 ‐ 7859ﻓﻀﯿﻠﺖ روزهی ﺷﺶ روز از ﺷﻮال
ﺳﻮال

ﺣﻢ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺶ روز از ﺷﻮال ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ روزه واﺟﺐ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺶ روز از ﻣﺎه ﺷﻮال ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن روزهی ﻓﺮض رﻣﻀﺎن ،ﺳﻨﺘ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﻪ واﺟﺐ .ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺶ روز از ﻣﺎه ﺷﻮال را روزه ﺑﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﭘﺎداﺷ ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ﺑﻨﺪ ﭘﺎداش ﯾ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺼﻄﻔ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ
اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از وی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺷﺶ روز از ﺷﻮال را
در ﭘ آن روزه ﺑﺪارد ،ﮐﺎرش ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪی ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺷﺮح داده اﺳﺖ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﺶ روز ﭘﺲ از ﻓﻄﺮ روزه ﮔﯿﺮد ]روزهاش
ﺑﻪ اﻧﺪازهی[ ﯾ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑِﺎﻟْﺤﺴﻨَﺔ ﻓَﻠَﻪ ﻋﺸْﺮ اﻣﺜَﺎﻟﻬﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﯾ ﻧﯿ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ده ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ« .و در رواﯾﺖ دﯾﺮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﯿ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ده ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻗﺮار داده ،ﭘﺲ ﯾ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازهی ده ﻣﺎه و روزهی
ﺷﺶ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪهی ﯾ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ و اﻟﺘﺮﻫﯿﺐ (۴۲۱ /۱ :و اﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ :روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ده ﺑﺮاﺑﺮ آن و روزهی ﺷﺶ روز ﺑﻪ اﻧﺪازهی دو ﻣﺎه و اﯾﻦ روزهی ﯾ ﺳﺎل
اﺳﺖ.
ﻓﻘﻬﺎی ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ و ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ روزهی ﺷﺶ روز از ﺷﻮال ﭘﺲ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﻌﺎدل ﯾ ﺳﺎل روزهی ﻓﺮض
اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﺟﺮ ﺣﺘ در روزهی ﻧﺎﻓﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﯿ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ده ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭘﺎداش داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ از ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻬﻢ روزهی ﺷﺶ روز ﺷﻮال ﺟﺒﺮان ﺷﺪن ﻧﻘﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ در روزهی ﻓﺮض رﻣﻀﺎن رخ ﻣدﻫﺪ ،ﭼﻮن
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ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ روزهدار ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روزهاش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از اﻋﻤﺎل
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺺ واﺟﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﺮدم در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻪی ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﺎز ﺑﻨﺪهام را
ﺑﻨﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ آن را ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ اداﯾﺶ ﻧﻤﻮده؛ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻢ ﺑﻮد
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻨﺮﯾﺪ آﯾﺎ ﺑﻨﺪهام ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺒ اﻧﺠﺎم داده ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺒ داﺷﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺑﻨﺪهام را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺤﺒﺶ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ دﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮرﺳ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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