
   رغائب نماز بدعت بودن

هايي است كه در ماه رجب پيدا شده است، كه در اولين شب  نماز رغائب از بدعت

شنبه قبل از اين  گيرد، كه روز پنج جمعة ماه رجب بين نماز مغرب و عشاء صورت مي

  . گيرند روزه مي اجمعه ر

د، ان درست كرده �پيامبر از زبانموضوع و ساختگي است كه  يريشة آن حديث

  : صفت و اجر و ثواب اين نماز به صورت زير وارد شده است

  اوصاف آن 
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و ماه رمضان ماه امت من  ،)�پيامبر(ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه من 

شنبة ماه رجب، سپس بين  ين پنجشنبه روزه بگيرد، يعني اول هر كس روز پنج. باشد مي

مغرب و عشاء يعني شب جمعه، دوازده ركعت نماز بخواند، در هر ركعت سورة فاتحه 

را دوازده مرتبه ) قل هواهللا احد(و سورة توحيد را يك مرتبه و سورة قدر را سه مرتبه 

بخواند، و اين دوازده ركعت را به صورت مذكور دو ركعت دو ركعت بخواند، بعد از 

�'&�. &4 9I� �P� «: وات بفرستد و بگويدصل) �پيامبر(اتمام نماز هفتاد مرتبه بر من 
� �O� ��('�J'T �&4«اش هفتاد مرتبه بگويد ، سپس سجده برود و در سجده :» Y��N

� %7UAV� 6
 W��XY��'�« 6 «: را بلند كند و هفتاد مرتبه بگويد، سپس سرش

�F[� � . 
�� �' .&�K -4 b��c.\4O� ]�]�'� ^_� `_a« سپس سجدة دوم را برود و ،

مثل سجدة اول آن را تكرار نمايد، بعد از آن نياز خود را از خدا بخواهد آن نياز 

_____________________ 

بسته شـده   �اين حديث بر پيامبر: گويد و مي) 126-2/124(رواه ابن الجوزي في الموضوعات،  -1

متهم به كذب است، شـوكاني در الفوائـد المجموعـه، ص    ) از راويان اين حديث(است و ابن جهيم 

مجهول هستند، فيروزآبـادي در المختصـر   موضوع است، مردان آن : گويد آن را آورده و مي) 47(

  . به اتفاق موضوع است: گويد مي
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قسم به آن كسي كه جان من در دست اوست هر : فرمود �شود، پيامبر برآورده مي

خشد با اينكه ب اين نماز را بخواند خداوند تمام گناهان او را ميكس از زن و مرد 

گناهانش زياد و به اندازة كف دريا و به اندازة برگ درختان باشد، و در روز قيامت 

كند، و زماني كه اين فرد مرد در  اش شفاعت مي براي هفتصد نفر از خانواده و طايفه

اي شاد و زباني فصيح  آيد و با چهره اولين شب قبرش ثواب و پاداش اين نماز نزد او مي

: گويد ميها نجات يافتي،  دوست من، مژده و بشارت بده از تمام ناراحتي: گويد ميبه او 

تر از  رينيام، كالمي را ش اي زيباتر از چهرة شما را نديده شما كيستي؟ به خدا قسم چهره

اي : گويد ام، به او مي استشمام نكردهتر از بوي شما را  ام و بويي خوش كالم شما نشنيده

و پاداش نمازي هستم كه در فالن شب در فالن ماه خواندي، حبيب من، من ثواب 

ام تا حق شما را ادا كنم و شما را از تنهايي نجات دهم، و وحشت و ترس  امشب آمده

شما را از بين ببرم، هرگاه قيامت آمد و نفخ در صور دميده شد در عرصة قيامت بر سر 

رگز خير و بركت تمام نخواهد افكنم، و مژده بده كه از جانب مواليت ه شما سايه مي

  . شد

در بدعتش بسيار غلو و افراط كرده است، چون آن فرد كه اين : گويد ابن جوزي مي

، اگر روزه گرفت و باشد يروز بسيار گرم شايدباشد، و  دارخواند بايد روزه  را مينماز 

 را بخواند و اين نتوانست چيزي بخورد تا نماز مغرب را بخواند، سپس آن نماز

شود، و من براي  هاي طوالني را انجام دهد، بسيار اذيت مي تسبيحات طوالني و سجده

ورزم كه چگونه اين نماز  خورم و رشك مي و نماز تراويح حسرت ميماه رمضان 

تر  حتي عوام الناس آن را از نماز تراويح بزرگ! ؟شده استم ادحزبراي آن م) رغائب(
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شوند ولي براي  كه در نمازهاي جماعت حاضر نميو كساني هستند ! دانند تر مي و مهم

