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 �����, 	���� ����  ةرجب در لغت از ماد���� ��� ��	 ����� ����� ���	 ,�� ��
 ����	��� �����	 �� :	 ��������� او را تعظيم كرد : يعني ����� � !"   

ماهي است به اين نام نامگذاري شده چون در جاهليت جنگ كردن در آن : و رجب

كردند، و جنگ را در اين ماه حالل  بود و آن را تعظيم مي خيلي كار قبيح و زشتي

گويند كه سيد و آقاي خود  جب به كسي ميادانستند، و الترجيب يعني تعظيم، و الر نمي

   1.نمايد را تعظيم مي

اهللا، اند كه براي ماده رجب چهارده اسم وجود دارد، شهر  بعضي از علما بيان كرده

مقيم، هرم، مقشقش، مبريء،  ،األصم منفس، مطهر ،رجب، رجب مضر، منّصل األسنه

رجم، منصل اآلل و : اند هاي ديگري نيز اضافه كرده ضي نامو بع .يفرد، األصب، معلّ

   2.ةاألسن منزع

  : اند صورت زير معني و تفسير كرده ها را به بعضي از علما تعدادي از اين اسم

  . كردند چون در جاهليت آن را تعظيم مي: رجب -1

كردند، سر و صداي اسلحه در آن  چون در اين ماه جنگ را ترك مي: األصم -2

  . شد شد، و صداي كمك خواستن نيز شنيده نمي شنيده نمي

رحمت خدا در اين ماه خيلي زياد سرازير : گفتند چون كفار مكه مي: األصب -3

  . شود مي

  . شوند شوند يعني دور انداخته مي چون شياطين رجم مي: رجم -4

_____________________ 

  . ماده رجب مراجعه شود) 412-1/411(و لسان العرب، ) 1/74(به قاموس المحيط،  -1

  . مراجعه شود) 122(به لطائف المعارف، ص  -2
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زار بن معدبن عدنان نچون حرمت آن خيلي قديم است از زمان مضر بن : الهرم -5

  . شروع شده است

هاي حرام  چون حرمت آن ثابت است و نسخ نشده است، و يكي از ماه: المقيم -6

  . رود به شمار مي

هاي ديگر داراي رفعت و درجة باالتر  چون نزد آنها به نسبت ماه: المعلّي -7

  . باشد مي

  . امام بخاري از أبي رجاء العطاردي اين نام را روايت كرده است: نصل األسنهم -8

  . يعني جنگ: منصل اآلل -9

كساني كه جنگ ايشان را عقيده بر اين بود چون در زمان جاهليت : المبريء -10

  . ندهستاز ظلم و نفاق بري  ند،دان را در اين ماه حالل نمي

ة اين ماه شخص ملتزم به دينش مشخص چون در جاهليت بوسيل: المقشقش -11

  . گرديد دانست نيز مشخص مي شد، و كسي كه جنگ را در آن حالل مي مي

كردند، و آن را رجبيه  چون در اين ماه حيواني را ذبح مي: شهر العتيره -12

  . دادند ناميدند و آن را به ماه رجب نسبت مي مي

اند، چون  اضافه كردهدنان آن را به مضر بن نزار بن معدبن ع: رجب مضر -13

كردند، كساني ديگر بودند كه غير ماه رجب را تعظيم  آنها اين شخص را تعظيم مي

كردند، و بعضي از اعراب  ي ربيعه رمضان را تعظيم مي شود طايفه گفته ميكردند،  مي

كردند و آنچه در محرم و صفر بيان شد در آنها انجام  را با هم تعظيم ميرجب و شعبان 

   1.دادند دادند، رجب را ماه حالل و شعبان را ماه حرام قرار مي مي

_____________________ 

  . ودمراجعه ش) 8/325(به فتح الباري،  -1
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   1"»+*��(	��� �) ��'& �% $�# 	«: �و قال
، و آن را به اين قيد مقيد »هاي جمادي و شعبان قرار دارد ماه رجب مضر كه بين ماه«

