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  و حكم عمره در اين ماه و زيارت رجبيه 

اين ماه براي روزه و عبادات است، يص خصت: از كارهاي بدعت در ماه رجب

ها ضعيف و بسياري  دهند به احاديثي كه بعضي و كساني كه اين تخصيص را انجام مي

  .يند كه بعضي از آنها را بيان كرديمنما هم موضوع و ساختگي هستند استدالل مي

جب و شعبان به روزه و يا هاي ر تخصيص ماه: فرمايد شيخ اإلسالم ابن تيميه مي

ثابت و آنچه نشده است، بلكه  نقلي مسلمين  و از صحابه و از ائمه �از پيامبر اعتكاف

ل به هاي سا ماههيچ ماه از گرفت، و در  روزه ميرا ماه شعبان  �صحيح است پيامبر

   1.گرفت آن هم به خاطر ماه رمضان بود ماه شعبان روزه نمي ةانداز

اند ضعيف  تمام احاديثي كه در اين مورد آمده ،ماه رجب براي روزه يصخصتاما 

كنند، و از  باشند، حتي ساختگي هستند، كه اهل علم بر هيچ كدام اعتماد نمي مي

اند نيستند، بلكه اكثر آنها از  ت شدهباشند و در مورد فضايل رواي مياحاديثي كه ضعيف 

اين مورد روايت شده اين باشند، و بيشترين حديثي كه در  احاديث ساختگي و دروغ مي


 	��� ��� �� «: فرمود يد ميرس به ماه رجب مي �حديث است، هرگاه پيامبر���

� ������ �������� ����	«
پروردگارا در ماه رجب و شعبان براي ماه رحمت و « 2

  . »بركت نازل بفرما و ما را به ماه رمضان برسان

_____________________ 

، مسـلم، كتـاب الصـيام،    )1970(، حـديث  )4/213(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  - 1

  . آن هم بخاطر رمضان بود، وارد نشده است: ، و در لفظ صحيحين اين جمله)1156(حديث 

  . ، و تفصيل اين حديث گذشت)1/259( رواه اإلمام احمد في مسنده، -2
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: فرمايد كند كه مي روايت مي �ابن ماجه در سنن خود از ابن عباس او هم از پيامبر

»��� ���� �� ��«
سند آن در كه . از روزة ماه رجب نهي فرموده است �پيامبر 1

  .استبحث و نظر جاي 

كرد كه در ماه رجب مردم  مي توصيه �فاروق  اما اين روايت صحيح است كه عمر

  . خوريدبفرمود ماه رجب را به ماه رمضان تشبيه نكنيد و چيزي  طعام و غذا بخورند و مي

اند  اي را براي آب خريده اش كوزه وارد خانه شد، ديد كه خانواده �صديق  ابوبكر

: ماه رجب است، فرمود: كنند، گفت اين چيست؟ گفتند آماده مي هو خود را براي روز

   2.خواهيد آن را به رمضان تشبيه كنيد؟ و آن كوزه را شكست آيا مي

را كه در ديگر گرفتند، روزة بعضي  كردند و روزه نمي بعضي افطار ميپس هرگاه 

  .دانستند مكروه نميگرفتند  رجب روزه مي

�� «: فرمايد  وجود دارد كه مي �در مسند و غير آن حديثي از پيامبر�	  �! "#!

$  ��%هاي حرام  كه ماه. هاي حرام دستور داده است به روزة ماه �پيامبر » �

_____________________ 

در سند آن داود بن عطاء المدني وجود ) 1743(، حديث شماره )1/544(رواه ابن ماجه في سننه،  -1

بـه  . اين حديث صـحيح نيسـت  : گويد ابن جوزي مي. دارد كه در تضعيف او اتفاق نظر وجود دارد

  .مراجعه شود 370: جمه ي شماره، و تهذيب التهذيب تر913: العلل المتناهيه، حديث شماره

و ) 3/167(كند بـه مغنـي،    بكر روايت مي گويد امام احمد با اسناد خود آن را از ابي ابن قدامه مي -2