   1.كنند اين نماز حضور پيدا مي

كند و آن  غزالي بعد از اينكه اين حديث انس را در مورد صفت نماز رغائب بيان مي

نماز  ـ ميا ش آن را آوردهخو در اين ب!! اين نماز مستحب است(: نامد را نماز رجب مي

با اينكه به مرتبة  ـشود  تكرار مي  با تكرار سال ت كهي اسرواتباز جمله رجب و شعبان 

اند،  آحاد روايت كرده را افراد )رغائب(د، چون اين نماز نرس تراويح و نماز عيد نمي

كردند و هرگز آن   ام كه خيلي خوب از آن مواظبت مي ولي من تمام اهل قدس را ديده

پس دوست داشتم آن را بيان كنم دادند  دادند، و اجازة ترك آن را نمي را از دست نمي

   2!!و بنويسم

هجري در بيت المقدس پيدا شد كه قبل از  480نماز رغائب اولين بار بعد از سال 

و يا تابعين و سلف   و هيچ يك از صحابه �از پيامبر. آن هيچ كس آن را نخوانده بود

   3.صالح وارد نشده است كه آن را انجام داده باشند

  

�� ���� �	
�� �: 

هاي  هيچ شكي در بدعت بودن نماز رغائب وجود ندارد، به خصوص اينكه در قرن

آن را  –اهللا  رحمهم –ع تابعين و سلف صالح باتااخير پيدا شده و صحابه و تابعين و 

اند  اند در حالي كه براي انجام كار خير از كساني كه بعد از آنها آمده انجام نداده

و ابن الصالح مباحثه و مناقشة علمي الم عبدالسميان عزبن  تر بودند، و تر و فعال حريص

_____________________ 

  . مراجعه شود) 126-2/125(به كتاب الموضوعات ابن جوزي،  -1

  . مراجعه شود) 203-1/202(به كتاب احياء علوم الدين، ص  -2

  . مراجعه شود) 122(به كتاب الحوادث و البدع، للطرطوشي، ص  -3
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امام عزبن . نمايد دارد كه در البالي آن به بدعت بودن اين نماز تأكيد ميوجود خوبي 

نسبت داده شده  �دروغ به پيامبر هب الرغائب ةصالكند كه  قاطعانه بيان ميعبدالسالم 

ز چند جهت عالم و جاهل را است، و مخالف شريعت است، از چند جهت علما و ا

  : به آنها اختصاص دارد دو قسمت استاما آنچه شامل علما و . شود شامل مي

كنند كه اين نماز از  عموم مردم فكر مياگر عالمي اين نماز را انجام دهد  -1

گيرد بر  باشد، با زبان حال كه جاي گفتن و بيان كردن را مي مي �هاي پيامبر سنت

  . ساخته و نسبت داده است دروغي را �پيامبر

دروغ  �شود كه عموم مردم براي پيامبر اگر عالم آن را انجام دهد باعث مي -2

است، و معلوم است كه درست نيست  �هاي پيامبر اين سنتي از سنت: بسازند و بگويند

  . شويم �براي پيامبربستن باعث دروغ 

  : شود از چند جهت است اما آنچه شامل عالم و جاهل مي

  

  :صورت اول

كند كه افترا و  متبدعين و بانيان آن را تشويق مي ،انجام و عمل نمودن به بدعت

هاي خود را بيشتر نمايند، كه تشويق و كمك براي كارهاي باطل و نادرست در  بدعت

باشد، بلكه بايد با آنها مقابله و مبارزه كرد، چون مبارزه و  شريعت اسالم ممنوع مي

  . باشد ترين چيزها مي ترين و عالي ر شريعت اسالم از خوبمقابله با منكرات د

  :صورت دوم

اين نوع نماز خواندن با سكون در نماز يعني عدم حركات در آن مخالفت دارد، از 

كرده است، و معلوم قدر عددي را تعيين  سورة اين جهت كه براي سورة اخالص و

  . خواهد شداست كه شمارش آنها جز با حركات بعضي از اعضا ممكن ن
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   :ورت سومص

