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احکام مريض در رمضان
١١
فديه وکفاره و فرق آن :
خوانندگان محترم !
اين که در اخير اين مبحث غرض روشن شدن بھتر و بيشتر به توضيح فديه وکفاره می پردازيم :
فديه چيست :
اگر شخصی بنابر معاذيری از گرفتن روزه )مانند مريضی که روزه گرفتن برايش خطرناک است و اميد بھبودي و
عالج وي نمي رود و يا مانند پيرمرد يا پيرزني )شيخ فانی( که از لحاظ جسمی وصيحی به شدت ناتوان شده و گرفتن
روزه برايش ناممکن باشد( بايد بجاي روزه گرفتن فديه دھد يعني در مقابل ھر روز از روزه ماه رمضان يک نفر را
الذين ُ ِ ُ
طعام دھد ،به دليل فرموده ﷲ تعاليَ » :و َ َ
مسکين« )سورۀ بقره (١٨٤ :
علي ﱠ ِ َ
طعام ِ ِ
يطيقو َنهُ ُفد َيةٌ َ َ ُ
وھمچنان بر اساس حکم حديثی که حضرت ابن عباس روايت گرديده است » :رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة
فى ذلك وھما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء  ،و يطعما كل يوم مسكينا  ،وال قضاء عليھما  ،ثم نسخ ذلك فى ھذا
االيه » فمن شھد منكم الشھر فليصمه « وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان ال يطيقان الصوم والجلي والمرضع
إذا خافتا أفطر تا ،وأطعمتا كل يوم مسكينا« » به پير مرد وپير زني )شيخ فانی( كه توانائى روزه گرفتن را
ندارند برايشان جايز ،در صورتی که خواسته باشند ،روزه نگيرند ودر مقابل ھر روز ،مسكينى را غذا بدھند« و
قضاى روزه بر آنھا الزم نيست ،سپس؛ اين حكم با آيت »فمن شھد منكم الشھر فليصمه« نسخ شد ولى )آن
حكم( براى پير مرد وپير زنى كه توانائى روزه گرفتن را ندارند ثابت مانده است.
ھمچنين زن حامله وشير دھي كه )بر حال خود يا طفل خود( بيم دارند می توانند روزه نگيرند ودر بدل ھر روز،
يك مسكين را طعام دھند« )بيھقى (۴/٢٣٠ :
ھمچنين از ابن عباس روايت است  »:إذا خافت الحامل على نفسھا ،والمرضع على ولد ھا فى رمضان قال:
يفطران ،و يطعمان مكان كل يوم مسكينا  ،وال يقضيان صوما« »اگر زن حامله از ضرر به جان خود و زن شير ده
از ضرر به طفلش بيم داشت ،مى توانند روزۀ رمضان را نگيرند وبه جاي ھر روز مسكيني را طعام دھند
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وقضاي روزه بر آنھا الزم نيست« )صحيح البانى در كتاب االروا ء  (۴/١٩اين حديث را به طبرى ) ٨
 ( ٢٧۵نسبت داده وگفته است  :سند آن به شرط مسلم صحيح است (

مقدار طعام واجب :
در حديثی از انس بن مالك روايت است» :أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثالثين مسكينا فاشبعھم«
» او سالى دچار ضعف شد به طوري كه نتوانست روزه بگيرد ،پس كاسه اي تريد گوشت درست كرد وسى
مسكين را دعوت وآنھا را سيركرد « )االروا ) ، (٤- ٢٠٦دارقطنی (٢- ٢٠٧-١٦ :

تبصره :
فديه شامل ،طعام ،غله و قيمت آن ھم مي گردد ،مقدار فديه به اندازۀ صدقه فطر است .ولى اگر شخص از مرض
بھبود يابد ،قضائى روزه فوت شده بر او واجب است ،خداوند پاك در مقابل فديۀ او اجر و ثواب نصيبش مي
گرداند .در غذا دادن )صبح وشام( معيار حد وسط غذائى مي باشد كه خود شخص در زندگى عادى خويش مي
خورد.