اما من اين روايـت را در مسـند امـام احمـد     : بنده مي گويم. مراجعه شود) 2/52(الشرح الكبير، 

از ابي بكره روايـت نمـوده و   ) 291/ 25(تاوي نيافته ام، اما شيخ اإلسالم ابن تيميه در مجموع الف

  ). 265/ 2(هم چنين در اقتضاء الصراط المستقيم 
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هر چهار ماه را  �رجب، ذوالقعده، ذوالحجه، و محرم، كه فرمودة پيامبر: عبارتند از

   1.نه اينكه مخصوص ماه رجب باشدشود  شامل مي

ي تعظيم ماه رجب از امور: كند بيان مي –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 

باشد و الزم است خود را از آن دور كرد، و  ه و ايجاده شده ميتازشود كه  محسوب مي

   2.باشد اختصاص ماه رجب براي روزه به گفتة امام احمد و غيره مكروه مي

چيزي كه صحيح در مورد فضل و بزرگي روزة ماه رجب هيچ : گويد ابن رجب مي

ها هم روايت نشده است، اما از  صحابه نيامده است، و حتي از �و درست باشد از پيامبر

� ���«: قالبه روايت شده كه گفته است ابي��� &' (�)در بهشت قصري  »�� 

ابوقالبه از بزرگان تابعين است، : گويد يهقي ميب. داران ماه رجب وجود دارد براي روزه

   3.گويد و افراد مثل او چيزي را كه به او نرسيده باشد نمي

 ةاند همگي حديث مجيب هاي حرام آمده هايي كه در مورد روزة ماه تمام روايت و

$ � «: فرموده است �عمويش روايت كرده كه پيامبر ايالباهلي از پدرش  �� 
�

�� *«
و افطار هم كن، سه مرتبه آن را تكرار كرد،  هاي حرام روزه بگير از ماه 4

_____________________ 

  .مراجعه شود) 291-25/290(، -اهللا  رحمه –به مجموع الفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه  -1

  . مراجعه شود) 625-2/624(به كتاب اقتضاء الصراط المستقيم،  -2

ثل اسماعيل هروي، ابن تيميه، ابن حجر عسقالني، كه سـابقاً اشـاره   تمام علما م: جواب اين است -3

شد اتفاق نظر دارند تمام احاديثي كه در مورد روزه ي ماه رجب روايت شده اند يا ضـعيف و يـا   

  . باشند، واهللا اعلم دروغ مي

، حـديث شـماره   )810-2/809(، رواه ابـوداود فـي سـننه،    )5/28(رواه امام احمد في مسـنده،   -4

  .، تفصيل اين روايت گذشت)1/554(و رواه ابن ماجه في سننه، ) 2428(




 ر�� ��ا� روز و ��
دت ���� ا�� � ���� 
 

4

اند و ابن ماجه اين را هم  ن كردهابوداود و ابن ماجه و غير آنها نيز اين حديث را بيا

$ �«: روايت كرده است  ��! 
  . هاي حرام را روزه بگير ماه »�

ابن عمر، حسن : ، از جملهندگرفت هاي حرام را كالً روزه مي بعضي از سلف صالح ماه

  . بصري، ابواسحاق السبيعي

ده است در حديثي آم. هاي حرام روزه بگيرم دوست دارم در ماه: گويد ثوري مي

گرفت  هاي حرام را روزه مي كه ماه: كند بن زيد روايت مي جه از اسامهكه ابن ما


 «: به او گفت �پيامبر��� +,روزة ماه شوال را تا وقت . روزه بگيررا وال ماه ش »