باشد، و  خشوع و خضوع و حضور قلب در نماز در تضاد مي  اين نوع نماز با سنت

تواند جالل و كبرياء و عظمت خداوند را  براي خدا فارغ نيست، و نميدر آن قلب 

تواند معاني قرائت و ذكرهاي آن را درك كند و در آنها  احساس كند و همچنين نمي

ها را در قلب شمارش كند از خداوند غافل  زماني كه تعداد سوره چونتفكر نمايد، 

صورت در ) گرداندن(شود، التفات  يزي كه مشروع نيست مشغول ميشود، و به چ مي

جاي عظمت و كه  توجهي به خداوند با قلب نماز از نگاه شرعي بد است، پس با بي

  ؟  جالل خداوند است چگونه خواهد بود

  

  :صورت چهارم

هاي نوافل در تضاد است، سنت اين است كه انجام سنت در خانه صورت  با سنت

گيرد و فضيلت بيشتري دارد، تا در مساجد، مگر شريعت آن را مستثني كرده باشد مثل 

! $ JKAI� �SEV� ia «: �نماز باران، و كسوف، قال 9�$� J��, �$ 9	�'� 2AI
%,��7V�«�1   

در مسجد فضيلت بيشتري دارد مگر نمازهاي اش از نمازش  نماز انسان در خانه

  . فرض

  

_____________________ 

: به لفظ) 731(، كتاب األذان، حديث )2/214(حيحه المطبوع مع فتح الباري، رواه البخاري في ص -1

كتـاب صـالة   ) 781: (و مسـلم، حـديث  » فإن أفضل الصالة صالة المرء فـي بيتـه إال المكتوبـة   «

  .المسافرين
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  :صورت پنجم

ها بصورت انفرادي در تضاد است، اصل در انجام نوافل انفراد  اين نماز با انجام سنت

  . است، مگر سنتي كه شريعت آن را استثنا كرده باشد

  

  :ورت ششمص

�[�# �')«: فرمايد مي �با تعجيل در افطار تضاد دارد، چون پيامبرi � wx, W�
�yF'� ��&S4«�1   

  . پيوسته مردم با خير و بركت همراه هستند به شرطي كه در افطار عجله نمايند

  

  :مصورت هفت

باشد، شخص  اين نماز با سنت خالي شدن قلب قبل از وارد شدن به نماز در تضاد مي

الخصوص در روزهاي  كند در حالي كه تشنه و گرسنه است، علي نماز را شروع مي

سازد و امكان از  سيار گرم، در صورت وجود مشاغلي كه انسان را از نماز مشغول ميب

  . ميان بردن آنها وجود دارد درست نيست وارد آن نماز شد

  :صورت هشتم

آن دو سجدة آن مكروه هستند، در شريعت وجود ندارد كه با يك سجدة منفرد كه 

به خدا اسباب و شرايط و  هيچ دليل و سببي ندارد قصد تقرب به خدا كرد، تقرب

اركاني دارد كه بدون آنها جايز نخواهد شد، همچنان كه بدون اسباب و  اوقات و

شرايط و وقت معين وقوف در عرفه و مزدلفه و رجم شيطان و سعي بين صفا و مروه 

_____________________ 

و ) 1957(، كتـاب الصـوم، حـديث    )4/198(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح البـاري،   -1

  ). 1098(مسلم، حديث 
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صحيح نخواهد بود، همين طور است با يك سجدة تنها بدون سبب تقرب به سوي خدا 

گر اينكه سبب و دليلي وجود داشته باشد، به همين صورت است ممكن نخواهد شد، م

گيرد، خيلي اوقات جاهالن و  نميكه با نماز و روزه در هر وقت و زماني تقرب صورت 

كنند كه باعث دوري آنها از خداوند  نادانان به ظن خود بسوي خدا به چيزي تقرب مي

  . شود ولي متأسفانه از آن آگاه نيستند مي

  

  :صورت نهم

اگر آن دو سجده مشروع و صحيح هم بودند، به علت عدم خشوع و خضوع در آنها 

با ظاهر و باطن مشغول شمارش عدد تسبيحات شخص باشند، چون  با سنت در تضاد مي

  . باشد مي

  

  ورت دهمص

�� '�&%�zi«: فرمايد مي �پيامبر� � ,�'��&'� +, ! ���0, %��5� %��5� ��� ����zi
 ! ����,.1� � J��� ��I �$ ��7K �� ia ,���O� +,«�1   
و عبادت اختصاص ندهيد و همچنين  هاي ديگر به قيام جمعه را از ميان شبشب 

اختصاص ندهيد، مگر اينكه كسي از شما مجبور و  هبه روزاز ميان روزها جمعه را  روز

  . روزه بگيردواجب باشد آن روز را 

  

_____________________ 

، كتاب الصيام، حديث )2/801(و رواه مسلم في صحيحه، ) 6/444(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

