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ﺳﻮال

آﯾﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﯿﻨ ﺑﺮای روزهی ﻣﺎه رﺟﺐ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
رﺟﺐ ﯾ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهی آن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
انﱠ ﻋﺪﱠةَ اﻟﺸﱡﻬﻮرِ ﻋﻨْﺪَ اﻟﻪ اﺛْﻨَﺎ ﻋﺸَﺮ ﺷَﻬﺮاً ﻓ ﻛﺘَﺎبِ اﻟﻪ ﻳﻮم ﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﻤﺎواتِ واﻻرض ﻣﻨْﻬﺎ ارﺑﻌﺔٌ ﺣﺮم ذَﻟﻚَ اﻟﺪِّﻳﻦ اﻟْﻘَﻴِﻢ ﻓَﻼ
ﺗَﻈْﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬِﻦ اﻧْﻔُﺴﻢ] ﺗﻮﺑﻪ[۳۶ :
)در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﺰد اﻟﻪ از روزی ﮐﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪه در ﮐﺘﺎب اﻟﻪ دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ ]دوازده ﻣﺎه[
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه] ،ﻣﺎه [ﺣﺮام اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ دﯾﻦ اﺳﺘﻮار؛ ﭘﺲ در اﯾﻦ ]ﭼﻬﺎر ﻣﺎه[ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻣﻨﯿﺪ(.
ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ،رﺟﺐ و ذواﻟﻘﻌﺪه و ذواﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺎری ) (۴۶۶۲و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶۷۹از اﺑﻮﺑﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺳﺎل دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ ]ﮐﻪ[ ﭼﻬﺎر ﺗﺎی آن ﺣﺮام اﺳﺖ؛ ﺳﻪ ]ﻣﺎه ﺣﺮام[ ﭘ در ﭘ اﺳﺖ :ذواﻟﻘﻌﺪه و ذواﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم ،و رﺟﺐ
ﻣﻀﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎدی و ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺳﺒﺐ ﺣﺮام ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ:
 ‐۱ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻧﺒﺮد در اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻣﺮ آﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﺒﺮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
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 ‐۲زﯾﺮا ﺣﺮﻣﺖ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﺣﺮام در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎ را از ارﺗﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﻬ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﻓَﻼ ﺗَﻈْﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬِﻦ اﻧْﻔُﺴﻢ] ﺗﻮﺑﻪ[۳۶ :
)ﭘﺲ در اﯾﻦ ]ﭼﻬﺎر ﻣﺎه[ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻣﻨﯿﺪ(.
ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ارﺗﺎب ﮔﻨﺎه ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ و ﭼﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی دﯾﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺳﻌﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻓَﻼ ﺗَﻈْﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬِﻦ اﻧْﻔُﺴﻢ)ﭘﺲ در اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻣﻨﯿﺪ( اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺿﻤﯿﺮ ]در اﯾﻦ آﯾﻪ[ ﺑﻪ دوازده ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ را اﻧﺪازهﻫﺎﯾ ﺑﺮای ]ﺣﺴﺎب زﻣﺎن[ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺖ آﺑﺎد ﺷﻮد و اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺮای
ﻣﻨﺖ او ﺷﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرش ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﭘﺲ در آن از ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻬ از ﻇﻠﻢ در ﻫﻤﻪی زﻣﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه از
ﺳﺘﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﻬ ﻧﻤﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺳﺘﻢ در آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺳﺘﻢ در دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ«.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
درﺑﺎرهی روزه در ﻣﺎه رﺟﺐ ﯾﺎ روزهی ﻗﺴﻤﺘ از آن ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠ] از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ[ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و روزﻫﺎﯾ از اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ آن روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺳﺎس
ﺷﺮﻋ ﻧﺪارد .ﺟﺰ اﯾﻨﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺣﺪﯾﺜ درﺑﺎرهی اﺳﺘﺤﺒﺎب روزه در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ]ﮐﻪ رﺟﺐ ﻧﯿﺰ از
ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ[ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ] :ﻗﺴﻤﺘ [از ]ﻣﺎهﻫﺎی[ ﺣﺮام روزه ﺑﯿﺮ و ]ﺑﺨﺸ از آن را روزه[ ﻧﯿﺮ
)اﺑﻮداود (۲۴۲۸ :اﯾﻦ رواﯾﺖ را آﻟﺒﺎﻧ در ﺿﻌﯿﻒ أﺑ داود ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ـ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ـ دال ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب روزه در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﺎه رﺟﺐ و
دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام روزه ﺑﯿﺮد ﮐﺎرش اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺑﺮای روزه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) (۲۹۰ /۲۵ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ درﺑﺎرهی روزهی رﺟﺐ اﺣﺎدﯾﺜ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺿﻌﯿﻒ
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و ﺑﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﯾ از آنﻫﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤداﻧﻨﺪ] .اﯾﻦ ﺣﺎدﯾﺚ[ از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب
ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل رواﯾﺖ ﻣﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﻋﻤﻮم آن ﺳﺎﺧﺘ و دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ ...در ﻣﺴﻨﺪ و دﯾﺮ ]ﻣﻨﺎﺑﻊ[ ﺣﺪﯾﺜ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ روزهی ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﯾﻌﻨ رﺟﺐ و ذواﻟﻘﻌﺪه و ذواﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
]رواﯾﺖ[ درﺑﺎرهی روزهی ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺟﺐ را روزه ﻣﮔﯿﺮد .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪی اﺣﺎدﯾﺚ در ﺑﺎب روزهی رﺟﺐ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧ ﺷﺐﻫﺎی آن دروغ و ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ )اﻟﻤﻨﺎر
اﻟﻤﻨﯿﻒ.(۹۶ :
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﻌﺠﺐ )ﺻﻔﺤﻪی  (۱۱ﻣﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺎه رﺟﺐ و روزهی ﻫﻤﻪ ﯾﺎ روزﻫﺎﯾ
ﻣﻌﯿﻦ از آن و ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺷﺐﻫﺎﯾ ﺧﺎص از اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺣﺪﯾﺜ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﺳﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ) (۳۸۳ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ :روزهی رﺟﺐ ﻓﻀﯿﻠﺘ اﻓﺰون ﺑﺮ دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﻪ
]رﺟﺐ[ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ و در ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ دﻟﯿﻠ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ روزهی آن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺎﺻ دارد وارد ﻧﺸﺪه ،و آﻧﭽﻪ رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی روزهی روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ رﺟﺐ و ﻗﯿﺎم ﺷﺐ آن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ
داد :روزهی ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ رﺟﺐ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺐِ آن و ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻦ ]اﯾﻦ روز ﺑﺮای ﻋﺒﺎدات ﺧﺎص[ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﺑﺪﻋ ﮔﻤﺮاﻫ اﺳﺖ )ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.(۴۴۰ /۲۰ :
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