 ‐ 13726ﻧﻬ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺷﻌﺒﺎن
ﺳﻮال

آﯾﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از روزۀ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن
ﻧﻬ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﺑﻮداوود ) (۳۲۳۷و ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۳۸و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۶۵۱از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﯿﺪ ]دﯾﺮ[ روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ) (۵۹۰آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧﺮ ﻧﻬ از روزۀ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ از روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ.
ﺟﺰ اﯾﻨﻪ اﺣﺎدﯾﺜ دال ﺑﺮ روزۀ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
آﻧﭽﻪ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۱۴و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۸۲از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﯾ روز ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ ﻣﺮ روزهای ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ]ﻋﺎدﺗﺎ[ آن را ﻣﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزۀ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮای ﮐﺴ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ را روزه ﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ روزۀ دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﯾ روز در ﻣﯿﺎن روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺨﺎری ) (۱۹۷۰و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۵۶از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را ﺟﺰ اﻧﺪﮐ روزه ﻣﺷﺪ و اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ :ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را ﺟﺰ اﻧﺪﮐ روزه ﻣﺷﺪ ﺑﺨﺶ دوم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺨﺶ اول ﺳﺨﻦ
اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﯾﻌﻨ ﻏﺎﻟﺒﺶ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ ﺟﻮاز روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﮥ اول را ﻫﻢ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن روزه ﮔﯿﺮد ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت او ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﯿﻤﮥ اول وﺻﻞ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﺰد اﮐﺜﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬ در ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻌﻀ از آﻧﺎن ـ از ﺟﻤﻠﻪ روﯾﺎﻧ ـ آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ.
ﻧﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻮع ) ۳۹۹ـ  (۶ /۴۰۰و ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(۱۲۹ /۴
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در رﯾﺎض اﻟﺼﺎﺣﺒﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎب ﻧﻬ از ﭘﯿﺸﻮاز رﻣﻀﺎن ﺑﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ]از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن[ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎدت او ﺑﺎﺷﺪ ]ﻣﺜﻼ[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را روزه ﮔﯿﺮد.
ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻬ از روزۀ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را ﺿﻌﯿﻒ ﻣداﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :روزۀ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن
ﻣﺮوه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :روزۀ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ وارد درﺑﺎرۀ
]ﻧﻬ از[ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﺮ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻬﻘ و ﻃﺤﺎوی از دﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در اﻟﻤﻐﻨ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﯿﺴﺖ و درﺑﺎرهاش از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪی ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﻦ رواﯾﺖ ﻧﺮد
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و از آن دوری ﻣﮐﺮد .اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻼء ﺛﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾ از اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻣﻨﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻼء ،ﻋﻼء ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﭘﺪرش از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺴﻨﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪاش ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼء آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﺮادی ﺑﺮ آن وارد ﻧﻤﺳﺎزد زﯾﺮا ﻋﻼء ﺛﻘﻪ اﺳﺖ و
ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺗﻌﺪادی رواﯾﺖ از وی از ﭘﺪرش از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﻦ را اﺷﺨﺎﺻ ﺛﻘﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺖ ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ...وی ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ وی ﺑﺎ دﯾﺮ اﺣﺎدﯾﺚ دال ﺑﺮ روزۀ ﺷﻌﺒﺎن ﺗﻌﺎرض دارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ آن
اﺣﺎدﯾﺚ دال ﺑﺮ روزۀ ﻧﯿﻤﮥ ]دوم[ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از آن اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزۀ ﻣﻌﻤﻮل ]ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﮔﺮﻓﺘﻪ[ در ﻧﯿﻤﮥ دوم،
ﺣﺎل آﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻼء دال ﺑﺮ ﻣﻨﻊ روزۀ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ]ﺷﺮوع ﺑﻪ[ روزه ﻣﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدﺗﺶ
و ﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روزۀ ﻧﯿﻤﮥ اول.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻬ از روزۀ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮادرم ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ آﻟﺒﺎﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻧﻬ از آﻏﺎز روزه ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﻪ
]ﺷﻌﺒﺎن[ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﻤﻪاش را روزه ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )/۱۵
.(۳۸۵
و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ) (۳۹۴ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﺘ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻬ آن ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺮاﻫﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﮐﺴ ﻋﺎدﺗﺶ روزه ﺑﺎﺷﺪ ]ﯾﻌﻨ ﻋﺎدﺗﺎ در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ و ﯾ روز در ﻣﯿﺎن روزه
ﺑﯿﺮد[ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ روزه ﻣﮔﯿﺮد وﻟﻮ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن.
ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﻪ:
روزۀ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺷﻌﺒﺎن ﻧﻬ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬ ﯾﺎ از روی ﮐﺮاﻫﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ از روز ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدت
روزه ﺑﯿﺮد ﯾﺎ آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﻤﮥ اول روزه ﮔﯿﺮد .واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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ﺣﻤﺖ از اﯾﻦ ﻧﻬ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ در ﭘ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘ در ادای روزۀ رﻣﻀﺎن ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﮥ اول ﺷﻌﺒﺎن را ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﻤﮥ دوم روزه ﮔﯿﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺷﻮد!
ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﮐﺴ ﮐﻪ اول ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﮔﯿﺮد ﺑﺮ روزه ﻋﺎدت ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺸﻘﺘﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺷﻮد.
ﻗﺎری ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﻬ از روی ﺗﻨﺰﯾﻪ اﺳﺖ ]ﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ[ و از روی رﺣﻤﺖ ﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ از اﻧﺠﺎم روزۀ رﻣﻀﺎن ﺑﺮ وﺟﻪ
ﻧﺸﺎط و ﺳﺮزﻧﺪﮔ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﮔﯿﺮد ﺑﻪ روزه ﻋﺎدت ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺸﻘﺖ از وی ﻣرود.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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