 ‐ 26850ﻧﻬ از ﯾ ﯾﺎ دو روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن
ﺳﻮال

ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﺣﺎدﯾﺜ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻧﻬ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺷﻌﺒﺎن وارد ﺷﺪه ﻣﺮ در دو ﺣﺎﻟﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدﺗ روزه ﻣﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را روزه ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ
ﺣﺘ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺷﻌﺒﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ را روزه ﻣﮔﯿﺮد.
دوم :اﮔﺮ ﻧﯿﻤﮥ دوم را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﻤﮥ اوﻟﺶ روزه ﮔﯿﺮد .ﯾﻌﻨ ﻧﯿﻤﮥ اول ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﺑﯿﺮد و ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن ﺑﻪ
روزهاش اداﻣﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(13726
ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ:
ﺑﺨﺎری ) (۱۹۱۴و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۸۲از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﯾ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ ﻣﺮ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ روزهای را ]ﻃﺒﻖ ﻋﺎدﺗﺶ[ ادا ﻣﮐﺮد ﭘﺲ آن را روزه ﺑﯿﺮد«.
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
ﻣداﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ »ﯾ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ ﻣﺮ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ روزهای را
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ﻣﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ آن را ﺑﯿﺮد« ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﺖ در ﻧﻬ از ﯾ ﯾﺎ دو روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ روزهای را
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدﺗﺶ ﻧﻤﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ آن را روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ وﺻﻞ ﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ روزه ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از آن )ﯾﻌﻨ روزﻫﺎی دﯾﺮ ﺷﻌﺒﺎن(
وﺻﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روزهای ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی ) (۶۸۶و ﻧﺴﺎﺋ (۲۱۸۸) از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ در روزی ﮐﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎرۀ
آن ]ﮐﻪ رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ[ ﺷ دارﻧﺪ ،روزه ﮔﯿﺮد از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮال ).(13711
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ روزۀ ﯾﻮم اﻟﺸ) روز ﺷ (اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺻﺤﺎﺑ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓ را از روی رای ﺷﺨﺼ
ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ«.
ﻣﻨﻈﻮر از روز ﺷ ،روز ﺳام ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ اﮔﺮ ﻫﻼل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﺮی دﯾﺪه ﻧﺸﻮد و اﺣﺘﻤﺎل دارد روز اول
رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ .روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ روزهای را ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت و روال ﺧﻮد ﻣﮔﯿﺮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در »اﻟﻤﺠﻤﻮع« ) (۴۰۰ /۶درﺑﺎرۀ ﺻﯿﺎم روز ﺷ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﺐ روزه ﮔﯿﺮد اﮔﺮ ﮐﺎرش ﺳﺒﺒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﻋﺎدﺗﺶ روزۀ دﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨ
ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻫﻤﮥ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺟﺰ روزﻫﺎی ﺣﺮام روزه ﺑﯿﺮد( ﯾﺎ آﻧﻪ ﯾ روز در ﻣﯿﺎن روزه ﺑﯿﺮد ،ﯾﺎ روزی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز
دوﺷﻨﺒﻪ را ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت روزه ﺑﯿﺮد و ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﺷ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓ ﻣﯿﺎن
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ]در ﻣﺬﻫﺐ[ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ… و دﻟﯿﻠﺶ ﺳﺨﻦ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﯾ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از
رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ ﻣﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ روزهای را ]ﻃﺒﻖ روال[ روزه ﻣﮔﯿﺮد ﭘﺲ آن را ﺑﯿﺮد« .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرش ﺳﺒﺒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ روزهاش ﺣﺮام اﺳﺖ«.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ »ﯾ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ «...ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻠﻤﺎ ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻧﻬ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬ از روی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ از روی ﮐﺮاﻫﺖ؟ ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻬ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻬ ﺗﺤﺮﯾﻤ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷ دارد« )ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ.(۳۹۴ /۳ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
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ﻧﺨﺴﺖ :روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ روزه ﻣﺮوه اﺳﺖ ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ روال و ﻋﺎدﺗﺶ
روزهاش ﮔﺮﻓﺘﻪ.
دوم :روزۀ روز ﺷ ﯾﺎ ﯾ روز و دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ روال ﭘﯿﺸﯿﻦ روزهاش
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ

3/3

