 ‐ 43268دادن ﻫﻤﮥ ﻓﺪﯾﮥ روزه ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳ روز ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا دﻫﺪ ﯾﺎ آنﮐﻪ ﺳ ﺑﯿﻨﻮا را در
ﯾ روز ﻏﺬا دﻫﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺪاوم از روزه ﺷﺪن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریاش ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﻬﻦﺳﺎل[ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روزی ﮐﻪ روزه ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا دﻫﺪ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻄﻴﻘُﻮﻧَﻪ ﻓﺪْﻳﺔٌ ﻃَﻌﺎم ﻣﺴﻴﻦ] ﺑﻘﺮه[۱۸۴ :
)و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ]روزه را[ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻔﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾ اﺳﺖ(.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﯿﺴﺖ] ،ﺑﻠﻪ درﺑﺎرۀ[ ﻣﺮد و زن ﮐﻬﻦﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ روزه
ﺑﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا ﻣدﻫﻨﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۴۵۰۵
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻏﺬا دادن ﺑﻪ دو روش اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :اﯾﻦﮐﻪ ﻏﺬاﯾ ﺑﭙﺰد و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن اوﺳﺖ ،ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ـ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ در ﮐﻬﻦﺳﺎﻟ اﻧﺠﺎم ﻣداد.
ﮐﯿﻔﯿﺖ دوم :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻏﺬای ﻧﭙﺨﺘﻪ ﺑﺪﻫ) «اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۳۳۵ /۶ :
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ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (49944را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳ روز ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن و
ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن و ﮔﺮوﻫ از ﻣﺎﻟﯿﺎن اﺳﺖ .در »اﻹﻧﺼﺎف« ) (۲۹۱ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺟﺎ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج« ) (۴۴۶ /۳و »ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع« ) (۳۱۳ /۲را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ) (۱۹۸ /۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﺰﺷ ﺑﻮﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن رﻧﺞ ﻣﺑﺮﯾﺪ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻔﺎﯾﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﻧﺼﻒ ﺻﺎع از ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ـ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻏﺬای دﯾﺮی ـ را ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﯿﻦ ﻧﺎﻫﺎر ﯾﺎ ﺷﺎم دادﯾﺪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳ روز ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳ ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺮای ﯾ ﻏﺬا ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.

2/2

