 ‐ 13729آﯾﺎ روزۀ ﻫﻤﮥ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﺑﯿﺮم؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺣﻤﺪ ) (۲۶۰۲۲و اﺑﻮداوود ) (۲۳۳۶و ﻧﺴﺎﺋ (۲۱۷۵) و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۶۴۸از ام ﺳﻠَﻤﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دو ﻣﺎه ﭘ در ﭘ را روزه ﺑﯿﺮد ﺟﺰ آﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻌﺒﺎن را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن وﺻﻞ
ﻣﮐﺮد.
ﻟﻔﻆ اﺑﻮداوود اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫ از ﺳﺎل ]ﺑﻪ ﺟﺰ رﻣﻀﺎن[ را ﮐﺎﻣﻞ روزه ﻧﻤﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮ
ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻪ آن را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن وﺻﻞ ﻣﮐﺮد آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑ داوود ) (۲۰۴۸آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻤﮥ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﺮی وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺒﺎن ـ ﺟﺰ روزﻫﺎی اﻧﺪﮐ ـ را روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۵۶از اﺑ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺎﺋﺸﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ درﺑﺎرهی روزهی رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﺸﺎن آﻧﻘﺪر روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘ روزه اﺳﺖ و آﻧﻘﺪر روزه ﻧﻤﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘ روزه ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻧﺪﯾﺪم اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻫ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻌﺒﺎن روزه ﺑﯿﺮد ،اﯾﺸﺎن ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را ـ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﮐ
ـ روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﺑﺮﺧ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اوﻗﺎت ﺑﻮده ﯾﻌﻨ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧ ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﻌﺒﺎن را ﮐﺎﻣﻼ روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺑﺮﺧ
ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را ﺟﺰ اﻧﺪﮐ روزه ﻣﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ اﺳﺖ.
ﻧﺎ :ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ).(۴۱۶ /۱۵
ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫ را ﮐﺎﻣﻞ روزه ﻧﻤﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮ رﻣﻀﺎن ،و ﺣﺪﯾﺚ
ام ﺳﻠﻤﻪ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻏﺎﻟﺐ روزﻫﺎی ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﮐ ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب رواﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺷﺨﺼ اﮐﺜﺮ ﻣﺎه را روزه ﺑﯿﺮد ﺑﻮﯾﯿﻢ :ﻫﻤﮥ ﻣﺎه را روزه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﯿﺎﻧﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺨﻦ ام ﺳﻠﻤﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل ﻣﺎﻫ را ﮐﺎﻣﻞ روزه ﻧﻤﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن وﺻﻞ ﻣﮐﺮد ﯾﻌﻨ :ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻼم ﻋﺮب
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه را روزه ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻫﻤﮥ ﻣﺎه را روزه ﺑﻮد...
ﻃﯿﺒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﺎه ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ،ﺗﺎ ﮐﺴ ﮔﻤﺎن ﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﻀﺎن ﻫﻤﻪاش واﺟﺐ اﺳﺖ...
ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﻧﻤﺷﺪﻧﺪ .رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۴۶از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ دال ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤداﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻤﮥ ﻗﺮآن را در ﯾ ﺷﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺒ را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻣﺎﻫ را ﮐﺎﻣﻞ روزه ﮔﯿﺮد ﻣﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را.
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۷۱و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۵۷از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫ را ﮐﺎﻣﻞ روزه ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را.
ﺳﻨﺪی در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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ﺷﻌﺒﺎن را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن وﺻﻞ ﻣﮐﺮد ﯾﻌﻨ ﻫﺮ دو را ﮐﺎﻣﻞ روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را روزه
ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ...اﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺜ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻣﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻏﻠﺐ
آن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﻪاش را روزه ﻣﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻌﺒﺎن را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن وﺻﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﻤﺖ از ﺑﺴﯿﺎر روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻮداوود ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﺎن روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻣﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯿﺎن رﺟﺐ و رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل در آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﺳﺖ
دارم ﻋﻤﻠﻢ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ روزهام ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﻮد آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋ (۲۲۲۱) آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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