ابن . در سند آن انقطاع وجود دارد. هاي حرام را ترك كرد مرگ گرفت و روزه ماه

از روزة ماه رجب  �كند كه پيامبر روايت مي �عباس ماجه با سندي ضعيف از ابن

نهي كرد، قول صحيح اين است كه بر ابن عباس موقوف شده است، عطاء هم از 

   1.روايت كرده استبه صورت مرسل آن را  �پيامبر

كند كه براي  عبدالرزق در كتاب خود از داودبن قيس از زيدبن أسلم روايت مي

پس چرا از : فرمود �گيرند، پيامبر ماه رجب را روزه مي اي بيان شد كه طايفه �پيامبر

   2غافلند؟ماه شعبان 

ابن عمر و ابن عباس نظرشان بر اين است كه چند : فرمايد ابن رجب دوباره مي

  . روزي از ماه رجب افطار شود

  . دانند انس و سعيدبن جبير آن را مكروه مي

_____________________ 

گويد،  ، البوصيري در زوائد ابن ماجه مي)1744(، حديث شماره )1/555(رواه ابن ماجه في سننه،  -1

  . رجال اين سند مورد اطمينان هستند

شـبيه فـي مصـنفه،     و رواه ابـن ابـي  ) 7858(، حديث شماره )4/292(رواه عبدالرزق في مصنفه،  -2

)3/102 (  
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روزة تمام ماه رجب را مكروه  – اهللا رحمه –و امام احمد  ييحيي بن سعيد األنصار

د، اين نظريه از ابن عمر و ابن عباس نكر دانستند، يك يا دو روز را از آن افطار مي مي

  . هم حكايت شده است

دانم كه فردي  مكروه مي: فرمايد در قول قديم خود مي –اهللا  رحمه –امام شافعي 

زه بگيرد، و به حديث يك ماه پشت سر هم و تماماً بطور كامل مثل ماه رمضان رو

�-«: فرمايد كند كه مي استدالل مي –اهللا عنها  رضي –عايشه .� /1 �� �!0� 

 2,3 4' + �� 5678. �����«91   

  »ام كه ماهي را بطور كامل روزه بگيرد به جز ماه رمضان را نديده �پيامبر«

اين دليل و فرمود به  ،به همين صورت استاختصاص روزي از روزها نيز  :و گفت 

دانم تا فرد جاهل به آن تأسي نكند و گمان برد كه واجب است، و اگر  آن را مكروه مي

د كار خوب و نيكويي است، و كراهيت اختصاص ماه رجب به اين آن را انجام دا

اصحاب رود كه ماه ديگري را با آن روزه بگيرد، كه به نظر بعضي از  صورت از بين مي

ي حرام سنت است، يا اينكه رجب و شعبان را روزه بگيرد، ها روزة ماه) حنابله( ما

هاي حرام را جايز  و ديگران روزة ماه –اهللا عنهما  رضي –گذشت ابن عمر همچنانكه 

  . اند دانسته

و آنچه از امام احمد به طور قطع بيان شده اين است كه روزة تمام ماه رجب جايز 

   2.بگيرد هنيست مگر اينكه فرد تمام سال را روز

_____________________ 

و مسـلم،  ) 1969(، حـديث شـماره   )4/213(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ) 1156(كتاب الصوم، حديث 

  . مراجعه شود) 3/167(به كتاب المغني،  -2
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به او اطالع داده شد كه قومي قول : روايت شده است –اهللا عنهما  رضي –از ابن عمر 

پس كسي : اه رجب حرام است، در جواب گفتاند كه گفته است روزه م او را رد كرده

   1كه تمام سال را روزه بگيرد بايد چه كار كند؟

مگر اينكه تمام  اين روايت دليل است براي اينكه روزة تمام ماه رجب درست نيست

  . سال روزه گرفته شود

روايت  –اهللا عنها  رضي –بن عطيه از هشام بن حسان از ابن سيرين از عايشه  يوسف

، و 2بعد از ماه رمضان به جز ماه رجب و شعبان روزه نگرفته است �كند كه پيامبر مي

   3.باشد يوسف جداً ضعيف مي

پشت سر هم سه ماه  �پيامبر: فرمايد مي �هاي پيامبر ابن قيم جوزي در مورد روزه

رجب، شعبان و رمضان را روزه نگرفته است، همچنان كه بعضي از مردم اين كار را 

و روزة آن دهند، و بطور كامل ماه رجب را هم هيچ وقت روزه نگرفته است،  انجام مي

   4.اند، بلكه ابن ماجه نهي از آن را روايت كرده است را نيز مستحب ندانسته

�: �� «شيخ ابوالخطاب در كتاب : گويد شامه ميابو�;�� <;� �� ��� �� =>!

