 ‐ 125811آﯾﺎ روزهی ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ در ﺷﻮال ﺟﺰو روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ؟
ﺳﻮال
ﺳﻮاﻟ درﺑﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ دارم؛ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﺎن ﻧﺮوم اﻣﺎ ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺳﻪ روز روزهی ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ را در ﺷﺶ روز روزهی ﺷﻮال ﺑﯿﺮم .آﯾﺎ اﯾﻦ روزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺟﺰاﮐﻢ اﻟﻪ ﺧﯿﺮا.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی ﻣﻮارد ﻣﻬﻤ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ:
۱ـ اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﺟﺎ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻨﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﺣﻔَﻈُﻮاْ اﻳﻤﺎﻧَﻢ] ﻣﺎﺋﺪه[۸۹ :
)و از ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﺣﻔَﻈُﻮاْ اﻳﻤﺎﻧَﻢ .ﯾ از ﻋﻠﻤﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ
آﯾﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ :زﯾﺎد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺷ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش
ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۱۱۷ /۱۵
۲ـ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردهاﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮوﯾﺪ اﮔﺮ ﺟﺎی ﺣﺮاﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن در ﺷﺮع ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﺎن وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮوﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻣﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻠﻪی رﺣﻢ ﯾﺎ زﯾﺎرت ﯾ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ،
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﺗﺎن را ﺑﺸﻨﯿﺪ و اﮔﺮ رﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ
رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮو و ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ را ادا ﮐﻦ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻤﺎن.
از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮة رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﺧﻮردی ]ﮐﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
دﻫ ﯾﺎ ﻧﺪﻫ [و دﯾﺪی ﻏﯿﺮ آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ]و ﺳﻮﮔﻨﺪت را ﺑﺸﻦ[ و ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ را ادا ﮐﻦ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۶۳۴۳و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۶۵۲
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﯾﺎد ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ
ﻏﯿﺮ آن را ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪش را ادا ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۶۵۰
در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬ (۸ /۶۳) آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﯾﻌﻨ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻮﮔﻨﺪش ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻻ ﺗَﻨﻘُﻀﻮاْ اﻻﻳﻤﺎنَ ﺑﻌﺪَ ﺗَﻮﻛﻴﺪِﻫﺎ وﻗَﺪْ ﺟﻌﻠْﺘُﻢ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻢ ﻛﻔﻴ ًانﱠ اﻟﻪ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﺗَﻔْﻌﻠُﻮنَ ]ﻧﺤﻞ[۹۱ :
)و ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﺳﺘﻮار ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ اﻟﻪ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﻗﺮار دادهاﯾﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﯿﺪ ﻣداﻧﺪ(.
ﺑﺮ ﯾﻤﯿﻦ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﮐﺎر واﺟﺐ و ﺑﺮای ﺗﺮکِ ﺣﺮام ،واﺟﺐ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾ ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آن وﻓﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮردش ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤ ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﮐﺎر واﺟﺒ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺮاﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺸﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺮوه.
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و اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺎر ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺨﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻣﺮوه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺮوه ،و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ را
ﺑﺸﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺒﺎﺣ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺷﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ .رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﮔﺮ ﺑﺮ ]ﮐﺎری[ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدی و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺘﺮ از آن دﯾﺪی ،آﻧﭽﻪ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﺳﻮﮔﻨﺪت را ﮐﻔﺎره ﺑﺪه.
۳ـ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﺑﺮای ادای ﺳﻪ روز روزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺴﻤ ﮐﻪ ﺧﻮردهاﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ده
ﺑﯿﻨﻮا ﯾﺎ ﻟﺒﺎس دادن ﺑﻪ آﻧﺎن را ﻧﺪارﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ده ﺑﯿﻨﻮا ،ﯾﺎ ﻟﺒﺎس دادن ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﯾﺎ آزاد
ﮐﺮدن ﯾ ﺑﺮده .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﯿﺮد زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻻ ﻳﻮاﺧﺬُﻛﻢ اﻟﻪ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻐْﻮِ ﻓ اﻳﻤﺎﻧﻢ وﻟَﻦ ﻳﻮاﺧﺬُﻛﻢ ﺑِﻤﺎ ﻋﻘﱠﺪﺗﱡﻢ اﻻﻳﻤﺎنَ ﻓَﻔﱠﺎرﺗُﻪ اﻃْﻌﺎم ﻋﺸَﺮة ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﻦ اوﺳﻂ ﻣﺎ ﺗُﻄْﻌﻤﻮنَ
اﻫﻠﻴﻢ او ﻛﺴﻮﺗُﻬﻢ او ﺗَﺤﺮِﻳﺮ رﻗَﺒﺔ ﻓَﻤﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﺠِﺪْ ﻓَﺼﻴﺎم ﺛَﻼﺛَﺔ اﻳﺎم ذَﻟﻚَ ﻛﻔﱠﺎرةُ اﻳﻤﺎﻧﻢ اذَا ﺣﻠَﻔْﺘُﻢ واﺣﻔَﻈُﻮاْ اﻳﻤﺎﻧَﻢ ﻛﺬَﻟﻚَ ﻳﺒﻴِﻦ اﻟﻪ
ﻟَﻢ آﻳﺎﺗﻪ ﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗَﺸْﺮونَ ]ﻣﺎﺋﺪه[۸۹ :
)اﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮدهﺗﺎن ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﮐﻨﺪ وﻟ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ]از روی ﻗﺼﺪ[ ﻣﺧﻮرﯾﺪ ]و ﻣﺷﻨﯿﺪ[
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﮐﻔﺎرهاش ﺧﻮارک دادن ﺑﻪ ده ﺑﯿﻨﻮاﺳﺖ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﻣﺧﻮراﻧﯿﺪ و
ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن آﻧﺎن ﯾﺎ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهای و ﮐﺴ ﮐﻪ ]ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻨﻬﺎ را[ ﻧﯿﺎﺑﺪ ]ﺑﺎﯾﺪ[ ﺳﻪ روز روزه ﺑﺪارد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻔﺎرهی
ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﯾﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﻮﻧﻪ اﻟﻪ آﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮔﺰاری ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(45676
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺳﻮاﻟﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻗﺮار دادن روزهی ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﺷﻮال و ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن آن ﺟﺰو روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال
ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روزهی رﻣﻀﺎن وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزهی ﻓﺮض ﻫﻤﻪی ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻏﺬا ﯾﺎ ﻟﺒﺎس دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ ،روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزهی ﮐﻔﺎره
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآﯾﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺖ واﺟﺐ و ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .روزهی ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ ﯾ روزهی
ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺘ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻪ روز روزهی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺟﺰو
ﺷﺶ روز ﺷﻮال ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤرود.
از ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
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آﯾﺎ روزهی ﺷﺶ روز از ﺷﻮال ،و روزهی ﻋﺎﺷﻮرا و روز ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزهی ]ﮐﻔﺎره[ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل آﻧﻪ
ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد آن ]ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻪ[ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟
آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آزاد ﮐﺮدن ﯾ ﺑﺮدهی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﯾﺎ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ده ﺑﯿﻨﻮا ،ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آﻧﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ]ﺗﻮاﻧﺎﯾ [ﻫﯿﭽ ﯾ از
اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺳﻪ روز روزه ﻣﮔﯿﺮی.
اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ را ﻧﻤداﻧ ،واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آوری و ﻫﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ
ﺷﺴﺘﻪای را ﮐﻔﺎره دﻫ و اﯾﻦ ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
اﻣﺎ روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء و ﻋﺮﻓﻪ و ﺷﺶ روز ﺷﻮال ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ روزهﻫﺎ
]ﻓﻘﻂ[ ﺑﺮای ﮐﻔﺎره اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﯾﺎن.
ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۳۸ ،۳۷ /۲۳
از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ﺧﺎﻧﻤ ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪی ادا ﮐﺮده و ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ روز روزه ﮐﻔﺎرهاش را ادا ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ
روز را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻤﻊ روزهﻫﺎ ﺷﺶ روز ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
اوﻻ :ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده و ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺷﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﯿﺮد ﻣﺮ آﻧﻪ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ده ﺑﯿﻨﻮا
ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آﻧﺎن ﯾﺎ آزاد ﮐﺮدن ﯾ ﺑﺮده ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻔﱠﺎرﺗُﻪ اﻃْﻌﺎم ﻋﺸَﺮة ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﻦ اوﺳﻂ ﻣﺎ ﺗُﻄْﻌﻤﻮنَ اﻫﻠﻴﻢ او ﻛﺴﻮﺗُﻬﻢ او ﺗَﺤﺮِﻳﺮ رﻗَﺒﺔ ﻓَﻤﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﺠِﺪْ ﻓَﺼﻴﺎم ﺛَﻼﺛَﺔ اﻳﺎم ذَﻟﻚَ
ﻛﻔﱠﺎرةُ اﻳﻤﺎﻧﻢ اذَا ﺣﻠَﻔْﺘُﻢ] ﻣﺎﺋﺪه[۸۹ :
)و ﮐﻔﺎرهاش ﺧﻮارک دادن ﺑﻪ ده ﺑﯿﻨﻮاﺳﺖ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﻣﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن آﻧﺎن ﯾﺎ آزاد
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ﮐﺮدن ﺑﺮدهای و ﮐﺴ ﮐﻪ ]ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻨﻬﺎ را[ ﻧﯿﺎﺑﺪ ]ﺑﺎﯾﺪ[ ﺳﻪ روز روزه ﺑﺪارد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﯾﺪ(.
ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮام اﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎرهی ﺷﺴﺘﻦ روزه ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻏﺬا دادن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس دادن ﯾﺎ آزاد ﮐﺮدن
ﺑﺮده را دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد ،ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻏﺬا دادن ]ﯾﺎ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن[ ده ﺑﯿﻨﻮا را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻨﻮاﯾ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻪ روز ﭘ در ﭘ روزه ﻣﮔﯿﺮد.
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺳﻪ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﺷﺶ روز ﺷﻮال را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا
اﯾﻦ دو ،دو ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮی ادا ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﺷﺶ روز ﺷﻮال را روزه ﻣﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ روز
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮآن ﺷﺶ روز ]را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ[ روزه ﻣﺷﻮد.
ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب ) ۸۴ـ .(۸۵
ﺑﺮای ﺳﻪ روز روزهی ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘ در ﭘ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (12700ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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