  ) 148-1144(شماره 
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  صورت يازدهم

در اذكار سجود انتخاب كرده است مخالفت دارد، آن زمان كه  �با آنچه كه پيامبر

�Ëx: ين آيه نازل شدا Îm7 y™ zΟó™$# y7 În/ u‘ ’ n?ôã F{ �1R.�«: فرمود  �#$SN �$ �h�آن را  1»	�&

�X Y��W«و  .هايتان بخوانيد در سجده�N« روايت  �با اينكه صحيح است از پيامبر


,� �4O&�«شده است اما بدون  ��k�N« نشده است، و آن را بعنوان وظيفه و  وارد

او  �تكليف بر امتش قرار نداده است، و روشن است كه كسي جز خدا و رسول


,� �4O&�«اي را براي مردم تعيين نمايد، و در ذكر  تواند وظيفه نمي ��k�N«  ثناء و

�X Y��W«سپاس و حمدي وجود دارد كه در �N« 2 نيست . 
آنچه بر بدعت بودن اين نماز داللت دارد اين است  :گويد سپس عزبن عبدالسالم مي

ن از جمله صحابه و تابعين و يي مسلم باشند و همچنين ائمه كه علما كه بزرگان دين مي

فرائض و اند و بر تعليم  هايي نوشته ع تابعين و غير آنها كه در مورد شريعت كتابباتا

نها اين نماز نقل نشده و آن را اند از هيچ يك از آ ها براي مردم خيلي حريص بوده سنت

و عادتاً محال اند،  اند، و يا در مجالس خود آن را بيان نكرده خود نياورده هاي در كتاب

اين بزرگان دين از آن خبر نداشته باشند در حالي  است چنين سنتي وجود داشته باشد و

حالل و حرام  ،ها سنت ،كه الگو و قدوة مسلمانان هستند و براي تمام احكام از فرائض

اين نماز  به يقين دانست –اهللا  رحمه –كامل چون سلطان شود، و  به آنها رجوع مي

_____________________ 

و ابن ماجـه  ) 869(، حديث )1/542(و ابوداود في سننه، ) 6/444(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

، و مسـتدرك  505: يث شـماره به موارد الظمĤن حد. ، و صحيح ابن حبان)887(في سننه، حديث 

  .مراجعه شود 478 -477/ 2حاكم 

  . مراجعه شود) 57-52(و الباعث، ص ) 9-5(به كتاب المساجله، ص  -2
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باشد آن را در كشور مصر باطل اعالم كرد و آن را  مي �بدعت و افترا بر پيامبر

براي كسي كه امور مسلمين در دست اوست و براي برداشت، پس سعادت و رستگاري 

  . كند ها تالش مي ه نمودن سنتها و زند از بين بردن بدعت

استدالل كند كه  �و براي هيچ كس جايز نيست كه به اين روايت از پيامبر

�}«: فرمايد مي|� wC 2A�منظور نمازي است كه به هيچ وجه با شريعت در  1»�'

هاي مختلف مذكور با شريعت در تضاد است، پس  به صورتتضاد نباشد، و اين نماز 

{ «: فرمايد مي �ت با شريعت وجود دارد؟ به همين خاطر پيامبرچه خيري در مخالف
� ,�~�/�P 
�O� 91� ,%4�, %/�P%'A| %4�, 91«2  خداوند همة ما را براي اطاعت

  . داع توفيق دهدتو دوري از گمراهي و اب

) ابن صالح و يك نفر ديگر(رسيده كه دو نفر خبر به من : گويد عزبن عبدالسالم مي

اند،  براي اثبات اين نماز سعي و تالش كرده! ر واقع از آن خيلي دور هستنده دمجتهد ك

باشد، اگر اين  اند، كه بدون شك اين كالم آنها فاسد و خطا مي و به خوب آن فتوا داده

اند در  فتوا از آنها صادر شده باشد و روايت صحيح باشد آنها اين نماز را با مردم خوانده

آن نهي كنند به آنها گفته اند اگر از  اند اما ترسيده ن جاهل بودهآحالي كه به منهيات 

چرا آن را خوانديد و اقامه نموديد؟ تبعيت از هوا و هوس آنها را وادار كرده : شود مي

تا داند، نيكو و پسنديده اعالم كنند،  شريعت آن را نيكو و پسنديده نميكه كه چيزي را 

انند، اگر آنها به حق برگردند و آن را بر هوا و هوا و هوس خود را بر حق پيروز گرد

_____________________ 

، و اشاره كره كه )5181(، حديث شماره )2/120(سيوطي در جامع الصغير آن را بيان كرده است،  -1