شيخ و عالم : گويد كند كه مي روايت مياز مؤتمن بن احمد الساجي الحافظ » ���

_____________________ 

  ) 2069(و مسلم في صحيحه كتاب اللباس، حديث ) 1/26(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

گويد اين حديث دروغ است چون يوسـف بـن عطيـه در     مي) 12(ن حجر در تبيين العجب، ص اب -2

  . سند آن وجود دارد و او بسيار ضعيف است

  . مراجعه شود) 125-124(به لطائف المعارف، ص  -3

  . مراجعه شود) 2/64(به زاد المعاد،  -4
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كرد و  گرفت و از آن نهي مي ماه رجب روزه نميعبداهللا انصاري امام  1خراسان

روزة آن وارد شده هيچ كدام آنچه در مورد فضايل و بزرگي ماه رجب و : گفت مي

آنها را نفرموده است، بلكه مكروه بودن آن از جماعتي از  �باشد و پيامبر صحيح نمي

فاروق  و عمر –اهللا عنهما  رضي –عمر  و ها روايت شده است، از جمله ابوبكر صحابه

  . داد كه غذا بخورند و افطار نمايند داران را دستور مي روزه �

ابوعثمان سعيدبن امام كند،  به نام مكه اين مطلب را روايت مي فاكهي در كتاب خود

كند كه  سفيان از مسعر از وبره از خرشه بن الحر روايت مي: گويد منصور الخراساني مي

كشيدند و  دست از غذا مي بجآن دسته از مرداني كه در ماه ر �عمر بن الخطاب

كردند و  ت براي غذا دراز ميزد تا هنگامي كه دس گرفتند دست آنها را مي روزه مي

  . 2كردند اين ماهي است كه اهل جاهليت آن را تعظيم مي: فرمود نمودند، و مي افطار مي

  . گويد اجماع بر عدالت راويان اين روايت وجود دارد ميدر آخر 

باشد، البته  ترين كار است، عملي نيكو مي روزه سپر آتش جهنم است، انجام خوب

   كار خير نيست؟ انجاماگر گفته شود آيا اين  :ة اين ماه، گفتنه به خاطر فضل روز

بيان و مشروع شده باشد، هر گاه  �گفته شد كار خير آن است كه از طرف پيامبر

شود، و معلوم است كه تعظيم  دانستيم كه آن كار دروغ است از مشروعيت خارج مي

_____________________ 

جانـب هنـد طخارسـتان، غزنـه،     باشد ابتداي آن عراق و آخـر آن از   خراسان سرزميني وسيع مي -1

تـرين شـهرهاي آن    سيستان و كرمان است كه جزو آن نيستند اما اطراف حدود آن مي باشند، مهم

. نيشابور، هرات، مرو، بلخ، طالقان، نسا، سرخس و ابيورد است، در زمان حضرت عثمان فتح شـد 

  . مراجعه شود) 2/350(به معجم البلدان، 

: عالمه الباني بعد از ذكر سند اين روايت مي گويـد . مراجعه شود 102/ 3به مصنف ابن ابي شيبه  - 2

  .مراجعه شود 957: اين سند صحيح است، به إرواء الغليل، حديث شماره
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عمر بن مؤمنين ليت بود، همچنان كه اميرالضرر دارد و در زمان جاهماه رجب 

