 ‐ 44021آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺳﻮال
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺷﻮد ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻧﺎﻣﻪی اﻋﻤﺎل
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ روزه و اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ
و آﯾﺎ روزهی آﺧﺮﯾﻦ روز ﺳﺎل اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ دوﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺳﻨﺖ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﺷﻮد ،در ﻫﺮ روز دو ﺑﺎر :ﯾ ﺑﺎر
در ﺷﺐ و ﯾ ﺑﺎر در روز:
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۹از اﺑﻮﻣﻮﺳ اﺷﻌﺮی ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﻤﺧﻮاﺑﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﺗﺮازو را ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ
از ﻋﻤﻞ روز و ﻋﻤﻞ روز ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﻣرود.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻼﺋﻪی ﻧﻬﺒﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ در آﻏﺎز روز ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﻣروﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ در آﻏﺎز ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﻣروﻧﺪ.
و ﺑﺨﺎری ) (۵۵۵و ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۳۲از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻣﻼﺋﻪای در ﺷﺐ و ﻣﻼﺋﻪای در روز در ﭘ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣآﯾﻨﺪ و در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﯾﺠﺎ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺮوج ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ]اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل[ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﺎن ﻣﭘﺮﺳﺪ :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را
ﭼﻮﻧﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺮﮐﺸﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰاردﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﺷﺎن رﻓﺘﯿﻢ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ]ﺣﺪﯾﺚ[ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻋﻤﺎل در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ در آن
ﺣﺎل در ﺣﺎل ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ در رزﻗﺶ و در ﻋﻠﻤﺶ ﺑﺮﮐﺖ ﻣاﻓﺘﺪ واﻟﻪ اﻋﻠﻢ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﻤﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دو
]ﻧﻤﺎز[ ﯾﻌﻨ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و اﻫﻤﯿﺖ آن داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
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ﺳﻨﺖ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر ﺑﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد.
ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۶۵از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم در ﻫﺮ
ﺟﻤﻌﻪ )ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ( دو ﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد :روز دوﺷﻨﺒﻪ و روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺑﻨﺪهی ﻣﻮﻣﻨ آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﻨﺪهای
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺑﺮادرش ﮐﺪورت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :اﯾﻦ دو را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ]ﺑﻪ ﻫﻢ[ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺖ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﺠﺎ ﺑﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد:
ﻧﺴﺎﺋ (۲۳۵۷) از اﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﯾﺪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل اﻟﻪ ،ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﺎن روزه ﺑﯿﺮی؟!
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻣﺎﻫ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن رﺟﺐ و رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻣورزﻧﺪ ،و ﻣﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﺷﻮد ،و دوﺳﺖ دارم ﻋﻤﻠﻢ در ﺣﺎﻟ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ روزهام .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ آن را
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻧﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣرﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﺑﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد:
ـ ﻋﺮﺿﻪی روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز دو ﺑﺎر رخ ﻣدﻫﺪ.
ـ ﻋﺮﺿﻪی ﻫﻔﺘ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای دو ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ :روز دوﺷﻨﺒﻪ و روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ.
ﻋﺮﺿﻪی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎر در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻋﻤﺎل ﯾ ﺳﺎل در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﺷﻮد؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺻﺎدق ﻣﺼﺪوق ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،و اﻋﻤﺎل ﻫﻔﺘﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ
و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد و ﻋﻤﻞ روز در ﭘﺎﯾﺎن آن ﻗﺒﻞ از ﺷﺐ ،و ﻋﻤﻞ ﺷﺐ در ﭘﺎﯾﺎن آن ﻗﺒﻞ از روز .اﯾﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن روزاﻧﻪی
اﻋﻤﺎل ﺧﺎصﺗﺮ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آن در ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه اﺟﻞ ﻓﺮا رﺳﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﺷﻮد و ﻧﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺷﻮد ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺳﻨﻦ اﺑ داوود.
اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺮﺿﻪی اﻋﻤﺎل ﺑﺮ اﻟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﺮ زﯾﺎدﺗﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﻃﺎﻋﺎت در اوﻗﺎت ﻋﺮﺿﻪی اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی روزهی ﺷﻌﺒﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دوﺳﺖ دارم ﻋﻤﻠﻢ درﺣﺎﻟ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ روزهام.
و در ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۴۷از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻋﻤﺎل در
روز دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ]ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ[ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد؛ ﭘﺲ دوﺳﺖ دارم ﻋﻤﻠﻢ در ﺣﺎﻟ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ روزه دارم آﻟﺒﺎﻧ در
إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۹۴۹آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ در روز ﭘﻨﺠﺸﺒﻪ ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺮش ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮد و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﻣﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻣﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺮ اﻟﻪ
ﻋﺰوﺟﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد!! )اﺑﻦ رﺣﺐ در ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ(.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﯾﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﭻ رﺑﻄ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﻪی اﻋﻤﺎل و ﻋﺮﺿﻪی ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﻟﻪ
ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﺪارد و ﺑﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪی آن ﻫﻤﯿﻦ اﻧﻮاﻋ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺼﻮص ﺑﺮای آن اوﻗﺎت دﯾﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﻮص دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در اﯾﻦ اوﻗﺎت ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺎت ﺧﻮد ﻣاﻓﺰودﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان ﺣﻔﻆ اﻟﻪ درﺑﺎرهی ﯾﺎدآوری ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭻ اﺻﻠ ﻧﺪارد و ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺎ
ﻋﺒﺎدﺗ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه ﺑﺪﻋﺘ ﻣﻨﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ روزهی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدت اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ورود ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ آن در اﺣﺎدﯾﺚ ،اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ روزه ﻧﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﺳﺎل اﺳﺖ ﯾﺎ آﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺎﺻ دارد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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