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ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﭼﻪ ﻓﻀﺎﯾﻠ دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﺳﻴﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ وﻋﻠ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ وﺑﻌﺪ...
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ،ﻣﺎﻫ اﺳﺖ ﺑﺰرگ و ﻣﺒﺎرک و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻫﺠﺮی و ﯾ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهاش
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
انﱠ ﻋﺪﱠةَ اﻟﺸﱡﻬﻮرِ ﻋﻨْﺪَ اﻟﻪ اﺛْﻨَﺎ ﻋﺸَﺮ ﺷَﻬﺮا ﻓ ﻛﺘَﺎبِ اﻟﻪ ﻳﻮم ﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﻤﻮاتِ وارض ﻣﻨْﻬﺎ ارﺑﻌﺔٌ ﺣﺮم ذَﻟﻚَ اﻟﺪِّﻳﻦ اﻟْﻘَﻴِﻢ ﻓَ َﺗَﻈْﻠﻤﻮا
ﻓﻴﻬِﻦ اﻧْﻔُﺴﻢ] ﺗﻮﺑﻪ[۳۶ :
)در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﺰد اﻟﻪ از روزی ﮐﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪه در ﮐﺘﺎب اﻟﻪ دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ]دوازده ﻣﺎه[
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ]ﭼﻬﺎر ﻣﺎه[ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻣﻨﯿﺪ(.
و از اﺑﻮﺑﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺎل دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه
آن ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺳﻪ ]ﻣﺎه[ ﭘ در ﭘ ذواﻟﻘﻌﺪه و ذواﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم ،و رﺟﺐِ ﻣﻀﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎدی و ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری ).(۲۹۵۸
ﻣﺤﺮم را از آن روی ﮐﻪ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺘﺶ ﻣﺤﺮم ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﭘﺲ در اﯾﻦ ]ﭼﻬﺎر ﻣﺎه[ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﻧﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨ در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام زﯾﺮا ﺗﺎﮐﯿﺪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و
از دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺪﺗﺮ.
و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ]ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﻧﻨﯿﺪ[ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه را ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪه و ﺣﺮام ﻗﺮار داده و ﺣﺮﻣﺘﺸﺎن را ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ و ﮔﻨﺎه را در آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و
ﭘﺎداش را ﻧﯿﺰ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
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ﻗﺘﺎده درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻇﻠﻢ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺪﺗﺮ از ﻇﻠﻢ در دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻇﻠﻢ در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ وﻟ اﻟﻪ ﻫﺮ ﯾ از اواﻣﺮش را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣدارد ،و ﮔﻔﺖ :اﻟﻪ از ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧ دارد ،از ﻣﻼﺋﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و از ﻣﺮدم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﺳﺨﻨﺎن ذﮐﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و از
زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ را و از ﻣﺎهﻫﺎ رﻣﻀﺎن و ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام را و از روزﻫﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ را و از ﺷﺐﻫﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر را ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را اﻟﻪ
ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺪارﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﻮر ﻧﺰد اﻫﻞ ﻓﻬﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ اﻟﻪ ﺑﺰرﮔﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﻣﺨﺘﺼﺮ
از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ )ﺳﻮرهی ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪی .(۳۶
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم:
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزه ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ،روزه
ﻣﺎه ﺧﺪا ،ﻣﺤﺮم اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۹۸۲
ﺷﻬﺮ اﻟﻪ :اﺿﺎﻓﻪی اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﺳﺖ .ﻗﺎری ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻪی ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﺳﺖ.
اﻣﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫ را ﺟﺰ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﺎﻣﻞ روزه ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻓﻮق ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﺮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻣﺷﻮد ﻧﻪ روزهی ﻫﻤﻪی آن.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
وﺣ ﻧﺸﺪه ﻣﺮ در ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﺷﺎن ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ روزهی آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮح ﻧﻮوی ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻣﮔﺰﯾﻨﺪ:
ﻋﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺎنﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﯾ دﯾﻨ و دﯾﺮی دﻧﯿﻮی .ﺑﺮﺗﺮی دﯾﻨ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮﻣﮔﺮدد ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﻮده و اﺟﺮ ﻋﺎﻣﻼن را در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی روزهی رﻣﻀﺎن
ﺑﺮ روزهی دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ...ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ و اﺣﺴﺎن اﻟﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ.
ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﺎم ).(۳۸ /۱
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