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ﺳﻮال
ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﺷ ﻧﻬ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ دو روز ﭘﯿﺶ از
رﻣﻀﺎن .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎ را روزه ﺷﻮم؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﻠﻪ ،ادای ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن در ﯾﻮم اﻟﺸ و ﯾ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از روزۀ ﯾﻮم اﻟﺸ ﻧﻬ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾ روز ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ
از رﻣﻀﺎن ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻬ ﺑﺮای وﻗﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدت ﺑﻪ روز ﮔﺮﻓﺘﻦ آن روزﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾ روز ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ ﻣﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ روزهای را ]ﻋﺎدﺗﺎ[ ﻣﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ آن را روزه
ﮔﯿﺮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۱۴و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۸۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻼ ﻋﺎدت ﺑﻪ روزۀ دوﺷﻨﺒﻪ داﺷﺖ و اﯾﻦ دوﺷﻨﺒﻪ در
آﺧﺮﯾﻦ روز ﺷﻌﺒﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﺗﻄﻮع آن را ﺑﯿﺮد و از اﯾﻦ روزه ﻧﻬ ﻧﻤﺷﻮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺒ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت اوﺳﺖ را ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻗﻀﺎی روزۀ رﻣﻀﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ ﺟﺎﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا
واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﻀﺎی آن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۳۹۹ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :روزۀ ﺷ از رﻣﻀﺎن ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ...اﻣﺎ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﻧﺬر ﯾﺎ ﮐﻔﺎره ﺑﯿﺮد
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺒ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ دارد ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻓﺮض ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﻗﺘ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز در آن ﻧﻬ ﺷﺪه ]اﻣﺎ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ دارد در آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ[ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻗﻀﺎی روزی از رﻣﻀﺎن ﺑﺮ
ﻋﻬﺪۀ وی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اداﯾﺶ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا وﻗﺖ ﻗﻀﺎﯾﺶ ﺗﻨ اﺳﺖ.
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