 ‐ 274712ﺣﻢ ﺧﻮردن روزه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﺳﻨ ﯾﺎ ﺗﺸﻨ
ﺳﻮال
ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﺪون آﻧﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﻫﻨﺎم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﺑﺪون آﻧﻪ از روز ﻗﺒﻠﺶ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻢ،
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ روزهام را ﺧﻮردم .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
روزه ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣداﻧﯿﺪ ﯾ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﮔﺮﺳﻨ ﯾﺎ ﺗﺸﻨ در ﻣﻮرد روزه ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﺮس از اﯾﻨﻪ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ روزه ﺑﯿﺮد روزهﺧﻮاری ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎری ﺑﺨﻮاﻫﺪ و اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﺧﻨ ﺷﺪن روی
ﺧﻮدش آب ﺑﺮﯾﺰد و ﯾﺎ ﻣﻀﻤﻀﻤﻪ ﮐﻨﺪ )آب در دﻫﺎن ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﻪ ﻓﺮو ﺑﺒﺮد(.
واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ روزهاش را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ وﻟ اﮔﺮ دﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺗﺮﺳﯿﺪ
آن وﻗﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهاش را اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﮔﻤﺎن ،ﺑﻠﻪ روزهﺧﻮاری ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﻫﻨﺎم رخ دادن
ﻣﺸﻘﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺷﺪت ﺗﺸﻨ ﯾﺎ ﮔﺮﺳﻨ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و روزهاش را ﺑﺨﻮرد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺶ ﺑﺮ ﮐﺎﻓ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ از ﺗﺸﻨ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﺮد ﺗﺸﻨ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﻪ آن ﺗﺸﻨ ﮐﻪ از آن ﺧﻮف ﻫﻼﮐﺖ ﯾﺎ زﯾﺎن ﻣرود )ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﺑﻦ
ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠ اﻟﺎﻓ.(۱۲۴ /۳ :
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۲۵۸ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﺻﺤﺎب ﻣﺎ و دﯾﺮان ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨ و ﺗﺸﻨ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ
ﺷﺪه و ﺗﺮس از ﻫﻼﮐﺖ دارد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ روزهاش را ﺑﺨﻮرد ﺣﺘ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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وﻻ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮاْ اﻧﻔُﺴﻢ انﱠ اﻟﻪ ﻛﺎنَ ﺑِﻢ رﺣﻴﻤﺎ ]ﻧﺴﺎء[۲۹ :
)و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺸﯿﺪ زﯾﺮا اﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
و ﺗُﻠْﻘُﻮا ﺑِﺎﻳﺪِﻳﻢ اﻟَ اﻟﺘﱠﻬﻠُﺔ] ﺑﻘﺮه[۱۹۵ :
)و ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ(.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد«.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ و اﮔﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺣﺼﻮل ﻣﺸﻘﺘ ﮐﻪ ﺧﻮردن روزه
را ﻣﺒﺎح ﻣﮐﻨﺪ روزهﺗﺎن را ﺧﻮردهاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺮار ﻧﻨﯿﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرۀ ) (65803و ).(37943
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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