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ﺳﻮال

اﮔﺮ روزﻫﺎی ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪهی ﺷﻮال ﺑﺮای روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺶ روز ﺷﻮال ﮐﺎﻓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال را ﭘﯿﺶ از ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎن روزه ﺑﯿﺮم؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

روزهی ﺷﺶ روزِ ﺷﻮال ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن روزهی رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺶ روز از ﺷﻮال را روزه ﺷﻮد ]ﮐﺎرش[
ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪی ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۶۴
ﺳﭙﺲ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﺣﺮف ﻋﻄﻒ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ روزهی رﻣﻀﺎن را ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﺪ )ادا و ﻗﻀﺎی آن( ﺳﭙﺲ ﺷﺶ روز از ﺷﻮال را ﺑﻌﺪ از آن روزه ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎداش وارد در ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
زﯾﺮا درﺑﺎرهی ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ وی ﻗﺴﻤﺘ از رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﮔﻮﯾﯿﻢ رﻣﻀﺎن را ﮐﺎﻣﻞ
روزه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺬری داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺶ روز ﺷﻮال را در ﻣﺎل ﺷﻮال روزه ﺑﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧ ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن
دﭼﺎر ﺧﻮن رﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن را در ﺷﻮال ﺑﻪ ﺟﺎی آورده ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺶ روز
را در ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،زﯾﺮا ﻣﻌﺬور ﺑﻮده .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﺬر دارد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎی ﺷﺶ روز ﺷﻮال را ﭘﺲ
از ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎن در ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر در ﻣﺎه ﺷﻮال اﯾﻦ ﺷﺶ روز را روزه
ﻧﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﭘﺎداش را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :زﻧ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎﻧﺶ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ روز ﺷﻮال را
زودﺗﺮ از ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن را زودﺗﺮ ﺑﯿﺮد؟
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اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﮔﺮ زﻧ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺷﺶ روز ﺷﻮال را روزه ﻧﻤﮔﯿﺮد ﻣﺮ ﭘﺲ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻀﺎی آن ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﯿﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺶ روز ﺷﻮال را روزه ﮔﯿﺮد ...و ﮐﺴ ﮐﻪ
ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎﻧﺶ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﻌﻨ رﻣﻀﺎن را ]ﮐﺎﻣﻞ[ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺛﻮاب اﯾﻦ ﺷﺶ روز را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد ﻣﺮ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن روزهﻫﺎی ﻗﻀﺎ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی روزهﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪی ﺷﻮال را در ﺑﺮ ﺑﯿﺮد ﯾﻌﻨ ﻣﺜﻼ زﻧ دﭼﺎر ﻧﻔﺎس
)ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن( ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘ ﯾ روز رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ در ﻣﺎه ﺷﻮال ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﻀﺎی
رﻣﻀﺎن ﮐﺮد و روزهﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ذی اﻟﻘﻌﺪه ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ]ﻗﻀﺎی[ ﺷﺶ روز ﺷﻮال را ]در ﻣﺎه
ذی اﻟﻘﻌﺪه[ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﭘﺎداش ﮐﺴ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﻮال روزه ﺑﻮده ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﺮورت ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻣﻌﺬور ﺑﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎداش آن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) .(۲۰ /۱۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ) (4082و
).(7863
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬری در رﻣﻀﺎن روزه ﻧﺒﻮده ﻗﻀﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن اوﺳﺖ و ﺑﻠﻪ ﺑﺨﺸ از رﮐﻦ روزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ
از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻣﺒﺎدرت ورزد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻓﺮض اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﯾ
ﮐﺎر ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ).(23429

2/2

