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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ١٨
  

 دازند ؟ روزه را بپرۀغرباء چگونه فدي
  

  !  محترم  ۀخوانند

  ! را توضيح بدارم خواھم فرق بين فديه وکفاره قبل از ھمه می

  

   :چيست ــــهيفـــد

 و ید بھبوديش خطرناک است و اميمانند مريضی که روزه گرفتن برا(اگر شخصی بنابر معاذيری از گرفتن  روزه 

حی به شدت ناتوان شده و گرفتن که از لحاظ جسمی وص) شيخ فانی(ی رزنيا پيرمرد يا مانند پي رود و ی نمیعالج و

ک ي در مقابل  ھر روز از روزه ماه رمضان یعنيه دھد يفد)  روزه گرفتنیجاه بايد  ب(  باشد  يش ناممکنروزه  برا

 )١٨٤: بقره (» نيةٌ طََعاُم ِمسکِ يقُونَهُ فُديطِ يَن ي الَّذِ یَو َعلَ «: یل فرموده هللا تعالينفر را طعام دھد، به دل

  : ه  است ت گرديدي روا  عباس وھمچنان بر اساس حکم حديثی که حضرت  ابن

   نا ،يوم مسكي كل  طعماي و فطر ا إن شا ء ،يقان الصوم أن يطي وھما  ر ة فى ذلكيوالعجوز الكب  ريخ الكبيرخص للش «

 إذا  ريوالعجوز الكب  ريخ الكبيوثبت للش » صمهيفمن شھد منكم الشھر فل «ه ي اال ھما ، ثم نسخ ذلك فى ھذايوال قضا ء عل

شيخ  (  یر زنيوپ  ر مرديبه پ »«ناي مسك ومي   وأطعمتا كل  أفطر تا ،  والمرضع إذا خافتایجل الصوم وال قانيطيكان ال 

رند ودر مقابل ي نگ که خواسته باشند ، روزه  را ندارند برايشان جايز ، در صورتی  گرفتن  روزه  ىئكه توانا)  فانی 

شھد   فمن  «تي با آ  حكم ني ا ست ، سپس ؛ي ن  م الز   بر آنھا روزه  وقضاى » بدھند  را غذا نىيھر روز ، مسك 

    را ندارند ثابت  گرفتن  روزه ىئ توانا  كه  زنى رير مرد وپيبراى پ  )آن حكم (  شد ولى نسخ  »صمه ي الشھر فل منكم

  .مانده است 

رند ودر  بدل ھر روز، ينگدارند مى توانند روزه     ميب )ا طفل خودي  خود  بر حال( كه  یر دھي وش  حاملهانزن  نيھمچن

   ) ۴/٢٣٠ :ھقى يب (» دھند طعام  ن رايك مسكي

فطران ، ي:  رمضان قال  فى  على ولد ھا  والمرضع الحامل على نفسھا،  إذا خافت « :ت استي روا ازابن عباس نيھمچن

ر ده از ضرر يوزن ش  خود  اگر زن حامله از ضرر به جان»«ان صوما يقضينا ، وال يوم مسكي كل   مكان طعماني و

    روزه ی وقضا  دھند  را طعام یني مسك  ھر روزیرند وبه جاي را نگ  رمضان ۀ داشت ، مى توانند روز مي ب به طفلش

  گفته  و داده  نسبت )٢٧۵ ٨( ث را به طبرىين حديا ) ۴/١٩ )در كتاب االرواء   ح البانىيصح(»ست ي ن  الزم بر آنھا

  )ح استي صحسند آن به شرط مسلم: است 
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   :مقدار طعام واجب   

 »نا فاشبعھم ين مسكي ودعا ثالث ديعاما فصنع جفنة ثر  أنه ضعف عن الصوم «:  است تيروا  در حديثی ازانس بن مالك

 وسى   درست كرد د گوشتي تری كاسه ا رد، پسي بگ  روزه  نتوانست كه یطوره  شد ب  ضعف دچار  او سالى«

  ) ٢-  ٢٠٧- ١٦: دارقطنی (،  ) ٤- ٢٠٦االروا ( » ركرد يا س وآنھا ر  را دعوت نيمسك

    :تبصره   

    از مرض ولى اگر شخص  صدقه فطر است  ۀ به انداز هيگردد ، مقدار فد ی م ھم  مت آنيه شامل ، طعام ، غله ، وقيفد

