 ‐ 47982ﻗﻀﺎی ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪهی روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﻧﻪ ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ
ﺳﻮال

دﺧﺘﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮ راه ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺒﻮدم اﻣﺎ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهام ،اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﭘﯿﺶﺗﺮ روزهی رﻣﻀﺎن
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآوردم اﻣﺎ روزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه را ﻧﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ادا ﻧﺮدهام ،ﯾﻌﻨ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه روز و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺪت را روزه ﺑﯿﺮم ،اﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺼﻒ آن را روزه ﺑﯿﺮم و ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪهاش را ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ
اﺳﺖ؟ و ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﺧﺸﻨﻮدی اوﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺸﺎرت ﮐﻪ
ﻣﻐﻔﺮت اﻟﻪ از ﺷﻤﺎ دور ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺮده و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
روی آورد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او روی ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬر ﺷﺮﻋ در رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ زﻧﺎن در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻏﺬا دﻫﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎً او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی آن[ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را روزه ﺑﯿﺮد[(.
ﯾﻌﻨ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ،روزه ﺑﯿﺮد.
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ﻣﻌﺎذه ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﺮا زن ﺣﺎﺋﺾ روزه را ﻗﻀﺎ ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣآورد؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ دﭼﺎر آن )ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ( ﻣﺷﺪﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻣدادﻧﺪ روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﯿﻢ وﻟ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز اﻣﺮﻣﺎن
ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۳۳۵
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزهﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ .ﯾﻌﻨ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﯾﻌﻨ ﻣﺜﻼ ﯾ
روز روزه ﺑﺎﺷﯿﺪ و دو روز روزه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﭼﻨﺪ روز روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ ...ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ و روزهﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ادا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اول از ﻗﻀﺎی روزهی رﻣﻀﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﺮا رﺳﺪ.
ﺑﺮای اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (26865ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎری ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎری دﻫﺪ .ﯾ از دﻋﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻟﻠﻬﻢ اﻋﻨّ ﻋﻠ ذِﻛﺮِكَ وﺷُﺮِك وﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻚ ﯾﻌﻨ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺮ ﯾﺎدت و ﺷﺮت و ﻋﺒﺎدت
ﻧﯿﻮﯾﺖ ﯾﺎری ده.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﯿﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

2/2