يادداشت توضيحی :
در دادن غذا حتمی نيست که بايد حتماً گندم يا برنج باشد ،بلکه مھم دادن طعامی که معموالً فرد خود از آن تغذيه می کند
به فقراء می باشد تا سير شوند.
در مورد اين که آيا می توان به جای طعام ،پول نقد داد يا خير ،علماء با ھم اختالف نظر دارند .ولی اکثريت علماء و
يا به اصطالح اکثر قريب به اتفاق دادن پول نقد را به جای غذا ھم جايز نمی دانند  .می گويند که حتما ً بايد طعام
باشد.
زيرا خداوند متعال در قرآن عظيم الشأن در فديه غذا دادن را بيان فرموده و نه قيمت معادل آن را و می فرمايد:
»وعلی الذين يطيقونه فدية طعام مسکين« )سورۀ البقرة ،(١٨٤:يعنی» :و بر کسانی که روزه طاقت فرساست )يعنی :بر
کسانیکه روزه را به دشواری تحمل میکنند و تاب و تحمل آن راندارند ،چون پيرمردان کھنسال ،زنان باردار و
بيماران مزمن ،پس بر اينان( فديه ای است که عبارت از خوراک دادن به يک بينواست«.
ولی امام ابوحنيفه دادن پول نقد به جای طعام را جايز دانسته و در آن کدام ممانعتی نمی بيند .
ولی نبايد فراموش کرد در کشورھائی که امکان يافتن شخص فقير و مسکين وجود نداشت ،می توان قيمت و پول آن
کفاره را به جمعيت ھا و مؤسسات خيريه )قابل اعتماد و غير دولتی( که متولی نيابت کفارات مردم ھستند اھداء نمود تا
آنھا پول اھدائی را به طعام تبديل کرده و به فقراء بدھند.
قضاء روزه :
معناى قضاء عبارت از يك روز روزه گرفتن بعد از ماه رمضان به جاى يك روزروزه اى كه در ماه رمضان
باطل گرديده ،مي باشد .قضاء روزه مي شود در ايامى كه گرفتن روزه در آن ممنوع نباشد صورت گيرد.
قضای روزه را الى آغاز ماه مبارك سال نو مي تواند به جای آورد .قضای روزه مي تواند پى در پى و يا متفرق
صورت گيرد.
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كفــــاره چيست؟
كفاره عبارت از جزاى شرعى مي باشد كه پروردگار با عظمت ما آن را بر كسي كه بعضى از جرايم از او سر
زند تعيين فرموده است مانند وجوب كفا ره بر قاتل يا كسي كه سو گندش را مى شكند.
كفاره بر روزه دار وقتى واجب مي شود كه عمداً روزۀ خود را فاسد نمايد مثالً اين كه جماع كند.
كفاره دو ماه روزۀ پى درپى را مي گويند  ،در صورتي كه در اين دوماه رمضان وروزه ھائي كه روزه در آن
منع گرديده است ،نباشد  .اگر به گرفتن دو ماه روزه نيز قادر نبود  ،به شصت مسكين طعام دھد .
كفاره در روزه فرضى بوده در فساد روزۀ غير رمضان كفاره وجود ندارد ،اگر چه قضاى رمضان ھم باشد.
دادن طعام به  ۶٠مسكين  ،فقير  ،محتاج  ،نـه براى كسانى كه نفقۀ ايشان بر او فرض باشد )مانند پدر ،مادر،
زن( ھمچنان مي شود مقدار طعام را به پـــول نيز تأديه کرد وھمچنان مي توان ھمان مسكين را براى  ۶٠روز
كامل طعام داد.