 یش مبي نص ثواب اجر و  او  هي فد  در مقابل  واجب است، خداوند پاك  بر او  روزه فوت شده ابد، قضائىي  بھبود

 ی م شي عادى خو  در زندگى باشد كه خود شخص یم  ىئار حد وسط غذايمع )صبح وشام( در غذا دادن  .گرداند

   .خورد

  

 : روزه  یقــــضا

  رمضان  در ماه  كه ىا روزه   ك روزيجاى ه  ب  رمضان  از ماه  بعد  گرفتن  روزه  روز كياز  عبارت معناى قضاء

 . ردي گ  صورت  نباشد  در آن ممنوع  روزه  كه گرفتن امىيشود در ا ی روزه م  قضا ء  .باشد ی ، م دهي گرد باطل

  ا متفرقي و تواند پى در پى ی روزه م ی قضا .آوردجاه تواند ب ی نو م  سال  ماه مبارك غازآ   را الى  روزهیقضا

  .رديصورت گ

 

  ست؟يكفــــاره چ

م از او سر ي بعضى از جرا كه ی بر كس را آن  ار با عظمت ماگ كه پرورد باشد ی م از جزاى شرعى  عبارت كفاره

  .  را مى شكند گندشكه سو یا كسيره بر قاتل  مانند وجوب كفا  فرموده است نييزند تع

 . جماع كند كه ني اد مثالً ي نما سد فا  خود راۀ روز اً كه عمد شود  ی وقتى واجب م یكفاره بر روزه دار

 منع   روزه در آن كه یئ وروزه ھا  رمضان  دوماه نيكه در ايند، در صورتيگو ی را م  روزه پى درپى دو ماه  رهكفا 

   ۀكفاره در روز   . طعام دھد  ني به شصت مسك  نبود، ز قادري ن  روزه  دو ماه اگر به گرفتن.  نباشد   است دهيگرد

 دادن طعام  . ھم باشد  رمضان  ندارد ، اگر چه قضاى وجود   كفاره  رمضان ري غ ۀ روز  در فساد فرضى بوده

ھمچنان  )مانند پدر ، مادر ، زن  (  باشد  بر او فرض شاني ا ۀنـــه براى كسانى كه نفق  ر ، محتاج ،ين ، فقيمسك ۶٠ به

 . طعام داد روز كامل   ۶٠ ن رابراىي ھمان مسك توان یرد وھمچنان مک  هيدأز تي ن  به پـــول  طعام را مقدار  شود یم

   

  ديه نباشد چيست ؟أکه قادر با تئی  وغرباءفقرادر مورد شرع حکم 

 چيزی در جواب بايد گفت که دين مقدس اسالم انسان را مطابق به توانمندی اش در اجرای احکام مکلف ساخته است ، و

  :مکلف نمی سازد آن  اجرای بهرا فرد که در توان شخص نباشد ، شرع اسالمی 

برای انسان بھره ای  () لَيَس لالنساِن ااّل ماَسعی«:ی خاصی چنين بيان داشته است ئ را با زيبااصلن اين أرآن عظيم الشق

  .که در توان انسان  نباشد، آن شخص مکلف به اجرای آن  نيست   چيزیاءً بن) جز سعی وکوشش او نيست 

ُ ياَل «: فرمايد  ھمچنان پروردگار با عظمت می ھَا َما اْكتََسبَْت َربَّنَا اَل تَُؤاِخْذنَا إِْن ي نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعھَا لَھَا َما َكَسبَْت َوَعلَ َكلُِّف هللاَّ

ْلنَا َما اَل ينَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَّذِ ينَا أَْو أَْخطَأْنَا َربَّنَا َواَل تَْحِمْل َعلَ ينَسِ   طَاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َن ِمْن قَْبلِنَا َربَّنَا َواَل تَُحمِّ

   ».نَ يَواْغفِْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْواَلنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِرِ 
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 توانش مکلف نمی کند، ھر کار نيکی که انجام دھد به سود خود کرده، و ھرکار ۀ ھيچ کس را جز به اندازپروردگار(

! پروردگارا . اگر فراموش کرديم يا به خطا رفتيم، ما را مگير! پروردگارا.  خود کرده استبدی که انجام دھد به زيان

