 ‐ 128423ﭼﺮا ﻓﻘﻬﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺤﺮم را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣداﻧﻨﺪ؟
ﺳﻮال

ﻣﻦ ﻫﻤﮥ اﺣﺎدﯾﺚ را درﺑﺎرۀ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺧﻮاﻧﺪم و در ﻫﯿﭻﯾ از آﻧﻬﺎ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺤﺮم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم ﺣﺘﻤﺎ روز ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ
را روزه ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮده .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﯾﺎزدﻫﻢ اﻣﺮ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﯾﺎراﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎم
ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﮐﺴ ﮐﻪ روزۀ روز ﻧﻬﻢ از وی ﻓﻮت ﺷﺪه آﯾﺎ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روز دﻫﻢ را روزه ﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻋﻠﻤﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺤﺮم را ﻣﺴﺘﺤﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا اﻣﺮ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۲۱۵۵از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روز ﻋﺎﺷﻮرا را روزه ﮔﯿﺮﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ؛ ﯾ روز ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن را ]ﻧﯿﺰ[
روزه ﺷﻮﯾﺪ.
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺿﻌﯿﻔﺶ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ) (۲۰۹۵ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آورده و آﻟﺒﺎﻧ درﺑﺎرهاش ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﺑﻦ اﺑ ﻟﯿﻠ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻋﻄﺎ و دﯾﺮان ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ زﯾﺮا آن را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﻮف )ﯾﻌﻨ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس( رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﻨﺪش ﻧﺰد ﻃﺤﺎوی و ﺑﯿﻬﻘ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ]ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ[ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻤﺎ
درﺑﺎرۀ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣدﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﺿﻌﻒ آن اﻧﺪک اﺳﺖ و دروﻏﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘ ﻧﯿﺴﺖ و
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ روزۀ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه و
ﺣﺘ اﯾﺸﺎن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزه ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ،روزۀ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۶۳
ﺑﯿﻬﻘ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﭘﯿﺸﯿﻦ آورده و در رواﯾﺖ دﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾ روز ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﯾ روز ﺑﻌﺪش روزه
ﺑﯿﺮﯾﺪ از واو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ :ﯾ روز ﻗﺒﻞ و ﯾ روز ﺑﻌﺪش را روزه ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﯿﺰ در إﺗﺤﺎف اﻟﻤﻬﺮة ) (۲۲۲۵اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﯾ روز ﻗﺒﻞ و ﯾ روز ﺑﻌﺪش را روزه ﺷﻮﯾﺪ آورده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﺣﻤﺪ و ﺑﯿﻬﻘ آن را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑ ﻟﯿﻠ اﺳﺖ اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﻧﺮده ﺑﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﺑ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣ ﻧﯿﺰ از وی ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺘﺤﺒﺎب روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ را ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺳﺒﺐ دﯾﺮی را ﺑﺮای اﺳﺘﺤﺒﺎب روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎزدﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮای روز دﻫﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻫﻼل ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ روز دﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن روز ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ و
ﯾﺎزدﻫﻢ را روزه ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻋﺎﺷﻮرا را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺑﻦ اﺑ ﺷﯿﺒﻪ در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۳۱۳ /۲از ﻃﺎووس ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﯾ روز ﻗﺒﻞ و ﯾ روز ﺑﻌﺪ از آن را از ﺗﺮس اﯾﻨﻪ از دﺳﺘﺶ دﻫﺪ روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ.
و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺎﺷﻮرا را روزه ﺷﻮد روز ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ را روزه ﺑﯿﺮد ﻣﺮ آﻧﻪ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺮ وی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻪ روز روزه ﺷﻮد و اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
اﻟﻤﻐﻨ.(۴۴۱ /۴) 
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ روز )ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ( را ﻧﻤﺗﻮان ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ روز ﻧﻬﻢ را از دﺳﺖ داد و ﺗﻨﻬﺎ روز دﻫﻢ را روزه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎرش اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﻣﺮوه ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ روز ﯾﺎزدﻫﻢ
را ﻫﻤﺮاﻫﺶ روزه ﺑﯿﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺮداوی در اﻻﻧﺼﺎف ) (۳۴۶ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ:
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روز دﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺮوه ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﯿﺦ ﺗﻘ اﻟﺪﯾﻦ ]اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ[ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را
ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮوه ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ.
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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