 ‐ 249449از روی ﻧﺎداﻧ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزهﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال

وﻗﺘ روزه ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ ﺷﺪ رﻣﻀﺎن اول را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎداﻧ و ﻋﺪم اﻃﻼع از اﯾﻨﻪ روزه ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ
ﺑﻌﺪا در ﯾ ﻫﻔﺘﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧ رﻣﻀﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم و ﭘﺲ از ﭘﺎﮐ از ﺣﯿﺾ ﭼﻬﺎر روز رﻣﻀﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری و
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ روزهاش ﺑﯿﺮم .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ روزه ﺷﻮم ﯾﺎ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻢ؟ اﻣﺎ ﻣﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ روز را
روزه ﻧﺮﻓﺘﻪام و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در آن ﺳﺎﻟ ﮐﻪ روزه ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ ﺷﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪهام ،زﯾﺮا آن وﻗﺖ اﯾﻦ را ﻧﻤداﻧﺴﺘﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎزﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ روزﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن روزه ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﺑﻮدهاﯾﺪ و ﭼﻪ دﯾﺮ
روزﻫﺎی ﻣﺎه و اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز را روزه ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺪاد آن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮد
روزه ﺑﯿﺮد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ روزه را از روی ﺟﻬﻞ ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻣﺜﻼ ﮔﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ روزه ﺑﺮای او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎ
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ ،ﺑﺮای او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺟﺎی آورد ،زﯾﺮا واﺟﺒﺎت ﺑﺎ ﺟﻬﻞ از ﮔﺮدن اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠ از زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣرﺳﻨﺪ و ﺳﻦ ﮐﻤ دارﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ و ﺷﺮم ﻣﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ روزه ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺎه ﺣﺘ در روزﻫﺎی ﺣﯿﺾ روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اوﻟ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎهﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ روزه ﻧﺒﻮدهای ﻗﻀﺎ ﮐﻨ.
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و ﺑﻪ دوﻣ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ روزهﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮار ﮐﻨﺪ زﯾﺮا روزه در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.«.
)ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻣﻦ اﻟﺪرب ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.(۱۱ /۲ :
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﻘﺺ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را ﺟﺒﺮان ﻣﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۱۳از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺑﻨﺪه
در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎﻟﺶ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻤﺎز اوﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﻮد رﺳﺘﺎر ﺷﺪه و ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻪ و اﮔﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮد
ﻧﻮﻣﯿﺪ و زﯾﺎﻧﺎر ﺷﺪه ،ﭘﺲ اﮔﺮ از ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮﺿﺶ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﺑﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻨﺪهام ﻧﻤﺎز ﺗﻄﻮﻋ
دارد ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ از ﻓﺮض ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ را ﺑﺎ آن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ دﯾﺮ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﻟﺒﺎﻧ در
ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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