 ‐ 155483آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهﻫﺎی ﻧﺎﻓﻠﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﺷﺪ و ﻫﻤﻪ را در
ﺷﻌﺒﺎن ﻗﻀﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺳﻮال

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻘﺪر ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣاﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ روزۀ ﻫﻤﮥ ﺳﺎﻟﺶ ﯾﺠﺎ ﻣﺷﺪ و در ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻣآورد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه را روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ روزهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣاﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ روزۀ
ﯾ ﺳﺎﻟﺶ ﯾﺠﺎ ﻣﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣاﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﺑﯿﺮد.
اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ) (۳۲۰ /۲از اﺣﻤﺪ از ﻋﻠ ﺑﻦ ﺣﺮب ﺟﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮری از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺑ ﻫﻮذه از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﺑ
ﻗﯿﺲ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑ ﻟﯿﻠ از ﺑﺮادرش ﻋﯿﺴ از ﭘﺪرش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ رﺿ اﻟﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی
ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑ ﻟﯿﻠ رواﯾﺖ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑ ﻟﯿﻠ ـ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮر ـ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ درﺑﺎرۀ او ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻔﻈﺶ
ﺑﺪ و ﻣﻀﻄﺮب اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻮد .ﺷﻌﺒﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﻔﻈﺶ ﺑﺪﺗﺮ از اﺑﻦ اﺑ ﻟﯿﻠ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺪﺣﻔﻆ و واﻫ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﯿﺜﻤ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑ ﻟﯿﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او ﺳﺨﻦ اﺳﺖ )ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ.(۱۹۵ /۳ :
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ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻦ اﺑ ﻟﯿﻠ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎب و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪی دال ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎری.(۲۵۲ /۴ :
و ﺷﻮﮐﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ اﺑ ﻟﯿﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ )ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر.(۳۳۲ /۴ :
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﻤﺖ اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ اﻗﻮال ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮل
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺤ ﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺑﻦ ﺑﻄﺎل در ﺷﺮﺣﺶ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری )/۴
 (۱۱۵ﺑﺎﺷﺪ .وی اﻗﻮال دﯾﺮی را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»درﺳﺖﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺜ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻮداوود رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻧﺪﯾﺪهام ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﺎن روزه ﺑﯿﺮی؟
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻣﺎﻫ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن رﺟﺐ و رﻣﻀﺎن و ﻣﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﺳﺖ دارم در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ روزهام اﻋﻤﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﻮد )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.(۲۱۵ /۴ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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