 ‐ 50651ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ روزه ﺑﯿﺮد
ﺳﻮال

ﻫﻤﺴﺮم ﭼﻨﺪ روز از رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ روزه ﻧﺮﻓﺖ و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻗﺒﻞ از رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی
ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧ ﺧﺎﻧﻤﻢ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﮐﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
در ﻣﺪت ﺣﺎﻣﻠ اﺻﻼ روزه ﻧﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﺪت ﺷﯿﺮدﻫ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ را روزه ﺑﯿﺮد ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮای
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روزهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی ادا ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬر ﺷﺮﻋ روزۀ رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورده ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی ﻓﺮﺻﺖ داده اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﻧﻨﺪ و ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺧﯿﻠ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺎﻧﺪازد زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﺑﺮاﯾﺶ رخ دﻫﺪ و ﻗﻀﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﺎﻣﻠ و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﻧﻔﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ﺗﺎ آﻧﻪ وﻗﺘﺶ ﺗﻨ ﺷﻮد و ﻗﻀﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورد ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ و در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی ﻗﻀﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ،ﻓﺪﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﺑﺮای ﻫﺮ روز اﺳﺖ را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن داﺷﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط
ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﻗﻀﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (26865و ).(21710
از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ﺣﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﻀﺎ ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
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ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﺸﻬﻮر از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮔﺎه روزهای از رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورم ﻣﺮ در ﺷﻌﺒﺎن و اﯾﻦ دال ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن دوم رﺧﺼﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺪون ﻋﺬر آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎﯾﺶ
را ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻏﺬا دادن ﺑﺮای او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ) و ﮐﺴ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ روزه ﮔﯿﺮد[( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻗﻀﺎی روزه را ﺑﺮ
او واﺟﺐ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ( ) /۱۹ﺳﻮال .(۳۵۷
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﯿﺦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
زﻧ ﭼﻨﺪ روز از رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻌﺒﺎن ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده اﻣﺎ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪاش
ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺗﺎ آﻧﻪ رﻣﻀﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﯾ روز از ﻗﻀﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه .اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای او واﺟﺐ اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی اﯾﻦ ﯾ روز را ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن ﻗﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪ .ﯾﻌﻨ ﻫﺮﮔﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ /۱۹ :ﺳﻮال .(۳۵۸
از اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
زﻧ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﺎس در رﻣﻀﺎن روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺮدﻫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ اﮐﻨﻮن
ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
واﺟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ روزه ﺑﯿﺮد ﺣﺘ اﮔﺮ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن
ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﯿﻦ رﻣﻀﺎن اول و دوم ﺗﺮک ﻧﺮده ﻣﺮ از روی ﻋﺬر ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن
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ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺣﺘ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﯿﺮ ﻣدﻫﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وﻟ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را
ﺑﻪ ]ﺑﻌﺪ از[ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ.
)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ /۱۹ :ﺳﻮال .(۳۶۰
ﺧﻼﺻﮥ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﻪ :اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺪﻫ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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