 ‐ 83292ﮐﺴ ﮐﻪ روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال را از دﺳﺖ داده ،آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه ادا
ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
زﻧ ﭼﻬﺎر روز از روزهﻫﺎی ﺷﺶ روز ﺷﻮال را ادا ﮐﺮده ،اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻮال دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺶ
روز را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و دو روزش ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺶ روز ﺷﻮال را ﭘﺲ از ﺷﻮال ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ) (۱۱۶۴از اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮐﻪ رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﺪارد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺶ روز از ﺷﻮال را روزه ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺳﺎل را
روزه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮ ﻓﻮق ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ روز را در ﺷﻮال روزه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﺶ روز را ـ ﺑﺎ ﻋﺬر ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر ـ در ﻏﯿﺮ ﺷﻮال روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﻓﻀﯿﻠﺖ روزه در ﺷﻮال را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ:
ﻗﻮل اول:
ﮔﺮوﻫ از ﻣﺎﻟﯿﺎن و ﺑﺮﺧ از ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻓﻮق ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﺶ روز را در ﺷﻮال ﯾﺎ ﭘﺲ از آن
روزه ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺷﻮال ﺑﺮای آﺳﺎﻧ ﮐﺎر ﻣﻠﻒ در ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪه زﯾﺮا روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن آﺳﺎنﺗﺮ
از ﻣﺎهﻫﺎی دﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺪوی در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﺮح ﺧﺮﺷ (۲۴۳ /۲) ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺎرع ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﺷﻮال زﯾﺮا روزهی آن آﺳﺎنﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻗﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺪون ﺷ اﻧﺠﺎم آن در دﻫﻪی ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﻠ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
روزهی آن وارد ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺼﻮد آن )ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﺟﺮ( ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ﻫﻢ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺑﻪ
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دﺳﺖ ﻣآورد ،و ﺑﻠﻪ ﺣﺘ اﻧﺠﺎم آن در ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺑﻬﺘﺮ ]از ﺷﻮال[ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن آن دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺳﺨﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺛﻮاﺑﺶ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
در ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻓﺮوق اﻟﻘﺮاﻓ (۱۹۱ /۲) ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻔﺘ ﻣﺎﻟﯿﺎن در ﻣﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺮوق ﻗﺮاﻓ ﭼﺎپ ﺷﺪه
از اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻣﺎﻟ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﺷﻮال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺖ و
ﻣﻨﻈﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزهی رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ده ﻣﺎه ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد و روزهی ﺷﺶ روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﺎه و ﻣﺬﻫﺐ ]ﯾﻌﻨ
ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺎﻟ [ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ،و اﯾﻦ روزهﻫﺎ اﮔﺮ در ﻏﯿﺮ ﻣﺎه ﺷﻮال ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﺑﺎ ارزش.
اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻔﺮوع ) (۱۰۸ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻓﻀﯿﻠﺖ روزهی آن در ﻏﯿﺮ ﺷﻮال ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻦ
ﺑﺮﺧ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮﻃﺒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا ﻓﻀﯿﻠﺖ آن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﯿ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ده ﺑﺮاﺑﺮش ﭘﺎداش داده
ﻣﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻮﺑﺎن آﻣﺪه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺷﻮال ﻧﻮﻋ رﺧﺼﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺎدت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
روزه در رﻣﻀﺎن ،روزه در ﺷﻮال آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺧﺼﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻻﻧﺼﺎف در ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻨ اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ،وﺑﻠﻪ ﺑﺮای آن ﺑﻪ
ﻓﻀﯿﻠﺖ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻠﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ آن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﭘﺎداش ﮐﺎر ﻧﯿ ،و ﺑﺮای آﻧﻪ روزهی
آن در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﻣﻀﺎن و روزهی واﺟﺐ اﺳﺖ اﻻﻧﺼﺎف ).(۳۴۴ /۳
ﻗﻮل دوم:
ﮔﺮوﻫ از ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال را از دﺳﺖ دﻫﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ آن را در ذی اﻟﻘﻌﺪه ﻗﻀﺎ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺛﻮاب آن ﮐﻤﺘﺮ از روزهی ﺷﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﯿﺮد و در ﭘ آن ﺷﺶ روز از ﺷﻮال
را روزه ﺷﻮد ﺛﻮاب ﯾ ﺳﺎل روزهی ﻓﺮض را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﮐﺴ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺷﺶ
روز را در دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ روزه ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﺛﻮاب رﻣﻀﺎن ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﺷﺶ روز روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ را ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣ در ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ) (۴۵۶ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺶ روز را ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻣﻀﺎن روزه ﺑﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪی دﻫﺮ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺶ روز از ﻏﯿﺮ آن را روزه ﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ روزهی ﻧﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑ آﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮد.
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ﻗﻮل ﺳﻮم:
ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﻦ ﺷﺶ روز ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺷﻮال ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن اﺳﺖ.
در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۳۳۸ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ اﺣﺎدﯾﺚ در ﺻﻮرت روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﻏﯿﺮ ﺷﻮال ﻓﻀﯿﻠﺖ آن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬر ﻗﺴﻤﺘ از آن را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻠﺶ ﮐﻨﺪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺘﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد.
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻀﺎی آن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻮال ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﺬر و ﭼﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر.
وی درﺑﺎرهی ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر روز از ﺷﻮال را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :روزهی
ﺷﺶ روز از ﺷﻮال ﯾ ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﻏﯿﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﺟﺮ آن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ روزه ﺑﻮدهای را ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ ،و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾ ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪای آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎوری زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻨﺪهای ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت رﻓﺖ ،اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺟﺮ آﻧﭽﻪ در ﻫﻨﺎم ﺳﻼﻣﺖ و اﻗﺎﻣﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣداده را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری .و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻗﻀﺎی ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪای روزه ﺑﯿﺮی را اﻧﺠﺎم دﻫ«
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ).(۳۹۵ ‐ ۳۸۹ /۱۵
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ:
روزهی ﺷﺶ روز اﮔﺮ ﺧﺎرج از ﺷﻮال ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ روزهی ﺷﻮال داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از روزهی ﺷﻮال و ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬر آن را ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻋﻄﺎﯾﺶ ﺑﭘﺎﯾﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی دو
روزی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺷﻮال روزه ﺑﯿﺮد دو روز در ذی اﻟﻘﻌﺪه روزه ﺷﻮد ﺧﻮب اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﺛﻮاب و اﺟﺮ
آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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