 ‐ 272947ﮔﻤﺎن ﮐﺮده روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻣﺴﺎک ﻧﻤﻮده و
ﻣﺒﻄﻼت روزه را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺳﭙﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﮐﻪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
اﮔﺮ روزهدار ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ روزهاش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن روزهاش ،ﺑﺮای
ﻧﻪداﺷﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن آن را اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﺪاﻧﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪه ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ روزهدار ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزهاش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن دﺳﺖ از ﻣﻔﻄﺮات
ﺑﺮدارد و ﺑﻌﺪا ﺑﺪاﻧﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺒﻮده ،ﻗﻀﺎ ﻧﺪارد و اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه زﯾﺎﻧ ﺑﻪ روزهاش وارد ﻧﻤﺳﺎزد
زﯾﺮا ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎ روزه ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﻧﯿﺖ ﻗﻄﻊ روزه ﻧﺮده اﺳﺖ .واﺟﺐ در ﻧﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺶ
را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺖ در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺶ را در دل داﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﺑﻘﯿﮥ روزش را اﻣﺴﺎک ﮐﺮده و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻄﻼن روزه ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل راﺟﺢ ﻫﺮ ﮐﺲ در اﺛﻨﺎی روزهاش ﻣﺮدد ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ روزهاش را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،روزهاش
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ روزهاش را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻗﻄﻌ
واردش ﺷﺪه و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼﻧﺶ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﻣﺸﻠ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهاش ﺑﺎﻗ اﺳﺖ و ﺗﺮدﯾﺪ در
اﯾﻨﻪ روزهاش را ﺑﺨﻮرد ﻣﻨﺎﻓ ﻧﯿﺖ روزه ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻋﺰم ﺟﺪی در ﻗﻄﻊ روزه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ـ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ـ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ).(194641
اﮔﺮ اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ روزه و اداﻣﮥ آن ﻣﺮدد اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺴ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﯿﺖ اﺑﻄﺎل روزه ﻧﺮده و ﻫﯿﭻ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﻄﺎر ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ روزهاش ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهاش را ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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