 ‐ 234125آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ روزهاش را ﺧﻮرده ،ﻗﻀﺎی آن
واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﺬری روزهی رﻣﻀﺎن را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ در اﺛﻨﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺪ روزهﺧﻮاری ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻗﻀﺎی
روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ روزه ﻧﺒﻮده ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
روزهی رﻣﻀﺎن ﯾ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ روزهاش را ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬری ﺷﺮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﻔﺮ و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ روزهی رﻣﻀﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی آن روزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎً او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی آن[ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را روزه ﺷﻮد[(.
وﻟ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ از روی ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﺣﺘ ﯾ روزهی رﻣﻀﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از اﺳﺎس ﻧﯿﺖ روزه ﻧﻨﺪ ﯾﺎ
ﭘﺲ از ﺷﺮوع روزه ﺑﺪون ﻋﺬر آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺒﯿﺮه را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه و واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧ اﺟﻤﺎع را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺖ درﺑﺎرهی ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮض ﺑﻮدن آن اﯾﻤﺎن دارد و ﺑﻠﻪ از روی ﻏﺮور و ﺗﺒﺮ آن را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد )اﻻﺳﺘﺬﮐﺎر.(۷۷ /۱ :
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اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓ ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ؛ زﯾﺮا روزه ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮ ذﻣﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ و از ﻋﻬﺪهاش ﻧﻤرود ﻣﺮ ﺑﺎ ادای آن ،و او اداﯾﺶ
ﻧﺮده ﭘﺲ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﻣﺎﻧﺪ )اﻟﻤﻐﻨ.(۳۶۵ /۴ :
در ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ) (۱۴۳ /۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﮐﺴ ﮐﻪ روزه را از روی اﻧﺎر وﺟﻮﺑﺶ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و آﻧﻪ از روی ﺗﻨﺒﻠ روزه ﻧﯿﺮد ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﻪ
ﻧﻤﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮک رﮐﻨ از ارﮐﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮب آن اﺟﻤﺎع اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﺗﺎدﯾﺐ از ﺳﻮی وﻟ اﻣﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ او و اﻣﺜﺎﻟﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻠﻪ ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﯿﺮ او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
او ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن روزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﻫﻤﺮاه آن ﻧﺰد اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ«.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺣﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۷ﺳﺎل دارد ﭼﯿﺴﺖ؟ او
ﻫﯿﭻ ﻋﺬری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﺪ و آﯾﺎ ﻗﻀﺎی روزه ﺑﺮاﯾﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺮای ﺳﻬﻞاﻧﺎریاش ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻫﺮ ﮐﺲ روزی از رﻣﻀﺎن را ﺑﺪون رﺧﺼﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری
روزه ﻧﯿﺮد روزهی ﻫﻤﻪی ﻋﻤﺮ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤآورد ﺣﺪﯾﺜ اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺰد اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ،ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ« )ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻣﻦ اﻟﺪرب.(۲۰۱ /۱۶ :
ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ روزهی رﻣﻀﺎن را از روی ﻋﻤﺪ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﻧﺪارد ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر
روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻇﺎﻫﺮﯾﻪ اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ رای را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺬﻫﺐ ﻇﺎﻫﺮﯾﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻗﻀﺎ ﻧﺪارد .اﯾﻦ
از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺎﻓﻌ در ﻋﺮاق و از ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺷﺎﻓﻌ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل اﺑﻮﺑﺮ اﻟﺤﻤﯿﺪی درﺑﺎرهی
روزه و ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا ﺗﺮک ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻀﺎ ﺟﺒﺮاﻧﺶ ﻧﻤﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﮐﻼم ﮔﺮوﻫ از اﺻﺤﺎب ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه از
ﺟﻤﻠﻪ :ﺟﻮزﺟﺎﻧ و اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮﺑﻬﺎری و اﺑﻦ ﺑﻄﻪ )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.(۳۵۵ /۳ :
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻤﺪ و ﺑﻋﺬر ﻧﻪ روزه و ﻧﻪ ﻧﻤﺎز را ﻗﻀﺎ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ]ﻗﻀﺎﯾﺶ[ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ
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)اﻻﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ.(۴۶۰ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ اﮔﺮ روزه را از اﺳﺎس از روی ﻋﻤﺪ و ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ راﺟﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎ ﺑﺮای وی
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا از آن ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﻤﺑﺮد و از او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎدت دارای وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨ
اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪون ﻋﺬر از آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ از ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۸۹ /۱۹ :
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ :ﻫﺮﮐﻪ ﭼﯿﺰی از روزهی رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد،
و ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻗﻮل ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮاب و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺷﺨﺺ ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﮔﺮدد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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