 .انداي باقي نم ههو هيچ شب است، يشانروشن باشد كه چه ماهي منظور ا كرده تا كامالً

اند كه ميان دو قبيلة مضر و ربيعه در مورد ماه رجب اختالف نظر وجود داشت،  گفته

دانستند، كه ميان جمادي و  قبيلة مضر همين ماه رجب معروف و مشهور را رجب مي

آن را  �داد، به همين خاطر پيامبر شعبان قرار دارد، و قبيلة ربيعه آن را رمضان قرار مي

اند به اين خاطر است چون آنها بيشتر از  ت، و بعضي هم گفتهبه مضر اضافه كرده اس

   2.كردند افراد ديگر آن را تعظيم مي

شوند، بر اين مطلب داللت دارند كه  هايي كه بر ماه رجب اطالق مي تمام اين اسم

هاي ديگر اين ماه را تعظيم و  كردند، و قبيلة مضر بيشتر از قبيله كفار اين ماه را تعظيم مي

  . كردند به همين خاطر به آنها اضافه شده و نسبت داده شده است م ميتكري

شد، در اين  اجابت ميكردند و دعايشان  اهل جاهليت در اين ماه بر ظالم دعا مي

آن را بيان  ةالدعوي مشهور و معروفي دارند كه ابن أبي دنيا در كتاب مجابي مورد اخبار

  . كرده است

خداوند اين كار را : ايشان جواب دادندعريف شد، ت� عمر فاروق اين مطلب براي 

تا بعضي از آنها مانع بعضي ديگر شوند، و خداوند قيامت را  نمايد براي آنها درست مي

  . 3تر است تر و تلخ گاه آنها قرار داده است و قيامت هم سخت موعد و وعده

_____________________ 

و مسلم كتاب ) 5550(، حديث شماره )10/7(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ). 1679(القسامه، حديث 

  . مراجعه شود) 11/218(و شرح نووي علي صحيح مسلم، ) 2/197(به النهايه البن األثير،  -2

  .126: لطائف المعارف، ص - 3
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عمربن : گويد كند و مي كتاب خود از خرشه بن الحر روايت مي درإبن أبي شبيه 

داخل گرفت حتي آن را در  را ديدم كه در ماه رجب دست مردم را مي �خطاب

بخوريد اين ماهي است كه اهل جاهليت آن را تعظيم : فرمود گذاشت و مي ها مي ديگ

   1.ندكردو تكريم مي
 


 دوم�� : ������� ر�
 ) ذ� ( 

  : جمله آن اند، از  به چند صورت تفسير كردهرا علما عتيرة رجب 

عتيره همان رجبيه است، و رجبيه حيواني بود كه در ماه رجب : گويد ابوعبيده مي

شد، كه اهل جاهليت بوسيلة اين ذبح و قرباني قصد تقرب به خدا را داشتند، و  ذبح مي

خواستند كاري را  ها در زمان جاهليت هر گاه مي اين ذبح به اين صورت بود كه عرب

ين و ندر ماه رجب چ انموفق شوند از ميان گوسفندانش كردند اگر نذر ميانجام دهند 

   2.گفتند د، كه به آنها عتائر مينچنان ذبح و قرباني نماي

اگر شترهايم صد تا شود : گفت مي شخصدر زمان جاهليت : كند ابن منظور بيان مي

 ورزيد و از رسيدند بخل مي اي براي آنها انجام خواهم داد، هر گاه به صد نفر مي عتيره

   3.كرد نمود و آن را ذبح مي رفت آهويي را شكار مي كرد و مي ميان شتران ذبح نمي

   4.گرفت عتيره در دهة اول ماه رجب صورت مي: گويد ابوداود مي

_____________________ 

ارواء : اين سند صحيح است، نگا: عالمه الباني گفته. راجعه شودم 102/ 3به مصنف ابن ابي شيبه  -1