اشان را افطار كنند و غذا  داد روزه گرفتند دستور مي روزه ميكه كساني را  �خطاب

  . دانست بخورند، و مفسر و دانشمند قرآن ابن عباس روزة اين ماه را مكروه مي

فقيه و دانشمند قيروان، دانشمند و متخصص فروع زمان خود ابومحمد بن زيد 

دانست، تا جاهل فكر نكند كه  م ماه رجب را مكروه ميابن عباس روزة تما: گويد مي

   1.روزة آن واجب است

  : روزة ماه رجب به سه صورت زير مكروه است: گويد طرطوشي مي

هر زمان مسلمانان در هر سال اين ماه را به روزه اختصاص دهند، مردم عوام و  -1

وزة آن مثل روزه كنند كه ر كساني كه نسبت به شريعت آگاهي ندارند چنين فكر مي

  . ماه رمضان واجب است

آن را به  �اينكه طوري تصور شود كه اين روزه سنتي ثابت است و پيامبر يا -2

  . باشد هاي رواتب مي طور ويژه قرار داده است و بسان سنت

ديگر ثوابش بيشتر و زيادتر  هاي كه روزه در اين ماه از ساير ماه تصور شود -3

عاشورا و يا مثل فضل نماز آخر شب است، پس از فضايل است  مثل روزة روز. باشد مي

و يا كرد،  آن را بيان مي �اگر از فضايل بود حتماً پيامبر و ات،ها و واجب نه از سنت

داد مثل روزة روز عاشورا و يا مثل  حداقل در طول عمر خود يك دفعه آن را انجام مي

  . گذشت انجام نماز زماني كه يك سوم شب مي

كه آن را از فضايل قرار ، درست نيست آن را انجام نداده �اني كه پيامبرپس زم

توانيم هيچ صورتي را بر  باشد، پس نمي دهيم، و به اتفاق علما نه واجب و نه سنت مي

جب و يا اتا نزد عوام بعنوان و باشد آن قرار دهيم، پس روزة آن و دوام بر آن مكروه مي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 49-48(به كتاب الباعث، ص  -1
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وست داشت روزه بگيرد و زمينه فراهم بود و هر گاه شخصي د. سنت تلقي نشود

   1.بصورتي كه واجب و يا سنت محسوب نشود در اين صورت اشكال ندارد

د كه ماه رجب به روزه كرسلف صالح گذشت براي ما روشن  يآنچه از كالم علما

به خاطر تعظيم آن توسط اهل جاهليت و اختصاص اين ماه به روزه اختصاص نيافته، 

است و تعظيم ماه رجب تشبه به اهل جاهليت است و هر كس به قوم و ملتي تشابه پيدا 

تخصيص ماه رجب به روزه بدعت است چون . شود كند از آن قوم محسوب مي

 ، تابعين وبه آن دستور نداده و آن را عمالً انجام نداده است و خلفاي راشدين �پيامبر

اند به  هايي كه در مورد روزة آن آمده اند، و تمام روايت م ندادهسلف صالح آن را انجا

علما همگي موضوع و ساختگي هستند مگر تعداد كمي از آنها كه خيلي اتفاق جمهور 

  . باشند و براي استدالل صالحيت ندارند ضعيف مي

كرد تا به عيد و  از ابن عباس به طور صحيح روايت شده كه از روزة اين ماه نهي مي

   2.جشن تبديل نشود

ايم كه  را نديده و از او نشنيده �هرگز پيامبر: فرمايد و همچنين در جاي ديگر مي

روزة روزي و يا روزة ماهي را بر روز و يا ماه ديگري برتري دهد به جز روز عاشورا و 

ندارد واهللا  وجود ماه رمضان را، پس براي اختصاص روزة ماه رجب اصل و اساسي

  . اعلم

 �از پيامبر –اهللا عنهما  رضي –عمره، ابن عمر  خصيص ماه رجب براي انجاماما ت

 –اهللا عنها  رضي – ة صديقه، عايشه اندكند كه در ماه رجب عمره انجام داد روايت مي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 131-130(به كتاب الحوادث و البدع، ص  -1