فقراء وغربائی که قادر با تأديۀ فديه نمی باشند:
فقرا وغربائی که قادر با تأديه فديه نباشند  ،برخورد شرع درمورد اين اشخاص چه می باشد وچه بايد بکنند ؟
در جواب بايد گفت که دين مقدس اسالم ،انسان را مطابق به توانمندی اش در اجرای احکام مکلف ساخته است  ،وچيزی
که در توان شخص نباشد  ،شرع اسالمی اجرای آن را مکلف نمی سازد :
قرآن عظيم الشأن اين فورمول را با زيبائی خاصی چنين بيان داشته است :
ليس
اء چيزی که در توان انسان نباشد،
ماسعی « ) برای انسان بھره ای جز سعی وکوشش او نيست ( بن ً
لالنسان ّاال َ
» َ َ
ِ
آن شخص مکلف به اجرای آن نيست .
يكلف ﱠ
وعليھا َما ْ َ َ َ ْ
لھا َما َ َ َ ْ
ھمچنان پروردگار با عظمت ما می فرمايد َ » :ال ُ َ ﱢ ُ
ربنا َال ُ َ ِ ْ َ
اكتسبت َ ﱠ َ
تؤاخذنا
ﷲُ َ ْ ً
كسبت َ َ َ ْ َ
وسعھا َ َ
نفسا ِ ﱠإال ُ ْ َ َ
واعف َ ﱠ
حملتهُ َ َ
تحملنا َما َال َ َ
ربنا َ َ
ِْ
ربنا َ َ
الذين ِ ْ
به َ ْ ُ
كما َ َ ْ َ
تحمل َ َ ْ َ
أخطأنا َ ﱠ َ
أو َ ْ َ ْ َ
إن َ ِ َ
وال ُ َ ﱢ ْ َ
قبلنا َ ﱠ َ
من َ ْ ِ َ
وال َ ْ ِ ْ
عنا
علينا ِ ْ ً
على ﱠ ِ َ
نسينا َ ْ
طاقةَ َ َلنا ِ ِ
إصرا َ َ
فانصرنا َ َ
موالنا َ ْ ُ ْ َ
أنت َ ْ َ َ
وارحمنا َ ْ َ
واغفر َ َلنا َ ْ َ ْ َ
َ ِْْ
الكافرين« .
القوم ْ َ ِ ِ َ
على ْ َ ْ ِ
)پروردگار ھيچ کس را جز به اندازۀ توانش مکلف نمی کند ،ھر کار نيکی که انجام دھد به سود خود کرده ،و ھرکار
بدی که انجام دھد به زيان خود کرده است .پروردگارا! اگر فراموش کرديم يا به خطا رفتيم ،ما را مگير.
پروردگارا! بار سنگين بر ما مگذار آن چنان که بر کسانی که پيش از ما بودند گذاشته ای  .پروردگارا! آنچه تاب و
توانش را نداريم بر دوش ما مگذار و از ما درگذر ،و ما را بيامرز ،و بر ما رحم فرما ،تو سرور ما ھستی ،پس ما را
بر قوم کافران پيروز گردان(.
اء شخص غريب وفقيری که توان پرداخت فديه را نداشته باشد بايد استغفار )استغفر ﷲ( گفته وتوبه کند واز دادن فديه
بن ً
ھم معاف است .
