 ‐ 104077روزۀ ﻧﺬر ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻣﺎﻧﺪه؛ آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روزه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺮد؟
ﺳﻮال
روزۀ ﻧﺬری داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﻢ؛ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آورم؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
وﻓﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺬر ﻃﺎﻋﺖ و ﻧﯿ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﯾ ﯾﺎ دو روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روزه ﺑﯿﺮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭘﺲ او ﻃﺎﻋﺘﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۶۳۱۸
اﯾﻦ ﻧﺬر اﮔﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن در ﻫﻤﺎن وﻗﺘﺶ وﻓﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ روز اول ﻣﺎه را روزه ﺑﯿﺮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت روزه ﺑﯿﺮد و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮد ﻣﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ در
رﻣﻀﺎن و دو روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ.
در رﻣﻀﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا زﻣﺎن رﻣﻀﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ روزۀ ﻓﺮض اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن روزۀ دﯾﺮی
ﺑﯿﺮد.
و در روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در آن ﻧﻬ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺨﺎری ) (۶۲۱۲از زﯾﺎد ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮدی از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻧﺬر ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪهام ﻫﺮ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
را روزه ﺑﯿﺮم اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ روز ]ﻋﯿﺪ[ ﻗﺮﺑﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﮐﺮده و از روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ در روز ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻬ ﺷﺪهاﯾﻢ ﭘﺲ دوﺑﺎره ﺳﻮاﻟﺶ را ﺗﺮار ﮐﺮد و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ آن ﻧﯿﻔﺰود.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻪ روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ و
ﻧﻪ روزۀ ﻧﺬر.
ﺑﺨﺎری ) (۱۹۹۸از ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ و از ﺳﺎﻟﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪه ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ]در ﺣﺎل ﺣﺞ اﺳﺖ و[ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ.
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ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن روزهای دﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ روزۀ ﺧﻮد رﻣﻀﺎن:
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۳۱۵ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﻓﻌ و اﺻﺤﺎب وی ـ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد ـ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
رﻣﻀﺎن ﺧﺎص روزۀ رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و روزۀ دﯾﺮی در آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ]ﮐﻪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ
روزه ﻧﯿﺮﻧﺪ[ ﻧﯿﺖ روزۀ ﮐﻔﺎره ﯾﺎ ﻧﺬر ﯾﺎ ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﺗﻄﻮع ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺖ روزه ﮐﺮدﻧﺪ ]ﻧﻪ روزۀ رﻣﻀﺎن[ ﻧﯿﺘﺸﺎن
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و روزهاش ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺘ ﮐﻪ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی روزۀ رﻣﻀﺎن درﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﻐﻨ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪارد در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزهای دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺬر ﯾﺎ ﻗﻀﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ زﯾﺮا
اﺟﺎزۀ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای رﺧﺼﺖ و آﺳﺎنﮔﯿﺮی ﺑﻮده و اﮔﺮ ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد آﺳﺎن ﮔﯿﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ]ﯾﻌﻨ روزۀ
ﺧﻮد رﻣﻀﺎن[ ﺑﺮﮔﺮدد .ﭘﺲ اﮔﺮ روزهای ﻏﯿﺮ از رﻣﻀﺎن را ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ روزهاش ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی روزۀ رﻣﻀﺎن و ﻧﻪ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺘ ﮐﻪ
ﮐﺮده درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﺬﻫﺐ و ﻗﻮل اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۶۴۵ /۱۳ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﺑﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻟﻪ ﯾ ﻣﺎه را روزه ﮔﯿﺮم ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﺬر و ﻫﻢ ﻧﯿﺖ رﻣﻀﺎن روزه
ﺑﯿﺮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ اﮔﺮ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺬر و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ روزه ﻧﺬر ﮐﺮده اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮده واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
در ﻫﻤﺎن ﻣﺪﺗ ﮐﻪ ﺷﺮط ﮐﺮده اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه اﻟﻪ ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻔﺎ دﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﯿﺮﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻨْﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻫﺪَ اﻟﻪ ﻟَﺌﻦ آﺗَﺎﻧَﺎ ﻣﻦ ﻓَﻀﻠﻪ ﻟَﻨَﺼﺪﱠﻗَﻦ وﻟَﻨَﻮﻧَﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ (۷۵) ﻓَﻠَﻤﺎ آﺗَﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻓَﻀﻠﻪ ﺑﺨﻠُﻮاْ ﺑِﻪ وﺗَﻮﻟﱠﻮاْ وﻫﻢ
ﻣﻌﺮِﺿﻮنَ ) (۷۶ﻓَﺎﻋﻘَﺒﻬﻢ ﻧﻔَﺎﻗًﺎ ﻓ ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢ اﻟَ ﻳﻮم ﻳﻠْﻘَﻮﻧَﻪ
]ﺗﻮﺑﻪ ۷۵ :ـ [۷۷
)و از آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻪ ﻋﻬﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﮐﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و از درﺳﺘﺎران
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ) (۷۵ﭘﺲ ﭼﻮن از ﻓﻀﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺑﺪان ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎل اﻋﺮاض روی ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ) (۷۶در
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺰای آﻧﻪ ﺑﺎ اﻟﻪ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ او را دﯾﺪار ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﻔﺎق را در دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ(.
اﻣﺎ ﻧﺬری ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ روزه ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻧﺬر اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺳﻪ روز را روزه ﺑﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺪون آﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﺒﺒ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدره ﮐﻨﺪ و آن را ﻓﻮرا
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮب ﺷﺨﺺ اول .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﮔﺮ رﻣﻀﺎن آﻣﺪ و او روزۀ ﻧﺬرش را ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺖ روزۀ رﻣﻀﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ روزۀ ﻧﺬرش را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در رﻣﻀﺎن روزۀ ﻧﺬر
را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﻧﻪ روزۀ ﻧﺬرش درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ روزۀ رﻣﻀﺎﻧﺶ .ﺷﺨﺼ ﺳﻪ روز روزۀ ﻧﺬری دارد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻪ روز در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزۀ ﻧﺬر ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺎل ﮐﺎرش ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ روزه ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺬرش درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای رﻣﻀﺎن .ﺑﺮای
ﻧﺬرش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن وﻗﺖ رﻣﻀﺎن ﯾ وﻗﺖ ﺗﻨ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و روزۀ دﯾﺮی ﺟﺰ روزۀ رﻣﻀﺎن در آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
و اﻣﺎ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ روزه ﺑﺮای رﻣﻀﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺖ روزۀ رﻣﻀﺎن ﻧﺮده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﻬﺮي:
.(۵۲ /۴
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ :ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای روزۀ ﻓﺮض ﺧﻮد رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و روزۀ دﯾﺮی در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ
و ﻧﻪ روزۀ ﻧﺬر ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾ ﻧﯿﺖ )اﻧﺠﺎم روزه ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺖ( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻧﯿﺖ ﻓﺮض و ﻧﺬر را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎدت ﻫﺮ دو ﻣﻘﺼﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺗﻮان ﻫﺮ دو را
اﻧﺠﺎم داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزۀ ﻧﺬر را در رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روزۀ رﻣﻀﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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