدر ﺑﻪ روزه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ را ﻣﺒﺎح ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﺬرﻫﺎی ﺷﺮﻋ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ
را ﻣﺒﺎح ﻣﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
»ﻧﺨﺴﺖ :ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﯿﻤﺎری ﯾﻌﻨ :ﻫﺮ ﻋﻠﺘ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺣﺪ ﺳﻼﻣﺘ ﺧﺎرج ﺳﺎزد.
اﺑﻦ ﻗُﺪاﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و اﺳﺎس آن اﯾﻦ ﻗﻮل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ:
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[(.
از ﺳﻠَﻤﺔ ﺑﻦ اَﮐﻮع ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ:
وﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻄﻴﻘُﻮﻧَﻪ ﻓﺪْﻳﺔٌ ﻃَﻌﺎم ﻣﺴﻴﻦ] ﺑﻘﺮه[۱۸۴ :
)و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ]روزهی ﺑﺮاﯾﺸﺎن[ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻔﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾ اﺳﺖ(،
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﺳﺖ روزه ﻧﯿﺮد روزهاش را اﻓﻄﺎر ﻣﮐﺮد و ﻓﺪﯾﻪ ﻣداد ﺗﺎ آﻧﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪِ آن ﻧﺎزل ﺷﺪ:
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ﺷَﻬﺮ رﻣﻀﺎنَ اﻟﱠﺬِي اﻧﺰِل ﻓﻴﻪ اﻟْﻘُﺮآنُ ﻫﺪًى ﻟّﻠﻨﱠﺎسِ وﺑﻴِﻨَﺎتٍ ﻣﻦ اﻟْﻬﺪَى واﻟْﻔُﺮﻗَﺎنِ ﻓَﻤﻦ ﺷَﻬِﺪَ ﻣﻨﻢ اﻟﺸﱠﻬﺮ ﻓَﻠْﻴﺼﻤﻪ وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ
او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ]ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫ [اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در آن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻫﺪاﯾﺘﺮ و ]در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی[ دﻻﯾﻞ آﺷﺎر ﻫﺪاﯾﺖ و
]ﺗﺮازوی[ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺎه را درک ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را روزه ﺑﺪارد و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در
ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ]ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آن روزﻫﺎ[ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را روزه ﺷﻮد[(.
و آﯾﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ روزه ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریاش ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ از ﺗﺒﺎه ﺷﺪن
ﻋﻀﻮی از ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺗﺮﺳﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ روزه ﻧﯿﺮد و ﺑﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ روزه ﻧﯿﺮد و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن روزه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺮوه اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺘﺶ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و دوری از آن واﺟﺐ اﺳﺖ .ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ اﻓﻄﺎر را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺎح ﻣﮔﺮداﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﮔﺮ از ﺳﺨﺘ و ﺧﺴﺘ ﺑﺘﺮﺳﺪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ دﭼﺎر ﺧﺴﺘ
ﻣﺷﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺳﻔﺮ
ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در آن اﺟﺎزهی اﻓﻄﺎر دارد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮوط را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ ـ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﺎز در آن ﻗﺼﺮ ﺷﻮد.
ب ـ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ج ـ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رای ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﯾ ﻗﺼﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﯾ رﺧﺼﺖ
و ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎری ﮐﻪ از ﺳﻔﺮش ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺼﯿﺖ دارد ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻦ رﺧﺼﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﺑﺮای راﻫﺰﻧ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮت رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ رﺧﺼﺖ ﺳﻔﺮ:
رﺧﺼﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ دو ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد و وارد وﻃﻨﺶ ﯾﻌﻨ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ ﺷﻮد.
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دوم :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ در اﺛﻨﺎی ﺳﻔﺮ ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮد ﻣﺪﺗ در ﯾ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد و آن ﺟﺎ ﺑﺮای
اﻗﺎﻣﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وی دﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و در
رﻣﻀﺎن روزه ﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻢ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺬر ﺳﻮم :ﺣﺎﻣﻠ و ﺷﯿﺮدﻫ:
ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﺷﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد
ﯾﺎ ﺑﯿﻢ زﯾﺎن و ﻣﺮﮔﺸﺎن رود ،اﺟﺎزه دارﻧﺪ در رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮﻧﺪ .دﻟﯿﻞ رﺧﺼﺖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ:
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[(.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻋﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ روزه ﺑﺮاﯾﺶ زﯾﺎﻧ ﻧﺪارد اﺟﺎزهی روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻧﺪارد .ﻧﺎم
ﺑﺮدن از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ روزه در آن ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن ﻣﺷﻮد ﯾﻌﻨ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮرد زن آﺑﺴﺘﻦ و ﺷﯿﺮده
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﺖ رﺧﺼﺖ اﻓﻄﺎر ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .از دﯾﺮ دﻻﯾﻞ رﺧﺼﺖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن
ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ﮐﻌﺒ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ روزه و ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺎز را از
]ﻋﻬﺪهی[ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و از زن ﺣﺎﻟﻤﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮده روزه را.
ﭼﻬﺎرم :ﭘﯿﺮی و ﻓﺮﺗﻮﺗ.
ﭘﯿﺮی و ﻓﺮﺗﻮﺗ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮد و زن ﮐﻨﻬﺴﺎﻟ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﺶ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺷُﺮف ﻓﻨﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﻣﮔﺬرد ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﻣﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻔﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻼﻣﺘاش ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪهاﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ،ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻄﻴﻘُﻮﻧَﻪ ﻓﺪْﻳﺔٌ ﻃَﻌﺎم ﻣﺴﻴﻦ] ﺑﻘﺮه[۱۸۴ :
)و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ]روزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن[ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ،ﮐﻔﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮا اﺳﺖ(.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮای ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﭘﯿﺮزﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ روزه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﯿﻦ ﻏﺬا ﻣدﻫﻨﺪ.
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ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﺸﻨ و ﮔﺮﺳﻨ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ:
ﮐﺴ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮔﺮﺳﻨ ﯾﺎ ﺗﺸﻨ ﺷﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺿﺮورت آب ﯾﺎ ﻏﺬا ﻣﺧﻮرد و ﺑﻘﯿﻪی روز را اﻣﺴﺎک
ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﻀﺎی آن روز را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺮس از ﺳﺴﺘ در ﻫﻨﺎم روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟ ﯾﺎ ﺣﺘﻤ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠ اﻟﺤﺎق ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ در
ﻣﺤﺎﺻﺮهی دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ اﮔﺮ از روی ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﻮد و ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺮس اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ روزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﻮد دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘ ﺷﻮد ،اﺟﺎزه دارد ﭘﯿﺶ از
ﺟﻨ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺷﺸﻢ :اﺟﺒﺎر
اﮐﺮاه ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﯾﻌﻨ آﻧﻪ دﯾﺮی اﻧﺴﺎن را ﺧﻼف رﺿﺎﯾﺘﺶ و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺗﺮک ﯾ ﮐﺎر ﮐﻦد«.
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