 ‐ 130136روزهی ﻧﺬر ﻣﻬﻢﺗﺮ از روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
ﺳﻮال
ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم و ﻧﺬر ﮐﺮدم اﮔﺮ ﺷﻔﺎ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﭘﺎﻧﺰده روز روزه ﺑﯿﺮم ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺮدم ﮐﻪ ﮐ
اﯾﻦ روزهﻫﺎ را ﺑﯿﺮم .اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را از ﻣﺎه رﺟﺐ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ را در
ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﺎز ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم و رﻣﻀﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،روزهی رﻣﻀﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﻻن ﻫﻢ در ﻣﺎه ﺷﻮال ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﯾﺎ اول ﺷﺶ
روز ﺷﻮال را روزه ﺑﯿﺮم ﯾﺎ ﭘﻨﺞ روز ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪهی ﻧﺬرم را اول ادا ﮐﻨﻢ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
»ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول ﺑﻘﯿﻪی روزهی ﻧﺬر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال را ﺑﯿﺮد ،و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺷﺶ روز را روزه ﻧﯿﺮی اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﭼﺮاﮐﻪ روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ واﺟﺐ .اﻣﺎ روزهی ﻧﺬر واﺟﺐ و
ﻓﺮض اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺘﺤﺐ ،اول ﻓﺮض را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺰده روز را ﭘ در
ﭘ روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘ در ﭘ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺠﺎم دادن آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و روزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤآﯾﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﭘﺎﻧﺰده روز را ﭘﺮاﮐﻨﺪه روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻘﯿﻪی آن ﯾﻌﻨ ﭘﻨﺞ روز دﯾﺮ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣدﻫﯿﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ دﯾﺮ ﻧﺬر ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺬر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﺬر ﻧﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻧﺬر ﭼﯿﺰی از ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﺑﺮﻧﻤﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن از ﻣﺎل ﺑﺨﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺬر ﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر و ﭼﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺬری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮد ـ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و و روزه ـ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺬر ﮐﺮده ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻃﺎﻋﺘﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺬر ﮐﺮده ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﺼﯿﺖ او را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ.
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ﭘﺲ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز روزه ﺑﯿﺮد ﯾﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐ از ﻣﺎل را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻃﺎﻋﺖ وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﻮﻓُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺬْرِ وﻳﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎنَ ﺷَﺮه ﻣﺴﺘَﻄﻴﺮا ]اﻧﺴﺎن[۷ :
)ﺑﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ و از روزی ﻣﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﻧﺪ آن ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ(.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر دادهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺬر ﺳﺒﺐ ﺷﻔﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺒﺐ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪن ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﻠﻒ ﻣﺳﺎزد و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی آن از ﻣﺎل ﺑﺨﯿﻞ ﮐﻢ ﻣﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﺷﻮد و در ﺳﺨﺘ ﻣاﻓﺘﺪ و آرزو ﻣﮐﻨﺪ ای ﮐﺎش ﻧﺬر ﻧﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺎل
آﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺰی را آورده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺳﺎنﺗﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و آن ﻧﻬ از ﻧﺬر اﺳﺖ«.
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