 ‐ 49884ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد
ﺳﻮال
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺎﻣﻠ و زاﯾﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻮد روزﻫﺎی زﯾﺎدی از رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﺮﻓﺘﻢ .اﻣﺎ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻗﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ـ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻔﺖ روز ـ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردهام ،ﺳﻪ روز از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن روزه ﮔﺮﻓﺘﻪام
و ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻘﯿﻪ را ﭘﯿﺶ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم.
اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺷﻌﺒﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ روزهای را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت
ﻣﮔﯿﺮد ]ﻣﺎﻧﻨﺪ دو روز از ﻫﻔﺘﻪ[ .ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻢ روزهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﻢ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻢ آن ﺳﻪ روزی ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺷﻌﺒﺎن روزه ﮔﺮﻓﺘﻪام ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورم ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﯿﺪ ﭘﺲ روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود
) (۳۲۳۷و ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۳۸و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۱۶۵۱آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮارد زﯾﺮ از اﯾﻦ ﻧﻬ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﺷﻮد:
 ‐۱ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ روزهی ﺧﺎﺻ دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزهی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪی ﻫﺮ ﻫﺮﻓﺘﻪ دارد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را روزه ﻣﮔﯿﺮد ﺣﺘ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺷﻌﺒﺎن .دﻟﯿﻞ آن ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾ روز ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ ﻣﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ روزهای را ]ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت[ ﻣﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ آن را ﺑﻪ
ﺟﺎی آورد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۱۴و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۰۸۴
 ‐۲ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﻤﻪی دوم را در اداﻣﻪی ﻗﺒﻞ از آن روزه ﺑﯿﺮد .ﻧﻬ ﺷﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن را
روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ ]ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ[ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﮐ از آن ]دﯾﺮ روزﻫﺎﯾﺶ[ را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۷۰و ﻣﺴﻠﻢ
) (۱۱۵۶و اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
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اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﮐ روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﻤﻠﻪی دوم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻤﻠﻪی اول
اﺳﺖ و ﺑﯿﺎﻧﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﯾﻌﻨ ﻏﺎﻟﺐ آن.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن روزه ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺷﻌﺒﺎن را در اداﻣﻪی ﻧﯿﻤﻪی اول
روزه ﺑﯿﺮد.
 ‐۳ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر روزهی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﻬ ﻧﻤﺷﻮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۳۹۹ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺧﺘﻼﻓ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزهی ﺷ رﻣﻀﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ...اﻣﺎ اﮔﺮ ]ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎ
ﯾﺎ ﻧﺬر ﯾﺎ ﮐﻔﺎره روزه ﮔﯿﺮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ روزهی ﺗﻄﻮﻋ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ دارد ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ روزهی ﻓﺮض ﻧﯿﺰ
واﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ...و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻗﻀﺎی روزی از رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ زﯾﺮا وﻗﺖ ﻗﻀﺎﯾﺶ
ﺗﻨ اﺳﺖ.
روز ﺷ ﯾﻌﻨ روز ﺳام ﺷﻌﺒﺎن در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﻼل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻪ ﯾﺎ اﺑﺮ ﯾﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ روز را
ﯾﻮم اﻟﺸ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا در اﯾﻨﻪ آﺧﺮﯾﻦ روز ﺷﻌﺒﺎن ﯾﺎ روز اول رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ﺷ وﺟﻮد دارد.
ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﻪ:
اﻧﺠﺎم ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و اﯾﻦ روزه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از
روزهی ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺷﻌﺒﺎن ﻧﻤﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻪ روزهای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪی روزهﻫﺎی ﻗﻀﺎ را ﭘﯿﺶ
از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ
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