نظر و آراء علما ء :
در اين بخش نظر و آرا ء علماء را در مورد فقراء وغرباء که قادر به تأديۀ فديه نباشند غرض استفادۀ مزيد قرار ذيل
جمعبندی می دارم :
شيخ بن عثيمين رحمة ﷲ در فتاوی صيام خويش در مورد مريض مزمنی که نه می تواند روزه بگيرد و نه می تواند
فديه بدھد می نويسد :
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)مريض مزمن روزه دار( که نتواند )به علت فقر( غذا بدھد )فديه( از وی ساقط می شود ،و ھمۀ واجبات اگر انسان
قادر به انجام آن نباشد ساقط می شود ،و اگر به جای آن بديلی باشد آن را انجام ميدھد ،ولی اگر بديلی نداشته باشد ساقط
می شود ،و صحيحش آنست که )فديه( ساقط می شود بر اساس قاعدۀ مشھور )فقھی( که می گويد » :ال واجب مع
العجز« يعنی »با ناتوانی واجبی نيست «
در حديثی از ابوھريره رضی ﷲ عنه روايت است» :در حالی که نزد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نشسته بوديم ،مردی
آمد و گفت  :ای رسول خدا! ھالک شدم) ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم( فرمود  :چی شده ،گفت  :در حال روزه با ھمسرم
آميزش کردم ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود آيا میتوانی بردهای را آزاد کنی؟ گفت نه ،فرمود :آيا میتوانی دو ماه
پشت سر ھم روزه بگيری؟ گفت نه ،فرمود  :آيا میتوانی شصت مسکين را طعام بدھی؟ گفت نه) ،ابوھريره( گفت :
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم مکثی کرد ،آنگاه سبد بزرگی از خرما را برای پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آوردند ،فرمود :
سؤال کننده کجاست؟ آن مرد گفت  :من ھستم) .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم( فرمود  :اين را بگير و )آن را به عنوان
کفارۀ روزهات( صدقه بده ،آن مرد گفت  :به فقيرتر از خودم بدھم ای رسول خدا؟ به خدا قسم در تمام مدينه خانوادهای
فقيرتر از خانوادۀ من وجود ندارد.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم خنديد به گونهای که دندانھای نيشش نمايان شد ،سپس فرمود ) :با آن( خانوادهات را طعام
بده )متفق عليه(
در اين حديث متبرکه ديده می شود که  :پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم به مردی که در رمضان جماع )نزديکی( کرده بود
فرمود» :خانوادات را بخوران« وپيا مبر صلی ﷲ عليه وسلم به وی نگفت که » ھر وقت توانستی کفاره اش را بده« .
ھمچنان شيخ بن باز رحمه ﷲ در جواب سؤالی ،پيرزن بزرگسالی )شيخ فانی( که نمی تواند روزه بگيرد چنين جواب
فرموده است :
» بر او است که در مقابل ھر روز که روزه را می شکند نيم صاع فديه بدھد از غذای معمول آن شھر مانند خرما،
برنج ،و غيره ،که ھر نيم صاع برابر است با يک و نيم کيلو گرم ،ھمانطور که گروھی از اصحاب پيامبر صلی ﷲ
عليه و سلم مانند ابن عباس چنين فتوائی را داده اند ،و اگر فقير بود و نمی تواند غذا بدھد ھيچ چيزی بر او نيست ،و اين
کفاره می توان آن را فقط به يک فقير پرداخت و يا بيشتر ،و چه در اول ماه و چه و سط و چه آخر ماه باشد) ".مجموع
فتاوی ابن باز ). (٢٠٣/١٥
امام نووی عالم شھير جھان اسالم در مورد کسی که نه ميتواند روزه بگيرد و نه قادر به پرداخت فديه ھست می فرمايد
 » :وينبغی أن يکون األصح ھنا أنھا تسقط وال يلزمه إذا أيسر کالفطرة ،ألنه عاجز حال التکليف بالفدية« ،يعنی) :و بايد
قول صحيحتر اينجا اين باشد که کفاره ساقط می شود و اگر در آينده توانگر شود بر او واجب نيست مانند )زکات( فطر
)که اگر کسی تنگدست ھست از او ساقط می شود و در آينده الزم به پرداخت آن نيست( ،زيرا او وقت تلکيف از
پرداخت فديه ناتوان است«.
و ابن قدامة عالم ديگر جھان اسالم در »المغنی« در مورد کسی که نه ميتواند روزه بگيرد و نه قادر به پرداخت فديه
ھست می فرمايد :
» فإن کان عاجزاً عن اإلطعام أيضا ً فال شیء عليه ،وال يکلف ﷲ نفسا ً إال وسعھا«  ،يعنی » :و اگر از غذا دادن نيز
عاجز و ناتوان بود ھيچ چيزی بر او نيست ،و خداوند ھيچکس را جز به اندازه توانائیاش مکلف نمیسازد«.
ادامه دارد

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

