 ‐ 42106ﺣﻢ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﻋﺎدت ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را روزه ﺑﺎﺷﻢ ،و ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎر روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ روز دوازدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ
و در ﺧﻄﺒﻪی ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺎل آﻧﻪ اﻣﺴﺎل ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﺼﺎدف ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ
روز از اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ .اﮔﺮ اﯾﻦ روز را روزه ﺷﻮم ﮔﻨﺎﻫ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮم؟ و آﯾﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ روز اول ﻋﯿﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻋﯿﺪ )ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن( ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از روزهی روز ﻓﻄﺮ و روز ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻬ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۹۲و ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۲۷و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﺮام ﺑﻮدن
اﯾﻦ روزه اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر روزهی اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﺣﺮام ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﯾﻌﻨ ﺳﻪ روز ﭘﺲ از روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن )ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ( زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ،روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ذﮐﺮ اﻟﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۴۱
و اﺑﻮداوود ) (۲۴۱۸از اﺑﻮﻣﺮه واﺑﺴﺘﻪی ام ﻫﺎﻧ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪرش ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ وارد ﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﺬا آورد .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ روزهام .ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮر ،اﯾﻦ اﯾﺎﻣ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻣﮐﺮد در آن اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯿﻢ و از روزهاش ﻧﻬ ﻣﮐﺮد .اﻣﺎم ﻣﺎﻟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺪارد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .از ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای روزهی اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ رﺧﺼﺖ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری
).(۱۹۹۸
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ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮان ﯾﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺣﺞ ﻣﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺪارد اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ]ﺗﺸﺮﯾﻖ[ را روزه ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ را ﭘﯿﺶ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ روزهی دو ﻣﺎه ﭘ در ﭘ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻔﺎره( ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
روز ﻋﯿﺪ و ﺳﻪ روز ﺗﺸﺮﯾﻖ را روزه ﻧﯿﺮد و ﺳﭙﺲ روزهاش را اداﻣﻪ دﻫﺪ« )ﻓﺘﺎوی رﻣﻀﺎن.(۷۲۷ :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﺷﻤﺎرهی ) (21049و ).(36950
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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