  .957: ، حديث شماره113/ 4الغليل 

  .مراجعه شود) 196-1/195(به غريب الحديث،  -2

  . ماده عتر مراجعه شود) 4/537(به لسان العرب،  -3

  .مراجعه شود) 2833(، كتاب األضاحي، حديث شماره )3/256(به سنن ابي داود،  -4
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عتيره تفسير و معني آن در حديث گوسفندي است كه در ماه : گويد خطابي مي

، است يدينسب احكام منا بوده وحديث مشابه معناي شود، و اين معني  رجب ذبح مي

ها  ند چيزي بود كه آن را براي بتددا اي كه اهل جاهليت آن را انجام مي اما آن عتيره

ريختند، و العتر به معني ذبح و سر  كردند و خون آن را روي سر آن حيوان مي ذبح مي

   1.بريدن است

در ماه رجب اين است كه آنها اين ذبح را بدون نيت نذر  –... شاءاهللا  قول صحيح ان

دادند، و اين عادت را مانند قرباني در ميان خود قرار داده بودند، و بعضي هم  انجام مي

كردند، آن هم به دليل گفتار  ، همانطور كه قرباني را نذر ميندكرد اين عتيره را نذر مي

«: فرمايد كه مي �پيامبر�� � ,�� 	 -�./� 01�-23�«"2   
  . و ذبح ماه رجب واجب است بر تمام اهل خانواده قرباني

در ابتداي اسالم با تأييد اين كار اهل جاهليت  �و اين همان چيزي است كه پيامبر

آن را ثابت نمود، كه اين كار غير نذر بود كه بعداً نسخ شد، چون اگر عتيره همان نذر 

_____________________ 

  . مراجعه شود) 2670(، اول كتاب الضحايا، حديث شماره )4/92(به معالم السنن،  -1

و رواه الترمـذي فـي   ) 168-7/167(و رواه النسائي في سـننه،  ) 4/215(رواه احمد في مسنده،  -2

اين حديث حسن غريب : ، و لفظ حديث از او است و گفته)1555(، حديث شماره )3/37(سننه، 

از (ابورملـه  : ، و خطابي گفتـه 2788: كتاب الضحايا، حديث شماره 256/ 3ود است، و سنن ابودا

كتـاب الضـحايا مراجعـه     2670: به معالم السنن، حديث شماره. مجهول است) راويان اين حديث

و گفته شده اين حديث منسوخ است، به مختصر سنن ابوداود كتاب الضحايا، : شود، و منذري گفته

  . عه شودمراج 26780: حديث شماره
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شد، چون انسان هر زمان ذبح گوسفندي را نذر كند بر او واجب است به  بود نسخ نمي

   1.آن وفا كند

  

  كم عتيرهح

  : ن در حكم عتيره اختالف نظر دارندعلما و دانشمندا

عتيره مستحب است، دليل آن حكم احاديثي است كه بيان شدند و : قول اول

  . همگي هم حق هستند

: فرمايد مي �يعني عتيره واجب نيست، پيامبر »5�5623!�4 	«: �و اما قول پيامبر

»07	 &� ,! 8 ��.�9: )��«"2   
يعني اگر دوست داشتيد ذبح كنيد،  »براي خدا در هر زماني كه توانستيد ذبح كنيد«

و در هر ماهي آن را براي خدا انجام دهيد، نه اينكه فقط در ماه رجب باشد و در 

  . باشد نيز مي �، كه اين نظر و قول امام شافعي3هاي ديگر صورت نگيرد ماه

صراحت بيان كرده به در سنن حرمله  –اهللا  رحمه –عي امام شاف: فرمايد امام نووي مي

است كه اگر هر ماه ممكن شود ذبحي انجام گيرد كار خيلي خوب و نيكويي است، 

آن را به طور قطع بيان كرده است و احاديث  –اهللا  رحمه –پس آن نصي كه امام شافعي 

_____________________ 

  . مراجعه شود) 305-2/304(به شرح الكبير البن قدامه،  -1

و مسـلم،  ) 5473: (، حـديث شـماره  )9/696(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