  . ي باشدطبراني آن را در األوسط روايت نموده و اين روايت ضعيف م

وفي سنده عبيده بن ميمون الدني، قـال  . المقدمة) 1/18(واه ابن ماجه في سننه مرفوعاً إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم  - 2

  )1/545(تقريب التهذيب . مستور: ابن حجر
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و به آنچه كه صواب و حق است فتوا دهند، از فرورفتن در ترجيح دهند،  شان هوس

  : باطل بهتر است

� öθs9 uρ öΝ åκ ¨Ξr& (#θè= yèsù $tΒ tβθÝà tãθãƒ ÏµÎ/ tβ% s3s9 # Z� ö�yz öΝçλ°; £‰ x©r&uρ $\G� Î7 ÷Vs? �  )66 :نساء(  

ايشان ) ايمان(دادند براي آنان بهتر بود و  شد انجام مي را كه به آنان داده ميو اگر اندرزهايي «

  .»كرد را پا برجاتر مي

كه دهد  و فتوا مي استخيلي جاي تعجب است براي كسي كه ادعا دارد جزو علما 

موضوع و ساختگي است، سپس موافقت خود را با درست بودن آن  �اين نماز بر پيامبر

و افتراها ها  دروغ �پيامبر بر آيا اين كار كمك به كساني نيست كه نمايد، اعالم مي

 ،كنند؟ هر كس از هوا و هوس پيروي كند از راه خدا منحرف خواهد شد درست مي

  . كند همچنان كه قرآن اين مطلب را خيلي صريح و قاطعانه بيان مي

حيح بودن در ص �اند در حالي كه علماي شافعي سپس به صحيح بودن آن فتوا داده

چنين نمازي اختالف نظر دارند، هر كس نيت نمازي را بياورد و در نيت خود آن را به 

نمازش در اساس پيدا كرد آيا صفتي توصيف كند، سپس آن صفت با نماز مخالفت 

گردد؟ در آن اختالف مشهوري  شود؟ يا نفل و سنت براي او محسوب مي باطل مي

آن را انجام دهد  ياين نماز با اين روش، هر كس .1ها بيان شده است است كه در كتاب

باشد كمترين مراتب آن اين است كه  هاي رواتب و مؤكد مي و معتقد باشد كه از سنت

   2.دارد، والحمدهللا رب العالمين در آن اختالف نظر وجود

كه  گويد ميبيان شد رد كرده است، و قبالً صالح كالم عزبن عبدالسالم را كه ابن 

خداوند  –ايد  سؤال كرده: گويد شود، مي هاي منكر ملحق نمي به بدعت غائبالر ةصال

_____________________ 

  . مراجعه شود) 289-3/286(، )المجموع(به شرح المهذب،  -1

  . مراجعه شود) 255-8/251(فعية و طبقات الشا) 12-9(به كتاب المساجله، ص  -2
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و منع مردم از آن كه در  صالة الرغائباز تعطيل و برداشتن  –من و شما را هدايت دهد 

شكي در فضيلت و بزرگي آن وجود  واند،  اين شب مبارك به انجام آن عادت كرده

كند كه  ه ضعيف يا موضوع است و ادعا ميندارد، و استدالل او به اينكه حديث وارد

ط كرده و در مخالفت آن غلو انجام آن افراالزم است برداشته شود، و مردم در 

  : ، تا اينكه بعد از اين سخنان او را به مشمول اين قول خداوند دانسته انداند نموده

� M ÷ƒu u‘ r& “ Ï% ©!$# 4‘sS ÷Ζtƒ ∩∪ #́‰ ö7tã # sŒ Î) #’ ©?|¹ ∩⊇⊃∪ |M÷ƒu u‘ r& βÎ) tβ% x. ’ n?tã #“y‰ çλù; $# ∩⊇⊇∪ ÷ρr& t� tΒ r& 

#“uθø) −G9 $$Î/ ∩⊇⊄∪ |M ÷ƒu u‘ r& βÎ) z> ¤‹ x. #’̄< uθs? uρ ∩⊇⊂∪ óΟs9 r& Λs>÷ètƒ ¨βr' Î/ ©! $# 3“t� tƒ ∩⊇⊆∪ �ξx.  Í.s! óΟ ©9 ÏµtG⊥ tƒ 

