 ‐ 98334ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ روزهی ﻋﺮﻓﻪ را ﺳﻨﺖ ﻧﻤداﻧﻨﺪ
ﺳﻮال

ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﺨ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ روزهی ﻋﺮﻓﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾ را ﺑﺮای ﻧﻬ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﮐﻨﺪ!

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ،ﺳﻨﺘ ﻣﻮﮐﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از اﺑﻮﻗﺘﺎده ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی روزهی ﻋﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد] :ﮔﻨﺎﻫﺎن[ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه را ﭘﺎک
ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ) ،(۱۱۶۲و در رواﯾﺖ دﯾﺮی از وی آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮ اﻟﻪ اﯾﻦ را ﮔﻤﺎن ﻣﺑﺮم ﮐﻪ ]ﮔﻨﺎﻫﺎن[ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
آن و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن را ﭘﺎک ﻣﮔﺮداﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۴۲۸ /۶ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺐ ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺣﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎﻓﻌ و اﺻﺤﺎب ]ﻣﺬﻫﺐ[ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟ ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻓﻌ در ﻣﺨﺘﺼﺮ و اﺻﺤﺎب وی ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ام اﻟﻔﻀﻞ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای وی ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ .و ﮔﺮوﻫ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ :روزه ﺑﺮای وی ]ﯾﻌﻨ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در
ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ[ ﻣﺮوه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﺮوه ﺑﻮدن روزه ﺑﻮدن آن ]ﺑﺮای ﺣﺠﺎج[ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دارﻣ و ﺑﻨﺪﻧﯿﺠ
و ﻣﺤﺎﻣﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ....
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﻐﻨ (۴۴۳ /۴) ﮐﻪ از ﮐﺘﺐ ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ روز ،روزی ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺰرگ ،و ﻋﯿﺪی ﮔﺮاﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘ ﺑﺲ ﺑﺰرگ دارد و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ روزهاش ﮔﻨﺎﻫﺎن دو ﺳﺎل را ﺗﻔﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
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اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻔﺮوع ) (۱۰۸ /۳ﮐﻪ ﺑﺎز از ﮐﺘﺐ ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
روزهی دﻫﻪی ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﻣﻮﮐﺪﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع روزهی ﻧﻬﻢ ،ﯾﻌﻨ روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﺳﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ) (۷۶ /۲ﮐﻪ از ﮐﺘﺐ اﺣﻨﺎف اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
و اﻣﺎ روزهی ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب وارد ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ،
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﻀﯿﻠﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﺮ روزﻫﺎ دارد .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺣﻖ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ اﺳﺖ ،اﮔﺮ او را از وﻗﻮف ]در
ﻋﺮﻓﻪ[ و دﻋﺎ ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن دو ﻗﺮﺑﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻔﺶ ﻣﺷﻮد ﻣﺮوه اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﻦ روزه را ﻣﺗﻮان در دﯾﺮ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ وﻗﻮف و دﻋﺎ ]در ﻋﺮﻓﻪ[
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ ﯾ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﺮﺷ (۴۸۸ /۶) از ﮐﺘﺐ ﻣﺎﻟﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
و روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ اﮔﺮ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺣﺞ ﻧﯿﺴﺖ و دﻫﻪی ذی اﻟﺤﺠﻪ) ...ﺷﺮح ):ﯾﻌﻨ روزهی ﻋﺮﻓﻪ در ﺣﻖ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺞ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد وی )ﯾﻌﻨ ﺣﺎﺟ (ﻣﺴﺘﺤﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ دﻋﺎ ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﺪ ،و رﺳﻮل
اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺎل ﺣﺞ روزه ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
و در ﺣﺎﺷﯿﻪی دﺳﻮﻗ (۸۰ /۵) آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﮐﻪ روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ...ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ روزه ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ«.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺣﻢ روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ اﺳﺖ و دﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻨﺘ ﻣﻮﮐﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی
روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮ اﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن دارم ﮐﻪ ]ﮔﻨﺎﻫﺎن[ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن را
ﺗﻔﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ و در رواﯾﺘ دﯾﺮ :ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه را ﺗﻔﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
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اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ اﺳﺖ روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در روز ﻋﺮﻓﻪی
ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع روزه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری از ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در روز ﻋﺮﻓﻪ روزه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻇﺮف ﺷﯿﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و اﯾﺸﺎن در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻒ
]ﻋﺮﻓﻪ[ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ از آن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺣﺎل وی را ﻣﻧﺮﯾﺴﺘﻨﺪ« ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۴۰۴ /۲۰
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزهی ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﺣﺞ اﺳﺖ ﻣﺮوه اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر آن ﺷﺨﺺ اﯾﻦ ﺑﻮده ﺳﺨﻨﺶ
درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش ﻣﺸﺮوع ﻧﺒﻮدن روزهی ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺣﺠﺎج اﺳﺖ ﺣﺮﻓﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫ واﺿﺢ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و اﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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