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ﺳﻮال
آﯾﺎ دﻋﺎی روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﯿﺶ از
ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻨﺪهای را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ آزاد ﮐﻨﺪ ،و او در اﯾﻦ روز ]ﺑﻪ آﻧﺎن[ ﻧﺰدﯾ ﻣﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت
ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ؟ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۳۴۸
و از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎ،
دﻋﺎی روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ،ﻻ اﻟﻪ اﻟﻪ اﻟﻪ ،وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾ ﻟﻪ ،ﻟﻪ اﻟﻤﻠ و
ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ وﻫﻮ ﻋﻠ ﮐﻞ ﺷء ﻗﺪﯾﺮ ،ﻫﺴﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) .(۳۵۸۵آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۵۳۶آن را ﺣﺴﻦ ﻣداﻧﺪ.
و از ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﮐﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺳﻞ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎ ،دﻋﺎی روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺎﻟ در ﻣﻮﻃﺎ ).(۵۰۰
آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۱۰۲آن را ﺣﺴﻦ ﻣداﻧﺪ.
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ دﻋﺎی روز ﻋﺮﻓﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺎص ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺷﻮد .ﻗﻮل راﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﻋﺮﻓﻪ
اﺳﺖ ]ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﺎت[ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻫﻢ ﻓﻀﻞ ﻣﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣآورﻧﺪ و ﻫﻢ ﻓﻀﻞ زﻣﺎن.
ﺑﺎﺟ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎ ،دﻋﺎی روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ :ﺑﺎﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ ذﮐﺮ ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آن از ﻧﻈﺮ ﭘﺎداش ،و ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ
اﺟﺎﺑﺖ ،و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﺷﺨﺼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎی دﻋﺎی ﻋﺮﻓﻪ در ﻣﻮرد وی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و
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ﻣﺨﺼﻮص اوﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ روز ﺑﻪ روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟ در آن اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،واﻟﻪ
اﻋﻠﻢ« .اﻟﻤﻨﻘ ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺄ ).(۳۵۸ /۱
از ﺑﺮﺧ از ﺳﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﻌﻨ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن در ﻣﺴﺎﺟﺪ در روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای دﻋﺎ و ذﮐﺮ
اﻟﻪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ اﺳﺖ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺧﻮد آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﺎﺿ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻌﺮﯾﻒ در روز ﻋﺮﻓﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ )ﯾﻌﻨ در ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﻪ( اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد .اﺛﺮم ﻣﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ
ﯾﻌﻨ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ درﺑﺎرهی ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ در روز ﻋﺮﻓﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم
اﺷﺎﻟ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ]از ﺳﻠﻒ[ آن را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و اﺛﺮم از ﺣﺴﻦ ]ﺑﺼﺮی[ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺑﺼﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ اﺳﺖ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم داد اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﺑﺮ و ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ واﺳﻊ ﮔﻮﯾﻨﺪ :آﻧﺎن در روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣرﻓﺘﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد،
ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ دﻋﺎ و ذﮐﺮ اﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ آن را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫ؟ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻪ .و از ﯾﺤﯿ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم در روز ﻋﺮﻓﻪ ]در ﺗﻌﺮﯾﻒ[ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ« اﻟﻤﻐﻨ.(۱۲۹ /۲) 
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻓﻀﻞ روز ﻋﺮﻓﻪ را ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن در ﻣﺴﺎﺟﺪ در روز ﻋﺮﻓﻪ
ﺑﻪ ﻫﺪف ذﮐﺮ و دﻋﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در آن ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ
آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ و از اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﻬ ﻧﺮده زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺑﺮﺧ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻬﻢ ـ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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