اين سـند صـحيح اسـت، بـه     : گويد ابن حجر مي) 4/292(ده، عبدالرزاق در كتاب خود روايت كر -2

  . مراجعه شود) 35(تبيين العجب، ص 
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آن را انكار و رد كرد در حالي كه ابن عمر آن را شنيد ولي سكوت كرد و هيچ دفاعي 

   1.نكرد

دانستند، و  را در ماه رجب مستحب و نيكو مي و غير او عمره �بن خطاب عمر

  . دادند عايشه و ابن عمر هم عمره را در ماه رجب انجام مي

دادند، در واقع  ميكند كه عمره را در ماه رجب انجام  ابن سيرين از سلف نقل مي

حج آن است كه حج تمتع در يك سفر و عمره در سفر  شيوة ترينترين و به خوب

كه اين كار از اتمام حج هاي حج صورت گيرد،  اگانه و در غير ماهديگر يعني بطور جد

   2.باشد عثمان، علي و غير آنها مي ،مثل عمر  جمهور صحابه جداگانه رأيو عمره بطور 

بر اين مطلب داللت دارد كه عمره در ماه رجب  –اهللا  رحمه –كالم ابن رجب 

انجام داده و مستحب دانسته نيز عمره را در ماه رجب  �فاروق  مستحب است، و عمر

  . اند، اين قول اول است نيز آن را انجام داده –اهللا عنهما  رضي –است، عايشه و ابن عمر 

 –اهللا عنها  رضي –كند كه عايشه  بيهقي در سنن خود از سعيدبن مسيب روايت مي

  بداد، و از مدينه در ماه رج عمره را انجام مي 3الحجه از روستاي جحفه در آخر ذي

  . كرد لبيك و تسبيح را شروع مي 1داد واز ذوالحليفه عمره را انجام مي 

_____________________ 

  ) 1255(، صحيح مسلم، كتاب حج، حديث شماره 3، كتاب عمره باب )2/199(رواه البخاري،  -1

  . مراجعه شود) 126-125(به كتاب لطائف المعارف، ص  -2

باشد، ميقات اهـل مصـر و    در سر راه مدينه به مكه مي الجحفة روستاي بزرگي و داراي منبر بود، -3

شام است به شرطي كه از راه مدينه نيايند، نام آن مهيعه بود به خاطر سيل آن را جحفه ناميدند، كه 

  . مراجعه شود) 2/111(بعداً خراب شد، به معجم البلدان، ص 
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  : قول دوم

: گويد اساسي ندارد، ابن العطار مياختصاص ماه رجب براي انجام حج عمره اصل و 

به من رسيده اين است  – خداوند شرف و بزرگي آنها را زياد كند –از اهل مكه  آنچه

اند، كه هيچ اصل و اساسي را  ر ماه رجب عادات گرفتهها به انجام عمره دنكه اكثر آ

�A 6@ ?: فرمايد آمده و ثابت است كه مي �دانم، بلكه در حديثي از پيامبر براي آن نمي

 +(BC D-E�* ����� ��F2 3  انجام يك عمره در ماه رمضان مثل انجام يك حج تمتع

  . باشد و به اندازة آن اجر و ثواب دارد مي

اختصاص ماه رجب را براي  ،كند كه علما اهيم آل الشيخ بيان ميشيخ محمدبن ابر

  . 4دانند هاي زياد مكروه مي انجام عمره

اختصاص ماه رجب براي انجام  –واهللا اعلم  –دهم  آنچه كه من آن را ترجيح مي

عمره اصل و اساسي ندارد، چون هيچ دليل شرعي وجود ندارد، با اينكه ثابت شده كه 

  . ت در ماه رجب عمره را انجام نداده استهيچ وق �پيامبر

 �اگر چنانچه براي تخصيص ماه رجب براي عمره فضل و اجري بود حتماً پيامبر

همانطور كه  –هم بر آن حريص بود  يشاناخود و  –كرد  امت خود را راهنمايي مي

                                                                                                                       

