 ‐ 69781آﯾﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ روزهی ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه؟
ﺳﻮال

ﮐﺪامﯾ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺳﻪ روز روزه در ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ روزهی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ؟ اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره وارد ﺷﺪه
ﭼﯿﺴﺖ؟ روزهی ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه در ﭼﻪ روزﻫﺎﯾ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ در  ۱۳و  ۱۴و  ۱۵ﻫﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ؟ ﺣﺪﯾﺜﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ روزهی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را ﺑﺎ روزهی ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ روزهی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﺑﻬﺘﺮ از روزهی ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را روزه ﺑﯿﺮد ﯾﻌﻨ] ﺣﺪاﻗﻞ[ ﻫﺸﺖ روز از
ﻫﺮ ﻣﺎه را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ دو ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده :ﻫﻢ روزهی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﺒﻪ و ﻫﻢ ﺳﻪ روز از ﻫﺮ
ﻣﺎه.
اﻣﺎ ﺳﻪ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻫﻢ در آﻏﺎز ﻣﺎه و ﻫﻢ در وﺳﻂ و ﭘﺎﯾﺎن آن درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ روز ﭘ در
ﭘ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﺪا از ﻫﻢ ،ﺟﺰ اﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﺎم ﺑﯿﺾ )روزﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺐ آن ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨ روزﻫﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ در ﺗﺮﻏﯿﺐ روزهی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﭘﺮدازﯾﻢ:
 ‐۱از اﺑﻗﺘﺎده اﻧﺼﺎری ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی روزهی روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در اﯾﻦ ]روز[ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و در آن ]ﻗﺮآن[ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۶۲
 ‐۲و از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۴۵و ﻧﺴﺎﺋ (۲۳۶۱) و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۷۳۹ﻧﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۰۴۴
 ‐۳از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻋﻤﺎل ]ﺑﻨﺪﮔﺎن[ در روز
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دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد ،و ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم در ﺣﺎﻟ ﻋﻤﻠﻢ ]ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر[ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ روزهام ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی
) .(۷۴۷ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۰۴۱آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:
 ‐۱از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﯿﻠﻢ ]رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ[ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪهام آن را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد :روزهی ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه ،و ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ ،و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﭘﺲ از ]ﻧﻤﺎز[ وﺗﺮ .ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری ) (۱۱۲۴و ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۲۱
 ‐۲از ﻣﻌﺎذهی ﻋﺪوﯾﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ؟ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺪام روزﻫﺎی ﻣﺎه را روزه
ﻣﮔﺮﻓﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤداد ﮐﻪ ﮐﺪام روزﻫﺎی ﻣﺎه را روزه ﺑﯿﺮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۶۰
 ‐۳از ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روزهی ﺳﻪ روز از
ﻫﺮ ﻣﺎه ]ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ[ روزهی دﻫﺮ اﺳﺖ ،و روزﻫﺎی ﺑﯿﺾ :ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ .(۲۴۲۰) آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ
رواﯾﺖ را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۰۴۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۴از اﺑﻮذر ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘ ﭼﯿﺰی
از ﻣﺎه را روزه ﺑﯿﺮی ،ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردم و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ را روزه ﺑﯿﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۶۱و ﻧﺴﺎﺋ .(۲۴۲۴) آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۰۳۸
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪی روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه ـ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮان در
اول ﯾﺎ وﺳﻂ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﻣﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ روزه ،ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﺖ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دﯾﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :روزهی ﺳﻪ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در روزﻫﺎی ﺑﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺳﻪ روز دﯾﺮ از ﻫﺮ ﻣﺎه را روزه ﮔﺮﻓﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
اﻧﺴﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز ﯾﺎ وﺳﻂ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه را روزه ﺑﯿﺮد و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ ]اﯾﻦ روزهﻫﺎ[ ﭘ در ﭘ ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ آن
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اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ روز ﺑﯿﺾ ﯾﻌﻨ ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﻫﺮ ﻣﺎه ﺳﻪ روز را روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺟﻬ ﻧﻤﮐﺮد ﮐﻪ آﻏﺎز آن را روزه ﺑﯿﺮد ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه را )ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.(۳۷۶ /۲ :
و اﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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