 ‐ 26865ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﻀﺎی روزهی رﻣﻀﺎن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ
ﺳﻮال

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ روز از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﻀﺎی اﯾﻦ
روزهﻫﺎ را ﻧﺮﻓﺘﻪام .اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ روزﻫﺎﯾ از رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن
رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۵۰و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۴۶از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﺎه ﻗﻀﺎی روزه رﻣﻀﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم ﻣﺮ در ﺷﻌﺒﺎن.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
از ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎی روزه در ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ روزه ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﭘ ﺑﺮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن را ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﺎرش از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ وی از روی ﻋﺬر ﺑﻮده؛ ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎریاش آﻧﻘﺪر ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻨﺎﻫ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸﺪه زﯾﺮا ﻋﺬر داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪا روزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﻧﺮﻓﺘﻪ روزه ﺑﯿﺮد.
ﺣﺎﻟﺖ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻗﻀﺎی روزهاش را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﻀﺎی روزهی رﻣﻀﺎن ﻗﺒﻞ را
داﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺗﺎ آﻧﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻗﻀﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ و اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن
را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﯾ ﻣﺴﯿﻦ را ﻏﺬا دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
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اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎﻟ و ﺷﺎﻓﻌ و اﺣﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا دﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺑﺮﺧ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ رای اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﻏﺬا دادن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺘﺪﻻل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن روزه ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی روزه ﮐﺮده و ﻏﺬا
دادن را ذﮐﺮ ﻧﺮده اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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 ﺑﯿﺮد[(.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ :اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۳۶۶ /۶و اﻟﻤﻐﻨ.(۴۰۰ /۴) 
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮل دوم )ﻧﻈﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ( را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ـ ﯾﻌﻨ ﻧﺨﻌ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ]ﻗﻀﺎی[ آن را روزه ﻣﮔﯿﺮد و ﻏﺬا دادن را
ﻻزم ﻧﻤداﻧﺪ ،اﻣﺎ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺳﻞ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا دﻫﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺎری ﻣﮔﻮﯾﺪ :و اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺳﺨﻨ از ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺷﻤﺎری از روزﻫﺎی دﯾﺮ.
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ در ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﺪم وﺟﻮب ﻏﺬا دادن ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن آن اﺷﺎل اﺳﺖ و اﯾﻦ واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻦ ﻏﺬا دادن ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﺰ ]روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در[ ﺷﻤﺎری از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]ﺳﺎل[ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی را واﺟﺐ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﺑﯿﺶ
از آن را واﺟﺐ ﻧﺮداﻧﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻻزم ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻟﺰام ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎﻓ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ وﺟﻮب .ﭘﺲ
ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از روزه ﺑﺮ وی ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ ]ﺑﺪون ﻋﺬر[
ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۴۵۱ /۶
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎی اﯾﻦ روزهﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از روی اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا دﻫﺪ ﮐﺎر ﻧﯿ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
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ﺧﻮاﻫﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﭘﺮﺳﯿﺪه اﮔﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎﻧﺶ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺮار اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﯿﺮد.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﺧﺸﻨﻮدی اوﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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