 ‐ 128256ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن روزهی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن و روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﺎ ﻋﺮﻓﻪ
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﯾ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ را ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﯾﺠﺎ ﮐﻨﻢ؟ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﻧﯿﺖ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روزهی ﻋﺎﺷﻮرا.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺸﺮﯾ ﯾﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدات ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ از
آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ واﺟﺐ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺎ ﯾ ﻧﯿﺖ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای واﺟﺐ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﺎﺷﻮرا روزه ﺷﻮد ،روزهاش ﺑﺮای ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺶ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ و آن
را در روز ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﺰد ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻮاب روزهی ﻋﺎﺷﻮرا را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
رﻣﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ) (۲۰۸ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ در ﻣﺎه ﺷﻮال روزهی ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﻧﺬر ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ
در ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺛﻮاب روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ را ﻧﯿﺰ ﻣﺑﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﺪرم رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﺎرزی و اﺻﻔﻮﻧ و ﻧﺎﺷﺮی و ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻠ ﺑﻦ
ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻀﺮﻣ و دﯾﺮان ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺛﻮاب ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤآورد ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺴ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را از دﺳﺖ
داده و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺷﻮال را روزه ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﻣﻌﻨ اﻟﻤﺤﺘﺎج ) (۱۸۴ /۲و ﺣﻮاﺷ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ) (۴۵۷ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻓﺘﺎوی اﻟﺼﯿﺎم ) (۴۳۸ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴ ﮐﻪ روز ﻋﺮﻓﻪ ﯾﺎ روز ﻋﺎﺷﻮرا را روزه ﺷﻮد و ﻗﻀﺎی
روزی از رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی وی ﺑﺎﺷﺪ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن روزه
ﮔﯿﺮد دو اﺟﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :اﺟﺮ روزهی ﻋﺮﻓﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﺮ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ،ﯾﺎ اﺟﺮ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﺮ روزهی
رﻣﻀﺎن ،اﻣﺎ روزهی ﺷﺶ روز از ﺷﻮال ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن روزهﻫﺎی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ]ﺷﺶ روز ﺷﻮال را[ روزه ﮔﯿﺮد اﺟﺮ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤآورد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮐﻪ رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ در ﭘ آن ﺷﺶ روز از ﺷﻮال را روزه ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ
دﻫﺮ را روزه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﺑﺎﺷﺪ رﻣﻀﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را
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اﻧﺠﺎم دﻫﺪ«.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﻀﺎی آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻫﺴﺖ را ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ وﻗﺘﺶ ﮐﻢ ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪی روزهﻫﺎی ﻗﻀﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪ روزهی روز ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﺎ ﻋﺮﻓﻪ را از
دﺳﺖ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎ روزه ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺛﻮاب ﻋﺎﺷﻮرا و ﻋﺮﻓﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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