$Jèx! ó¡oΨ s9 ÏπuŠ Ï¹$̈Ζ9 $$Î/ ∩⊇∈∪ 7πuŠ Ï¹$tΡ >πt/ É‹≈x. 7πy∞ ÏÛ% s{ ∩⊇∉∪ äíô‰ u‹ù= sù …çµtƒÏŠ$tΡ ∩⊇∠∪ äíô‰ uΖ y™ sπu‹ ÏΡ$t/ ¨“9 $# 

∩⊇∇∪ �ξx. Ÿω çµ÷èÏÜ è? ô‰ ß∨ó™$# uρ > Î� tIø% $# uρ ) ∩⊇∪ �  )19- 9 :علق(  

هرگز  ... ايستد؟ اي را چون به نماز مي دارد بنده كند و باز مي اي كسي را كه نهي مي آيا ديده«

) و به نماز خواندن خود ادامه بده و در برابر پروردگار خويش(از او اطاعت مكن ! هرگز

  .»سجده ببر و نزديك شو

مورد حق را بيان كنم و به همين خاطر عالقمند شدم و بر خود الزم دانستم در اين 

ز خداوند براي اين اه را از آن بردارم، پس هآن را توضيح دهم و هر گونه پرده و شب

�ia 2 ,�� ام،  كار طلب كمك كردم، سخن را كوتاه و مختصر آوردهXi� #� i�
� 9�1�'� .�_� �� �(�E � ,.�\�'� �&�'�� ^&1�K J�&4 ��, ia �0�$�K ���_� J�'a�  

چهارم ميان مردم پيدا شد كه قبالً معروف و مشهور قرن اين نماز بعد از : گويم مي

آن حديثي كه در مورد آن و است،  بوجود آمدهالمقدس  بيت در :نبود، گفته شده است

گويند  بعضي از اهل حديث مي. آمده ضعيف و از نظر اهل حديث ساقط اإلسناد است

گويند ضعيف  بعضي هم ميين است، موضوع و ساختگي است، كه نظر ما هم هم
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است، و اينكه رزين بن معاويه در كتاب خود به نام تجريد الصحاح آورده است و يا 

آن را بيان كرده است دليل بر صحيح بودن آن ) غزالي(اإلحياء اينكه صاحب كتاب 

توان بر آنها اعتماد كرد چون احاديث ضعيف زيادي در آنها وجود  شود و نمي نمي

! و جاي تعجب است رزين چنين حديثي را در كتاب خود با اين نام آورده است. دندار

باطل باشد و  ا
	���� ة��شود  البته بايد بدانيم كه ضعف حديث باعث نمي

شود كه در كتاب و سنت به آن اشاره  از آن منع شود، چون داخل كارهاي مطلق مي

نصوص شريعت مستحب  با ةا
��شده است كه نماز مطلق درست است و مطلق 

 �است، از جمله در صحيح مسلم از ابن مالك األشعري روايت شده است كه پيامبر


«: فرمايد مي�_ 2A�نماز نور است، و آنچه از ثوبان و عبداهللا بن عمروبن  1»�'

��, �«: فرمايد مي �ايم كه پيامبر روايت كرده �العاص�8 !'� ����0�N� �� ��&�4�
A�'� .7'-4� wC2«�2   

رين كارها نماز ت ب پيوسته بر راه درست باشيد و عمل صالح انجام دهيد كه خو

  . است

_____________________ 

و ) 223(، حـديث شـماره   )1/203(و مسلم في صحيحه، ) 5/342(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

ايـن  : و گفتـه  2583: ، و سنن ترمذي، ابواب الدعوات، حديث شـماره )5/197(ترمذي في سننه، 

بـن ماجـه، كتـاب    كتـاب الزكـاة، و سـنن ا    5،6/ 5حديث حسن صحيح مي باشد، و سنن نسائي 

  . 280: الطهارة، حديث شماره

، )277(، حـديث شـماره   )1/101(و ابن ماجه في سـننه،  ) 5/276(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

گويد راويان حديث مردان مورد اطمينان و ثقه هسـتند امـا بـين     بوصيري در مصباح الزجاجه مي

  . كتاب الطهارة 130/ 1، و مستدرك حاكم 168/ 1: باشد، و سنن دارمي سالم و ثوبان انقطاع مي
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اهللا عنها ـ وارد كرده  ترمذي در كتاب خود در تعليقي كه بر حديث عايشه ـ رضي

كند، و آن حديث  تر بيان مي تر و خاص مطلب را واضحكند كه  است حديثي را نقل مي


�1% «: فرمايد  مي �د پيامبرگوي داند، مي را ضعيف نمي !�34 6��V� ��, �&I !
�(, %(5� �$ q���, J' ��«�1   

