 ‐ 21049ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی واﺟﺐ در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮال
از روی ﺑاﻃﻼﻋ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎﻧﻢ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .آﯾﺎ روزهای را ﮐﻪ از روز دوم اﯾﺎم
ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺷﺮوع ﮐﺮدهام را ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ده روز ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن را ﭘﺲ از اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ اداﻣﻪ دﻫﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ،و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ روز ﺣﺮام
اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۴۱از
ﻧُﺒﯿﺸﻪ ﻫﺬﻟ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روز ﻋﺮﻓﻪ و روز ﻗﺮﺑﺎن و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻋﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦﻫﺎ روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ (۳۰۰۴) و ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۷۳و اﺑﻮداوود ) (۲۴۱۹از ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺗﻮﺿﯿﺢ :روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺠﺎﺟ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻬ ﺷﺪه(.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ روزهی اﯾﻦ روزﻫﺎ )اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ( را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮان ﯾﺎ
ﺗﻤﺘﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺪارﻧﺪ ]ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧ [ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ .ﺑﺨﺎری ) (۱۹۹۸از ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای روزهی اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ رﺧﺼﺖ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪی )ﻗﺮﺑﺎﻧ (ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ روزهی اﯾﻦ اﯾﺎم را از روی ﺗﻄﻮع ﯾﺎ ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﻧﺬر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و روزهای ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
را ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و ﻗﻮل راﺟﺢ و ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ روزهی ﺣﺠﺎﺟ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺪارﻧﺪ از آن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ،ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ روزه ﮔﺮﻓﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از آن
ﻧﻬ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ]اﺣﺎدﯾﺜ [وارد ﺷﺪه دال ﺑﺮ ﺟﻮاز روزهی آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺪی ]ﺣﺞ[ ﺗﻤﺘﻊ و ﻗﺮان،
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺪارد ...اﻣﺎ روهی اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻄﻮع ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ دﯾﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﻪ اﯾﻦ روز
ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺘﺎوی رﻣﻀﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺮف ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد ).(۷۱۶
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻗﺎرن و ﻣﺘﻤﺘﻊ اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ روز را روزه ﺑﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ را ﭘﯿﺶ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﯾﺎم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن دو ﻣﺎه ﭘ در ﭘ] را ﺑﺮای ﮐﻔﺎره[
روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ روز ﻋﯿﺪ و ﺳﻪ روز ]ﺗﺸﺮﯾﻖ[ را روزه ﻧﻤﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ آن را اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ.
ﻓﺘﺎوی رﻣﻀﺎن ).(۷۲۷
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزهﻫﺎی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن را ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم روزه ﮔﺮﻓﺘﻪای ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را دوﺑﺎره ادا ﮐﻨ.
ﺑﺮای ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﻫﻢ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘ در ﭘ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ روزهﻫﺎی ﻗﻀﺎ را ﭘ در ﭘ ﯾﺎ ﺟﺪا از ﻫﻢ
ﺑﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(21697
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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