 ‐ 23429روزه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﭘﯿﺶ از ﻗﻀﺎی روزهی رﻣﻀﺎن
ﺳﻮال
ﮔﺮﻓﺘﻦ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﭘﯿﺶ از ﻗﻀﺎی روزهی واﺟﺐ رﻣﻀﺎن ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻢ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن آرای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﭘﯿﺶ از ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺎﻋﻠﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ .آﻧﺎن اﯾﻦ
ﻣﺬﻫﺐ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻓﻠﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮﯾﻀﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧ دﯾﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاز اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮض ﮐﻢ ﻧﺸﻮد .آﻧﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﺎ
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻫﺴﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ،ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺧﻮاﻧﺪ،
ﻣﺜﻼ وﻗﺖ ﻇﻬﺮ از ﻫﻨﺎم زوال ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد و ﺗﺎ وﻗﺘ اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪی ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮدش ﻣﺷﻮد و ﺷﺨﺺ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ زﯾﺮا وﻗﺖِ آن وﺳﯿﻊ
اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻗﻮلِ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮل را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزهی وی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻧﻤﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﺎس در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪی آﺷﺎر و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی آن[ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ را روزه ﺷﻮد(.
ﯾﻌﻨ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎﯾ دﯾﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ روزه ﺑﯿﺮد ،و اﯾﻨﺠﺎ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻗﯿﺪ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﭘ آن روزه ﺷﻮد ،و
اﮔﺮ ﭘ در ﭘ ﺑﻮدن را ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺷﺪ از آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
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در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﺳﺖ«.
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