  ) 1976(كتاب األضاحي، حديث 

  . مراجعه شود) 8/445(به المجموع امام نووي،  -3
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باشند، كه اين  ميكنند فرع و عتيره مكروه نيستند بلكه مستحب  هم آن را اقتضا مي

   1.مذهب ما است

  : ا مكروه است؟ دو نظريه وجود داردعتيره مستحب نيست، و آي: قول دوم

5!�4 «: فرمايد  مكروه است، كه مي �به خاطر فرمودة پيامبر هعتير: نظر اول
23�5	-«.   

  . مكروه نيست 2به خاطر احاديثي كه بيان شد و به آن اجازه داد: نظر دوم

_____________________ 

  . راجعه شودم) 446-8/445(به مجموع امام نووي،  -1

بن كريم بن الحارث بن عمـرو البـاهلي روايـت شـده      بن زراره از يحيي: منظور اين احاديث است - 2

 �الـوداع بـا پيـامبر    بن عمرو شـنيده در حجـة   گفت از پدرش حارث از پدرم شنيدم كه مي: گفت

اولـين  نظرت در مورد ذبح نمـودن   �اي رسول خدا: مالقات كرده است، از ميان مردم نفري گفت

من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فـرع  «: فرمود �بچه چهارپا كه ذبح شود چيست؟ پيامبر

   2.»ومن شاء لم يفرع، وفي الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إال واحدة

هر كس دوست دارد در ماه رجب حيواني را ذبح كند، آن را انجام دهد و هر كس دوست ندارد ذبـح  «

رد اولين بچة چهارپا را ذبح كند مختار است و هر كس دوست نـدارد آن  نكند، هر كس دوست دا

را انجام ندهد، و در گوسفندان قرباني وجود دارد، و با اشاره تمام انگشتان دست را مشـت كـرده   

  . »بود به جز يكي از آنها

او شنيدم  ايستاده بوديم از �در عرفات در خدمت پيامبر: گويد بن سليم روايت شده است مي از مخنف

يا أيها الناس علي كل اهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هـي  «: فرمود مي

   .»التي تسمونها الرجبية

دانيـد عتيـره    اي مردم بر تمام افراد خانواده در هر سال يك قرباني و يك عتيره واجب است، آيا مي«

  . »شود يعني چيزي كه در ماه رجب ذبح ميناميد  چيست؟ همان چيزي است كه آن را رجبيه مي
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  : اند داده »-5!�4 	5�23«سه صورت جواب اين حديث را علما به 