يقات اهل مدينه است، به معجم روستايي است كه بين آن و مدينه شش يا هفت ميل فاصله بوده، م -1

، كتاب حـج  )4/344(مراجعه شود، و اين روايت را بيهقي در سنن خود، ) 296 -2/295(البلدان 

  . مراجعه شود) 2/343(با سند حسن روايت نموده است، به تقريب التهذيب، 

سلم فـي  و م) 1782(، حديث شماره )3/603(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

  ) 1256(صحيحه، كتاب حج، حديث شماره 

  .مراجعه شود 56: به مساجله ي عز بن عبدالسالم و ابن الصالح در باره ي صالة الرغائب ص - 3

  .مراجعه شود) 131/ 6(به مجموع فتاوي شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ  - 4
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 اما آنچه كه. امت خود را براي فضل عمره در ماه رمضان و امثال آن ارشاد كرده است

سند صحيح  شده كه عمرابن الخطاب عمره را در ماه رجب مستحب دانسته است نقل

  .ايم آن را پيدا نكرده

دادند،  كند كه آنها آن را انجام مي و اما آنچه كه ابن سيرين از علماي سلف نقل مي

واهللا اعلم  –چون هدف آنها شود،  اين كار دليل بر اختصاص ماه رجب براي عمره نمي

 –واهللا اعلم  –ماه رجب براي عمره نبوده است، بلكه قصد و هدف آنها اختصاص  –

ج دريك سفر و عمره در سفر ديگري بوده است، آن هم به خاطر رغبت و حانجام 

، همانطور كه ابن نداي است كه به آن دستور داده شده ا شوق براي اتمام حج و عمره

كند و  لف آن را بيان ميدر ميان سخن خود از نقل ابن سيرين از علماي سرجب 

  . دهد توضيح مي

الحجه و رجب  كه عمره را در ذي –اهللا عنها  رضي –و اما روايت بيهقي از عايشه 

شود و كار اوست، و  اين بر عايشه موقوف مي: داد، جواب اين است كه انجام مي

دن جمع و توافقي باشد ميان سنت بو –اهللا عنها  رضي –احتمال دارد اين فعل عايشه 

آن را انجام داد و ميان فضل انجام  �هاي حرام همانطور كه پيامبر انجام عمره در ماه

حج تمتع در يك سفر و عمره در سفر ديگر بطور جداگانه، اگر در تخصيص ماه رجب 

آن را  –اهللا عنها  رضي –براي عمره فضل و بزرگي وجود داشت و يا امتيازي بود عايشه 

است كه هيچ وقت در ماه رجب عمره  �در پيروي از پيامبرفضل و خير كرد،  بيان مي

درست نيست كه عبادات را به اوقات و : گويد ابوشامه مي. واهللا اعلم ندارا انجام نداده 

هايي اختصاص دهيم كه شريعت آنها را تعيين نكرده است، بلكه تمام كارهاي  زمان

ي بر بعض ديگري برتري ندارند، اند، بعض شده اجازه دادهها  خير و نيكو در تمام زمان

مگر اينكه شريعت آن را برتري داده باشد و يا آن را به نوعي از عبادت اختصاص داده 

كند نه غير آن،  فقط آن عبادت با آن فضيلت اختصاص پيدا ميباشد، اگر چنين بود 
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 هايي كه و از زمان .روز عرفه و عاشورا، و نماز وسط شب، عمره در رمضانمثل روزة 

الحجه،  ذياول ده روزه : آنها برتري و تفضيل داده است مثلشريعت اعمال خير را در 

كه از هزار ماه بهتر است، هر عملي در آن شب از عمل و كار در هزار ماه  القدر ةليل

مكلفين مقام و اجازة تخصيص را  خالصه وجود ندارد، و ليلة القدربهتر است كه در آن 

واهللا  .1باشد مي –او  �خدا و رسول –اجازه مخصوص شارع  ندارند بلكه اين مقام و

  . اعلم

_____________________ 

  .مراجعه شود 48: به الباعث، ص - 1


