 ‐ 49985ﺣﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﻗﻀﺎی روزهی واﺟﺐ
ﺳﻮال

ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻀﺎی روزهی واﺟﺐ ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی روزهی واﺟﺒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ را آﻏﺎز ﮐﺮده ،ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ روزه ﺑﺪون ﻋﺬر
ﺷﺮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﺬر ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر روزهاش را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾ روز ﺑﻪ
ﺟﺎی آن روزه ﺑﯿﺮد و ﮐﻔﺎرهای ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﮐﻔﺎره ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾ زﻧﺎﺷﻮﯾ در روز رﻣﻀﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺑﺪون ﻋﺬر اﯾﻦ روزه را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮده ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎر ﺣﺮاﻣ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ) (۴۱۲ /۴ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ]روزهی[ واﺟﺐ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﻧﺬر ﯾﺎ روزهی ﮐﻔﺎره ـ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد و
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓ] ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ[ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۳۸۳ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ در روزهای ﻏﯿﺮ از روزهی رﻣﻀﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﻧﺬر ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﻨﺪ ﮐﻔﺎرهای ﻧﺪارد و ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺘﺎده ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻔﺎره در ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻐﻨ.(۳۷۸ /۴) 
از ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) (۳۵۵ /۱۵ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ:
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ﻣﻦ در ﯾ از روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎی روزهی رﻣﻀﺎن روزه ﺑﻮدم اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﻪ از
روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻟﺖ ،ﺧﻮردم و ﻧﻮﺷﯿﺪم .ﺣﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
واﺟﺐ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮردن روزه اﮔﺮ ﻓﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﯾﺎ روزهی ﻧﺬر ،ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻪاش را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ) (۴۵۱ /۲۰ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ روزهی ﻗﻀﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ روزهام را ﺧﻮردم و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﯾ روز روزه
ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻤداﻧﻢ آﯾﺎ ﻗﻀﺎی ﯾ روز ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ روزه ﺑﯿﺮم؟ و آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻢ؟
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﺷﯿﺦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن روزهای واﺟﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ ﯾﺎ ﮐﻔﺎرهی ﻓﺪﯾﻪی ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ در ﺣﺞ ـ ﯾﻌﻨ ﺣﺎﺟ ﭘﯿﺶ از
ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﺣﺮام ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ـ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ روزهﻫﺎی واﺟﺐ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﻣﺮ در ﺻﻮرت
ﻋﺬر ﺷﺮﻋ .اﯾﻦ ]ﻗﺎﻋﺪه[ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺎر واﺟﺒ ﺻﺪق ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻗﻄﻊ آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﺬر ﺷﺮﻋ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی روزه ]واﺟﺐ[ را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﺬر در ﯾ از روزﻫﺎ روزهاش را
ﺧﻮرده و ﺳﭙﺲ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﯾﺮی ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻗﻀﺎ ﯾﻌﻨ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾ روز ﺑﻪ ﺟﺎی
روزی دﯾﺮ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﯾﺮا روزهی واﺟﺐ را ﺑﺪون ﻋﺬر ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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