اند مانند  اين است كه واجب نيست و وجوب آن را نفي كرده �منظور پيامبر -1

  . كه بيان شد –اهللا  رحمه –جواب امام شافعي 

  . دادند  ها انجام مي منظور نفي و انكار ذبايحي بود كه براي بت -2

  . باشد ة اجر و ثواب قرباني نميزثواب عتيره به اندا منظور اين است كه اجر و -3

  . دده دارمي به امام شافعي نسبت مي امام نووي اين قول را به ابن كج و

باشد،  مي »-5!�4 	5�23«: �پيامبر عتيره سنت نيست، دليل هم قول: نظر سوم

آمده است آن را روايت كرده است، و اين حديث بعد از امر به عتيره  �كه ابوهريره

  . گرداند شود، يعني احاديث بيان شده را منسوخ مي پس ناسخ مي

  : حديث از احاديث ديگر دو چيز است دليل تأخر اين

باشد و او هم متأخر اإلسالم است يعني  مي �اين حديث روايت شدة ابوهريره -1

فتم دير اسالم را قبول كرد، چون اسالم آوردن ايشان در سال فتح خيبر يعني سال ه

  . هجري بود

دادند تا  انجام ميرا  نگرفت، ظاهراً مردم آ فرع و عتيره قبل از اسالم صورت مي -2

آيد كه  اينكه نسخ شد، و اگر تقديم نهي را بر امر نمودن به آنها فرض كنيم الزم مي

  . باشد نسخ شود سپس ناسخ آن نسخ شود و اين خالف ظاهر مي

منظور اين خبر نفي سنت بودن آن است نه اينكه انجام آن حرام  ،اگر اين ثابت شود

اين قول : ابن قدامه در شرح الكبير اين قول را بيان كرده و گفته است. 1و يا مكروه باشد

_____________________ 

  . مراجعه شود) 305-2/304(به الشرح الكبير،  -1
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كرد  و نظر علماي أمصار به جز ابن اسيرين است، ايشان در ماه رجب حيواني را ذبح مي

   1.كرد و چيزهايي در مورد آن روايت مي

فرمايد قاضي  ووي ميظر داده است، امام ننابوعبيد القاسم بن سالم به نسخ شدن آن 

   2.باشد امر به انجام فرع و عتيره به نظر جمهور علما منسوخ مي: گويد عياض مي

باطل است، ابن قيم جوزي اين كه عتيره نهي كردن از عتيره است و  :قول چهارم

 –كند  ن احاديث را در مورد عتيره بيان ميبعد از اينكه آ – ذرابن من: گويد  مي

 ندادند، بعضي از مسلمانان هم آ ها در زمان جاهليت عتيره را انجام مي عرب :گويد مي

: داد سپس از آنها نهي فرمود و گفتهم به آن دستور  �پيامبردادند،  را انجام مي

»23�لوم است كه نهي مردم هم به اين دليل از آنها دست كشيدند، و مع، »- 4�!5	5

 �پيامبر: ايم كه بگويد شد، و از هيچ عالمي نشنيده براي چيزي است كه قبالً انجام مي

سپس اجازة انجام آنها را صادر نمود، دليل هم براي اينكه انجام دادن از آنها نهي كرد 

ما : (يدگو در حديث نبيشه است كه مي �قبل از نهي بوده است قول پيامبرفرع و عتيره 

   3).داديم زمان جاهليت فرع و عتيره را انجام مي در

_____________________ 

  . مراجعه شود) 2/304(به الشرح الكبير،  -1

و به كتاب اإلعتبار فـي الناسـخ و   ) 13/137(و شرح صحيح مسلم نووي، ) 8/446(به المجموع،  -2

  . مراجه شود) 158(المنسوخ من اآلثار، ص 

و ) 2830(، حـديث  )3/255(و رواه ابوداود فـي سـننه، كتـاب األضـاحي     ) 5/76(احمد في مسنده،  رواه - 3

، و 3167: كتاب الفرع والعتيره، و سنن ابن ماجه، كتـاب الـذبائح، حـديث شـماره    ) 170، 7/169(نسائي، 

ي و بخـار (اسناد اين حديث صحيح اسـت امـا شـيخين    : كتاب الذبائح، و گفته) 235/ 4(مستدرك حاكم 

  .آن را روايت نكرده اند) مسلم
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و اجماع علماي أمصار بر عدم استعمال آن است و امر به انجام آنها موقوف شده 

