 ‐ 39752ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ روزۀ ﻗﻀﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮان آن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد
ﺳﻮال
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ روزۀ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮدم ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻢ روزۀ ﻗﻀﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﻨﻮن ﺣﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهام ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای
ﮐﻔﺎرهاش ﮐﺎری ﺑﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻗﻀﺎی روزۀ رﻣﻀﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارد آن را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﺮ از روی ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﮐﺴ روزۀ ﻗﻀﺎ
را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه ﻧﻔﻞ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﻧﺴﺎن اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ آن را
اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ).(49985
از ام ﻫﺎﻧ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ روزه ﺑﻮدم روزهام را ﺧﻮردم.
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﻗﻀﺎ ﻣﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﯿﺮ .ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮد زﯾﺎﻧ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود
) (۲۴۵۶و آﻟﺒﺎﻧ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزۀ واﺟﺐ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ او زﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از
زﯾﺎن در اﯾﻦﺟﺎ ،ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻔﺎرۀ ﺟﻤﺎع ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﮐﻔﺎرۀ ﺟﻤﺎع ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ در
روزِ ﺧﻮد رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ آن روزۀ ﻗﻀﺎ را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
و ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن دوﺑﺎرۀ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺑﻦ رﺷﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮردن ﻋﻤﺪی روزۀ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﮐﻔﺎرهای ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺣﺮﻣﺖ زﻣﺎن اداء
ﯾﻌﻨ رﻣﻀﺎن را ﻧﺪارد )ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ.(۸۰ /۲ :
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در ﻓﺘﺎوای اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ) (۳۵۲ /۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﮐﺴ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ]ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز[ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻣﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻗﻀﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻔﺎره واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
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