آنچه تاب و توانش را نداريم ! پروردگارا. بار سنگين بر ما مگذار آن چنان که بر کسانی که پيش از ما بودند گذاشته ای 

ما، تو سرور ما ھستی، پس ما را بر قوم کافران بر دوش ما مگذار و از ما درگذر، و ما را بيامرز، و بر ما رحم فر

  ).پيروز گردان

توبه کند واز دادن فديه ھم معاف  و)  استغفر هللا(ه را نداشته باشد بايد استغفار فقيری که توان پرداخت فدي  غريب واءً بن

  .است 

 

  :ء راء علماآنظر و

 مزيد قرار ذيل ۀديه فديه نباشند غرض استفادأ تهدر ب که قائی وغرباءفقراء را در مورد راء علماآودر اين بخش نظر و

  :دارم  جمعبندی می

تواند  تواند روزه بگيرد و نه می در مورد مريض مزمنی که نه می در فتاوی صيام خويش   هللا ةشيخ بن عثيمين رحم

  :نويسد  فديه بدھد می

شود، و ھمه واجبات اگر انسان  ز وی ساقط میا)  فديه(غذا بدھد ) علت فقره ب(که نتواند  ) مريض مزمن روزه دار(

دھد، ولی اگر بديلی نداشته باشد  را انجام می جای آن بديلی باشد آنه شود، و اگر ب قادر به انجام آن نباشد ساقط می

ال واجب مع «: گويد که می) فقھی( مشھور ۀشود بر اساس قاعد ساقط می) فديه(شود، و صحيحش آنست که  ساقط می

) نزديکی(، زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم به مردی که در رمضان جماع » با ناتوانی واجبی نيست « يعنی  » العجز

ذکر گرديده ) بخاری  ١٩٣۶: شماره (اين موضوع به تفصيل در حديث » ات را بخوران ه خانواد« : کرده بود فرمود

  .» وانستی کفاره اش را بدهھر وقت ت«لی هللا عليه وسلم بوی نگفت که پيا مبر ص است  و

تواند روزه بگيرد چنين جواب  که نمی)  شيخ فانی(پيرزن بزرگسالی : ال ؤ هللا  در جواب سةھمچنان شيخ بن باز رحم

  :فرموده است 

شکند نيم صاع فديه بدھد از غذای معمول آن شھر مانند خرما،  بر او است که در مقابل ھر روز که روزه را می«

، که ھر نيم صاع برابر است با يک و نيم کيلو گرم، ھمانطور که گروھی از اصحاب پيامبر صلی هللا برنج، و غيره

تواند غذا بدھد ھيچ چيزی بر او نيست، و اين   را داده اند، و اگر فقير بود و نمیئیعليه و سلم مانند ابن عباس چنين فتوا

مجموع ." (، و چه در اول ماه و چه و سط و چه آخر ماه باشدرا فقط به يک فقير پرداخت و يا بيشتر توان آن کفاره می

  ) .١۵/٢٠٣(فتاوی ابن باز 

 تواند روزه بگيرد و نه قادر به پرداخت فديه ھست می امام نووی عالم شھير جھان اسالم در مورد کسی که نه می

  :فرمايد 

و بايد : (، يعنی»التکليف بالفدية نه عاجز حالوينبغی أن يکون األصح ھنا أنھا تسقط وال يلزمه إذا أيسر کالفطرة، أل« 

فطر ) زکات(شود و اگر در آينده توانگر شود بر او واجب نيست مانند  قول صحيحتر اينجا اين باشد که کفاره ساقط می

يف از کل، زيرا او وقت ت)شود و در آينده الزم به پرداخت آن نيست که اگر کسی تنگدست ھست از او ساقط می(

  .»فديه ناتوان استپرداخت 

در مورد کسی که نه ميتواند روزه بگيرد و نه قادر به پرداخت فديه »  المغنی«و ابن قدامة عالم ديگری جھان اسالم در  

  :فرمايد  ھست می
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و اگر از غذا دادن نيز «: ، يعنی» إال وسعھا فإن کان عاجزاً عن اإلطعام أيضاً فال شیء عليه، وال يکلف هللا نفساً « 

  ختم .  »سازد  نمی  مکلف اش ئی توانا ۀ انداز  را جز به کس جز و ناتوان بود ھيچ چيزی بر او نيست، و خداوند ھيچعا

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 جرمنی -ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

  

  

  

  

 

 

 


