 ‐ 36766ﻣﺮه در ﻣﺎه رﺟﺐ
ﺳﻮال
آﯾﺎ درﺑﺎرهی اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﺟﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺎﺻ] در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ[ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﺟﺐ ﯾﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺞ ـ ﯾﻌﻨ ﺷﻮال و ذواﻟﻘﻌﺪه و ذواﻟﺤﺠﻪ ـ از رﺳﻮل اﻟﻪ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﺎه رﺟﺐ ﻋﻤﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ
اﯾﻦ را اﻧﺎر ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﺎه رﺟﺐ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری ) (۱۷۷۶و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۵۵
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﯾﻨﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎه رﺟﺐ را ﺧﺎص ﻋﻤﺮه ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﺪﻋﺖ در دﯾﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻣﻠﻔ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻋﺒﺎدﺗ را ﺑﻪ زﻣﺎن
ﻣﻌﯿﻨ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻨﺪ ﻣﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ )ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ( وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ،ﺷﺎﮔﺮد اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ از اﻫﻞ ﻣﻪ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺮف آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ـ ﺑﻪ
ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﻋﺎدت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎرِ ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻠ ﺑﺮای آن ﻧﻤداﻧﻢ ﺑﻠﻪ در ﺣﺪﯾﺚ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮهای در رﻣﻀﺎن ﻣﻌﺎدل ﯾ ﺣﺞ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻓﺘﺎوای ﺧﻮد ) (۱۳۱ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺮﺧ از روزﻫﺎی رﺟﺐ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾ از اﻋﻤﺎلِ زﯾﺎرت و دﯾﺮ اﻋﻤﺎل ،ﻫﯿﭻ اﺻﻠ ﻧﺪارد؛ ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺷﺎﻣﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺪع واﻟﺤﻮادث ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺒﺎدات ﺑﺮای اوﻗﺎﺗ ﮐﻪ ﺷﺮع آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻨﻤﻮده ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧ ﺑﺮ زﻣﺎن دﯾﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد
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ﻣﺮ آﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ آن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﺻ ﻓﻀﯿﻠﺖ دﻫﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪی اﻋﻤﺎل ﻧﯿ را در آن زﻣﺎن ﺑﺮ دﯾﺮ زﻣﺎنﻫﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ دﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺎه رﺟﺐ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮهی ﺑﺴﯿﺎر ،اﻧﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻪ ﺳﻔﺮ در ﻣﺎه رﺟﺐ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪور ﺑﻮده ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ از روی ﺗﺼﺎدف ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺮه در
رﺟﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﯿﻨ دارد در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﮐﺎرش اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
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