   1.باشد است و نهي از آنها ثابت مي

فرع  @��*23-	 �5?< ��=��>	; :گفته ي او :گويد خ محمدبن ابراهيم آل شيخ ميشي

كنم اين است كه انجام آنها به حرام  من از آن فهم ميو عتيره سنت نيستند، آنچه كه 

منظور و هدف نفي سنت بودن  »-5!�4 	5�23«: �دة پيامبروفرمنزديك است، و 

اين قولي . استند سنت بود اهل جاهليت كه معتقدبرخي از خالف نظر  رآنها است، ب

5�«: رساند مثل اما نفي باطل بودن را مي بعضي اهل علم است،&	A 5	-2B«  سرايت

  ! رساند؟ باطل بودن آنها را نمي »-5!�4 	5�23«و فال درست نيستند، آيا 

ساقط و باطل  �اصل سقوط آن است و نيازي به تأويل ندارد، بلكه با دستور پيامبر

  . نداعالم شده ا پيامبر باطل عمل و قولبا اند، و  اعالم شده

»� � � ! GH�I�E F�C�D� > «و با اين دليل 
2   

هر كس به قوم و ملتي تشابه پيدا كند و از آنها تقليد نمايد از آن قوم و ملت به «

كنند و يا  مسلمانان را منع كرده است كه از اهل جاهليت پيروي �پيامبر. »آيد شمار مي

  .از آنها تقليد نمايند

_____________________ 

  . مراجعه شود) 159(و اإلعتبار، ص ) 93-4/92(به تهذيب سنن ابي داود، تأليف ابن قيم،  -1

) 4031(، كتاب اللباس، حديث شماره )4/314(و رواه ابوداود في سننه، ) 2/50(رواه احمد في مسنده،  - 2

اسناده عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان و هـو ضـعيف   في ) 6/25(قال المنذري في تهذيب سنن ابي داود، 

گويد اين سند خوب است، و سـيوطي در   مي) 1/236(شيخ اإلسالم در كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، 

البـاني  اشاره كرده كه اسناد ايـن حـديث حسـن اسـت، و عالمـه       8593: الجامع الصغير حديث شماره

  مراجعه شود ) 2384(و حديث شماره ) 8/49(به ارواء الغليل، . گويد صحيح است مي
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آن را  �در ضمن اين عمل جزو عبادات است و عبادات توقيفي هستند، اگر پيامبر

كرد باز هم منتفي و باطل بودند، چون تمام اعمال جاهليت منتفي  ي و انكار نمينف

  . نيست كه براي تمام اين كارها نصي و حكمي بيايد يشدند، نياز

مكروه نيستند، اين فرموده مكروه نبودن  »	��J� 5�(«: فرمايد ايشان كه ميقول 

آنچه ما فهم ، 1اند كردهالم كند و بعضي هم مكروه بودن آن را اع آنها را تصريح مي

كنيم اين است كه اين كار حرام است، اين به نسبت تخصيص اولين بچة شتر كه  مي

باشد، و اما ذبح حيواني در دهة اول ماه رجب كه عتيره نام دارد اگر  فرع نام دارد مي

دادند اين عمل هم شرك  هايشان انجام مي كه براي بتباشد همانند اهل جاهليت 

باطل بودن آن است، چون جمهور  –واهللا اعلم  –دهم  آنچه من آن را ترجيح مي. 2است

كه  �علما اتفاق نظر دارند بر اينكه آنچه در مورد عتيره وارد شده است با قول پيامبر

نسخ شده است، و لفط ال در اين حديث مثل حديث  »-5!�4 	5�23«: فرمايد  مي

»�5&	A 5	2B-« عقيده تشابه به اهل جاهليت است و اين چنين باشد، و هم نفي مي

كار هم ممنوع و از آن نهي شده است، و از طرفي هم ذبح كردن عبادت است و 

عمومي در ماه ولي به اين معني نيست كه ذبح به صورت . عبادات هم توفيقي هستند

و كننده نبايد نيت عتيره داشته باشد  رجب درست نيست، بلكه منظور اين است كه ذبح

يا هدفش اين باشد كه اين ذبح را به خاطر تعظيم ماه رجب انجام دهد و امثال اين 

  . هاي نادرست واهللا اعلم نيت

_____________________ 

  . مراجعه شود) 4/114(به كتاب اإلنصاف للمرداودي،  -1

  . مراجعه شود) 166-165/ 6(به فتاوي و رسائل شيخ محمدبن ابراهيم آل شيخ  -2


