 ‐ 21785ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮدن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻮرا
ﺳﻮال

ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﻋﺎﺷﻮرای اﻣﺴﺎل را روزه ﺑﯿﺮم اﻣﺎ ﺑﺮﺧ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻮرا روز ﻗﺒﻞ از آن )ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ( را
ﻫﻢ روزه ﺑﺎﺷﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ روز ﻋﺎﺷﻮرا را روزه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ روزهی آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن آن را ﺑﺰرگ
ﻣدارﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ ان ﺷﺎءاﻟﻪ روز ﻧﻬﻢ را روزه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۹۱۶
ﺷﺎﻓﻌ و اﺻﺤﺎب وی و اﺣﻤﺪ و اﺳﺤﺎق و دﯾﺮان ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ را ﺑﺎ ﻫﻢ روزه ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ روز دﻫﻢ را روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﻢ را ﻧﯿﺰ روزه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ روز ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﺤﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ روزه ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳ ﺣﻤﺖ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﻧﻬﻢ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻫﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ]ﻣﺬﻫﺐ[ ﻣﺎ و دﯾﺮان درﺑﺎرهی ﺣﻤﺖ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﭼﻨﺪ
وﺟﻪ آوردهاﻧﺪ:
]ﻧﺨﺴﺖ[ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻫﻢ را روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
]دوم[ ﻫﺪف از آن وﺻﻞ ﺷﺪن روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎ ﯾ روزهی دﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﻬ
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
]ﺳﻮم[ اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﻮرد روزهی دﻫﻢ از ﺗﺮس آﻧﻪ ﻫﻼل ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺘﺒﺎه رخ دﻫﺪ و روز ﻧﻬﻢ در ﻋﺪد ﻫﻤﺎن دﻫﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻨﺸﺎن درﺑﺎرهی روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪهی زﻧﺪه ﺑﻮدم ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻬﻢ را ﻧﯿﺰ روزه ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﺒﺮی )ﺟﻠﺪ .(۶
و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ روزهی ﻧﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﺪ ﺑﻠﻪ آن را ﺑﻪ روز دﻫﻢ
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﮐﻪ ﯾﺎ از روی اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ و ﯾﺎ از روی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ راﺟﺢﺗﺮ ]و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ[ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧ
از رواﯾﺎت ﻣﺴﻠﻢ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣرﺳﺎﻧﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(۲۴۵ /۴
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