هر كس بعد از مغرب بيست ركعت نماز بخواند خداوند در بهشت قصري را براي 

  . سازد او مي

شود از  مي ا
	���� ة��اين مخصوص بين مغرب و عشاء است، كه شامل 

هاي اضافي كه در  ركعت جاي دارد، و صفت اين جهت كه دوازده ركعت در بيست

اين نماز وجود دارد كه نوعيت و خصوصيت آن است مانع داخل شدن آن در اين 

شود، كه اين نظريه در ميان اهل علم معروف است، حتي اگر هيچ حديثي  عموميت نمي

باز هم انجام آن با آن توصيفات وارد نشده باشد  ��ة ا
	����هم در مورد 

  . ست، آن هم به داليلي كه بيان كرديممشروع ا

هاي خاص هستند  بسياري از نمازهاي مقبول و درست وجود دارند كه داراي وصف

! شود هاي خاص نصي از كتاب و سنت وارد نشده است و گفته نمي اين وصف ركه ب

و كسي هم بگويد بدعت است خواهدگفت بدعت حسنه است، چون . آن بدعت است

كسي در وسط شب مثالً  ها مثلامثال اين نماز. گردد سنت برمي در اصل به كتاب و

پانزده ركعت نماز را با يك سالم يعني پشت سر هم بخواند، و در هر ركعت يك آيه 

هر ركعت به دعائي خاص و بخواند، هستند را از پانزده سوره كه پشت سر هم 

_____________________ 

، )1/437(و ابـن ماجـه فـي سـننه،     ) 433: (رواه الترمذي تعليقاً بصيغة التضعيف، حديث شـماره  -1

امام احمد در بـاره ي يعقـوب بـن    : آمده است 7/ 2: ، و در زوائد ابن ماجه1737: حديث شماره

  .دروغگويان است او از بزرگترين: مي گويد) از راويان اين سند(وليد 
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تواند بگويد  نمي اختصاص پيدا كند، اين نماز قبول است و مردود نيست، و هيچ كس

باشد، در حالي كه در كتاب و سنت چنين صفاتي  اين نماز بدعت است و مردود مي

شد آن حديث را ابطال و انكار  و اگر حديثي با سند براي آن گذاشته مياند،  بيان نشده

همين هيچ تفاوتي كرديم، نماز رغائب هم بدون  مينولي نماز را انكار كرديم،  مي

  . واهللا اعلموضعيت را دارد 

ها و شواهد زيادي وجود دارند كه قابل  براي اين كار در احكام شريعت مثال

شمارش نيستند، بلكه اگر صفت زائد و اضافي وجود داشته باشد و منكر باشد و يكي از 

باشد، و آنچه كه در  شريعت آن را مردود بداند اين بدعت مذموم و مردود مياصول 

����	
باشد،  ميرسد به همين صورت  شود و به نظر مي مي گمان كرده ��ة ا

 ��ة ا
	����كنيم كه در  بيان ميمسايلي وجود دارد كه آنها را با دليل واضح 

  : وجود ندارند

   .:ها در آن وجود دارد تكرار سوره -1

مثل آن وارد شده است، در چون اين تكرار مكروهي نيست كه منكر باشد، : جواب

سورة اخالص وارد شده است، پس اگر آن را مستحب ندانيم از بعضي احاديث تكرار 

  .ليل قوي براي مكروهيت آن نداريمآيد چون د مكروهات منكر به شمار نمي

و آنچه از بعضي از ائمه حديث بر مكروهيت آن چيزهاي وارد شده است، حمل بر 

ت، چون باشد، يعني ترك آن بهتر اس مي1مكروه بودني است كه به معني ترك األولي

  . هاي آن است كراهت چند صورت دارد كه اين يكي از صورت

_____________________ 

اند، از اين لحاظ كه  مورد دچار اشتباه شده بسياري از پيروان ائمه در اين: گويد ابن قيم جوزي مي -1

برند، و بعضي از پيـروا   اند، و لفظ كراهت را بكار مي ائمه از بكار بردن، حرام بودن خودداري كرده
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ائمه در مكروه بودن چنين چيزهايي اختالف  :دو سجده جداگانه بعد از اين نماز -2

