 ‐ 65803آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺘ ﮐﺎر روزه ﻧﯿﺮد؟
ﺳﻮال

ﻣﺎ در ﯾ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ؛ آﻧﺠﺎ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘ ﺑﻪ روزه و روزهداران ﻧﻤدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن دورۀ
داروﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺸ از ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧ آﻧﺎن و ﺑﺨﺸ از ﺗﺤﺼﯿﻼت اوﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ دورۀ ﻋﻤﻠ اﺳﺖ.
ﻣﺸﻠ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و آن ﻣﺤﻞ ﭘﺮ از ﺑﯿﻤﺎران
اﺳﺖ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻨﺎم ﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺳﺮدرد ﻣﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﺎه ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران
داروی اﺷﺘﺒﺎه دﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﻻن در ﻓﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ روزه ﻧﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن
ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۸ﻣﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻃ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای رﻓﺖ و ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺸﺖ زﻣﺎن ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﺪت ﮐﺎری  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﭘ در ﭘ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﯾﺎ ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد و اﯾﻦ
ﻣﺪت را ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ روزه ﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
روزه ﯾ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﻔﺮ روزهﺧﻮاری ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در اﺛﻨﺎی روزه ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺸﻘﺖ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ورزد و اﮔﺮ در روز رﻣﻀﺎن ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﺧﻨ ﮐﺮدن ﺧﻮد روی ﺳﺮش
آب ﺑﺮﯾﺰد و آب در دﻫﻦ ﺑﺰﻧﺪ )ﺑﺪون ﻓﺮو ﺑﺮدن( و اﮔﺮ ﻋﻄﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ او زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪ از ﺗﺸﻨ ﻫﻼک ﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ روزهاش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪا ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه از ﮐﺎرش ﻣﺮﺧﺼ ﺑﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺒﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﮐﺎرش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﻣﺸﻘﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﺑﺮای او روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
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»آﻧﭽﻪ ﺿﺮورﺗﺎ از دﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزۀ رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻠﻔ ﻓﺮض اﺳﺖ و رﮐﻨ اﺳﺖ از ارﮐﺎن
اﺳﻼم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻔ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم آن ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ اﻟﻪ ﻓﺮض ﻧﻤﻮده را ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺟﺮ او و ﺗﺮس از
ﻣﺠﺎزاﺗﺶ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻬﺮهاش از دﻧﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪون آﻧﻪ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺮ آﺧﺮﺗﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪ ﺑﺬارد و اﮔﺮ ادای
آﻧﭽﻪ اﻟﻪ از ﻋﺒﺎدات ﺑﺮ او ﻓﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﮐﺎر دﻧﯿﺎﯾ او و وﻗﺖ ﮐﺎریاش در ﺗﻌﺎرض ﺑﻮد در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﺎرش در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺮﺧﺼ ﺑﯿﺮد ـ وﻟﻮ ﻣﺮﺧﺼ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ـ در ﭘ ﮐﺎر دﯾﺮی ﻣرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ﻫﺮ دو وﻇﯿﻔﻪ )وﻇﯿﻔﮥ
اﺧﺮوی و وﻇﯿﻔﮥ دﻧﯿﻮی( را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺟﺎﻧﺐ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺬارد زﯾﺮا ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و روشﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻣﺎل
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﯾﺮ روشﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻣﺒﺎح ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدتﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻟﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﭙﺮدازد ﻣﺤﺮوم ﻧﯿﺴﺖ:
وﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖ اﻟﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﱠﻪ ﻣﺨْﺮﺟﺎ * وﻳﺮزُﻗْﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﻳﺤﺘَﺴﺐ وﻣﻦ ﻳﺘَﻮﻛﻞ ﻋﻠَ اﻟﻪ ﻓَﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ انﱠ اﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎُ اﻣﺮِه ﻗَﺪْ ﺟﻌﻞ اﻟﻪ
ﻟﻞ ﺷَء ﻗَﺪْرا ]ﺳﻮرۀ ﻃﻼق[۳ ‐ ۲ :
)و ﻫﺮ ﮐﺲ از اﻟﻪ ﭘﺮوا ﮐﻨﺪ ﺑﺮای او راه ﺑﺮون رﻓﺘ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ * و از ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او روزی ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﺮ اﻟﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ او ﺑﺮای وی ﺑﺲ اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ راﺳﺘ اﻟﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﻧﺪازهای
ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ(.
و ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﻪ او آﻧﺠﺎ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻠ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺷﻮد و ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﺮ
او اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﺶ ﯾﺎ ﺑﺮﺧ از ﻓﺮاﯾﺾ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ دﯾﺮ ﺑﺮﯾﺰد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺠﺎ واﺟﺒﺎت دﯾﻦ و دﻧﯿﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎری در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﯿﻮﮐﺎری و ﺗﻘﻮا ﺑﭙﺮدازد،
زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﻬﺎﺟِﺮ ﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻪ ﻳﺠِﺪْ ﻓ اﻻرضِ ﻣﺮاﻏَﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮا وﺳﻌﺔً ]ﺳﻮرۀ ﻧﺴﺎء[۱۰۰ :
)و ﻫﺮﮐﻪ در راه اﻟﻪ ﻫﺠﺮت ﮐﻨﺪ در زﻣﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﺎهﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ(،
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدِ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اﺗﱠﻘُﻮا رﺑﻢ ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ اﺣﺴﻨُﻮا ﻓ ﻫﺬِه اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﺣﺴﻨَﺔٌ وارض اﻟﻪ واﺳﻌﺔٌ اﻧﱠﻤﺎ ﻳﻮﻓﱠ اﻟﺼﺎﺑِﺮونَ اﺟﺮﻫﻢ ﺑِﻐَﻴﺮِ
ﺣﺴﺎبٍ ]ﺳﻮرۀ زﻣﺮ[۱۰ :
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)ﺑﻮ ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭘﺮوا ﺑﺪارﯾﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮﺑ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و زﻣﯿﻦ اﻟﻪ ﻓﺮاخ اﺳﺖ ،ﺑﺗﺮدﯾﺪ ﺻﺎﺑﺮان ﭘﺎداش ﺧﻮد را ﺑﺣﺴﺎب ]و[ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ(.
و اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺆال ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ روزه ﺷﻮد،
روزهاش را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و اداﻣﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دارد ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺷﻮد ،آﻧﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺮای
دور ﺷﺪن از ﻣﺸﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺑﺨﻮرد ،ﺳﭙﺲ دﺳﺖ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺸﺪ و ]روزۀ آن روزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ[ و
ﺑﺎﯾﺪ در روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن اﺳﺖ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد«) .ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء‐ ۲۳۴ /۱۰ :
.(۲۳۶
از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﻧﻮاﯾ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ و دﭼﺎر ﺗﺸﻨ و ﺧﺴﺘ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺷﻮد؛ آﯾﺎ ﺑﺮای او ﺑﺎز
ﮐﺮدن روزهاش ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزهاش را ﺑﺨﻮرد و ﺑﻠﻪ روزه ﺑﺮای او واﺟﺐ اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ در روز رﻣﻀﺎن ﻧﺎن ﻣﭘﺰد ﻋﺬری
ﺑﺮای روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾاش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ«) .ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء.(۲۳۸ /۱۰ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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