 ‐ 50692از روی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺣﻢ روزه ،روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪادش را ﻧﻤداﻧﺪ
ﺳﻮال

ﻧﻤداﻧﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ روز رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﺮﻓﺘﻪام .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدم و ﻫﯿﭻﮐﺲ از ﻣﺎ
درﺑﺎرۀ اﺣﺎم روزه ﭼﯿﺰی ﻧﻤداﻧﺴﺖ و در آن ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎری از روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎن را ﻧﺮﻓﺘﻪام و ﺗﻌﺪادش را ﻫﻢ ﻧﻤداﻧﻢ .ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺒﻠﻐ ﭘﻮل ﺻﺪﻗﻪ دادهام اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﯾ از ﺧﻮاﻫﺮان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی اﯾﻦ روزﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ اﻣﺎ
ﻣﻦ ﻧﻤداﻧﻢ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎم ﺷﺮﻋ ﺿﺮوری را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﭼﻪ ﻣﻮارد ﻧﻈﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه و اﺻﻮل دﯾﻦ
و ﭼﻪ اﺣﺎم ﻋﻤﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻬﺎرت و ﻧﻤﺎز و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎم زﮐﺎت را ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﺑﯿﺮد و اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮد
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت… ﻫﻨﺎم ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﻠﻒ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎم روزه را ﯾﺎد ﺑﯿﺮد ﺣﺘ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾ روزه را ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی روزه ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎﻫ در ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺣﺎم اﯾﻦ ﺑﺎب ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل ﺣﺘ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﮐﻬﻨﺴﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا
ﺑﺮای آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻨﺪ و دادن ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ را اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺟﺮ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی روزﻫﺎﯾ را ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻣﺷﻮد ﺗﻌﺪاد آن را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ
آﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺪدی ﯾﻘﯿﻨ ﺑﺮﺳﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﺳ
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روز ﺑﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را روزه ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮐﺲ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
ﺗﻮاﻧﺶ ﺗﻠﯿﻒ ﻧﻤدﻫﺪ.
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزهﻫﺎ را ﭘ در ﭘ روزه ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ وﺳﻊ و ﺗﻮان ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ادا ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ روزهﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ و دوﺑﺎره دﭼﺎر ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎن را ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روزه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻏﺬا دﻫﯿﺪ اﻣﺎ ﻗﻮل
راﺟﺢ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﺎ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ وﺿﻊ ﻣﺎﻟ ﺧﻮﺑ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻫﻢ ﻏﺬا دﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرۀ ) (39742و ) (26212و ) (40695ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾ ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻋﺬر روزه
ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺑﺎ روزۀ ﻧﺎﻓﻠﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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