 ‐ 192428ﺑﺮای روزۀ ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روزۀ ادا ﻧﯿﺖ از ﺷﺐ ﻻزم اﺳﺖ
ﺳﻮال

ﻣﻦ ﻧﻤداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ زن اﮔﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪ و روزه ﻧﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی روزه را ﭘﯿﺶ از روزهﻫﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی آورد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧ از روزهﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺐ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم .اﻻن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺖ آن روزهﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ و آﻧﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎی ﻓﺮض رﻣﻀﺎن ﺣﺴﺎب ﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ روزه را
در ﺣﯿﻦ روزه ﻋﻮض ﮐﺮد؟ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ روزۀ ﻧﺎﻓﻠﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در وﺳﻂ روز ﻧﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎی
رﻣﻀﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺖ روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻀﺎی روزۀ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮای روزۀ
ﻗﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺷﺒﺶ ﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻀﺎ ﺣﻤﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ادا اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺠﺮ ﻗﺼﺪ روزه ﻧﻨﺪ روزه ﻧﺪارد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۳۰و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی در ﭘ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ در ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﻗﺼﺪ ]روزه[ ﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﻀﺎی روزۀ رﻣﻀﺎن ﯾﺎ روزۀ ﻧﺬر ﻧﻨﺪ ،روزهاش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ را
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺷﺎﻓﻌ و اﺣﻤﺪ و اﺳﺤﺎق اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓ روزۀ رﻣﻀﺎن و ﻗﻀﺎ و ﮐﻔﺎره و روزۀ ﻓﺪﯾﮥ ﺣﺞ و دﯾﺮ روزﻫﺎی واﺟﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺘ ﮐﻪ در روز ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ )اﻟﻤﺠﻤﻮع.(۲۸۹ /۶ :
ﻧﺎ :ﻣﻐﻨ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ).(۲۶ /۳
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و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺒﺎدت ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ آن ﻧﻤﮔﺬارد.
ﺳﯿﻮﻃ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ) (۳۷ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﯾﺮ ﻋﺒﺎدات.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی روزۀ ﻗﻀﺎ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﮔﺮ روزه را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در اﺛﻨﺎی روز ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺑﻪ ﻗﻀﺎی روزۀ واﺟﺐ
رﻣﻀﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ در واﻗﻊ ﻗﺴﻤﺘ از روزۀ واﺟﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی روزۀ ﻓﺮض ﮐﺎﻓ
ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘ دارد و او ﻗﺴﻤﺘ از روز را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺖ از روزۀ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ روزۀ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (39689ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ روزۀ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن دارد اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﯿﺮد ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
در ﺳﻮاﻟﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﻗﻮل راﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﯿﺮد و روزۀ واﺟﺒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻫﺴﺖ اﮔﺮ ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی آﻧﻘﺪر وﻗﺖ دارد ﮐﻪ ﻗﻀﺎی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺒﺶ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ روزۀ ﺷﺶ روز از ﺷﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪۀ رﻣﻀﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺧﺘﻼﻓ ﻧﺰد اﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای واﺿﺢ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ) (41901و ) (39328ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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