اش اين است كه آن را  كند راه چاره نظر دارند، كسي كه قول كراهت را انتخاب مي

ها  همين صورت در تكرار سوره اساس آن نماز را ترك كند، به ازترك كند، نه اينكه 

چون است كه آن اسم معروف بر آن نماز باقي بماند يا خير، جايز هم چنين است، حاال 

مشغول شدن به اند، و  هدف ماندگار ماندن مردم بر چيزي است كه به آن عادت گرفته

  . واهللا اعلمباشد  مي، و حفاظت آنها از ترك نمودن آن عبادت در اين زمان بوده

  : دن به عددي خاص و بدون قصد و هدفمقيد بو -3

اين مانند كسي است كه خود را مقيد باشد،  اين مطلب هم مثل مطلب گذشته مي

سازد كه هر روز يك هفتم يا يك چهارم قرآن را بخواند، و يا مثل مقيد بودن  مي

آن كم كنند نه بر آن اضافه و نه از  عابدها به اذكار و اورادي كه آن را انتخاب مي

  . نمايند واهللا اعلم مي

قلب به شمارش آنها  ها و تسبيحات و غيره مكروه است چون سوره شمارش -4

  : شود مشغول مي

ها و احوال مردم فرق  اين مشغول شدن ثابت نيست، بلكه با اختالف قلب: جواب

  . شود كند، هر قلبي مشغول نمي مي

و طاووس، ابن سيرين، سعيدبن  –اهللا عنها  رضي –شمارش آيات در نماز از عايشه 

  . مليكه و تعداد زيادي از سلف صالح روايت شده است جبير، حسن و ابن ابي

                                                                                                                       

اند، كه اين كـار غلـط و اشـتباه     بردهايشان كراهت را به صورت تنزيهي و بعضي ترك األولي بكار 

  . مراجعه شود) 40-1/39(به كتاب إعالم الموقعين، . باشد بزرگي در مورد شريعت و ائمه مي
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شمارش آيات در نماز اشكالي ندارد، نويسندة : فرمايد مي –اهللا  رحمه –امام شافعي 

كند، ابن  كتاب جمع الجوامع در منصوصات خود بدون اختالف آن را از او نقل مي

  . كند اق، ثوري و غيره روايت ميحاس ،از مالك، شافعي، احمد منذر آن را

 ة��و براي ����
ا
  . دهد واهللا اعلم هم براي او شهادت مي 1

شود در حالي كه نماز جماعت در نوافل مخصوص نمازهاي  با جماعت انجام مي -5

  . باشد نماز تراويح و وترها مي ،نماز باران ،خسوف ،كسوف ،عيد

ين است كه جماعت فقط در اين شش نماز سنت چنن مورد حكم اي: جواب

  .يست كه در غير آنها نهي شده باشدبه اين معني ن وباشد،  مي

امامت در نافله : گويد آمده است كه مي �در كتاب مختصر الربيع از امام شافعي

اهللا عنهما  رضي –اشكالي ندارد، دليل ديگر چيزي است كه در صحيحين از ابن عباس 

�#«: ايت شده استرو –N
 �(4 ?�, J_� ��� -&$ ,%&�'  ��X 9�&'� ! JKAI �&�� ��X
 W��4 !,�– �|
  -�(4 ��– � ,JF&C �&��J(��� �'a Q
�Rd$ Q
�E� !4 �X�«�2   

_____________________ 

و بعد از اينكه حديث صالة التسـبيح  ) . 143-2/142(آورد،  ابن جوزي آن را در موضوعات مي -1

اند، و دليل هر كدام را نيز بيـان   ثابت نشدهها  تمام اين راه: گويد كند مي مختلف بيان مي  را با طرق

در مورد صالة التسبيح حديثي وجود ندارد كه صـحيح  : گويد پ گويد عقيلي مي كند، سپس مي مي

  . باشد

و ) 117: (، كتاب العلم، حديث شماره)1/212(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -2

، ابن صالح اين حديث را بطور مختصر ذكـر  )763: (رهمسلم، كتاب صالة المسافرين، حديث شما

  .نموده و اال اين حديثي طويل است
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برخواست تا نماز شب  �خوابيد، هنگامي كه پيامبر �شبي نزد پيامبر �ابن عباس

ر ايشان نماز خواند و طرف چپ ايستاد، بخواند، ابن عباس هم بلند شد و پشت س

  . او را به طرف راستش چرخاند �پيامبر

از . 1در روايت مسلم آمده است كه او بلند شد تا نماز سنت را در شب بخواند

�#«: روايت شده است �انسN
 �� ��� 
�R �$ .h�K� ,2A�'� ^X� w[ �$ .h
 ��d,� J, �&�$ � .�&N���  ��«�2   
  . ير اوقات نماز به منزل آنها رفت با او و أم سليم و أم حرام نماز خوانددر غ �پيامبر

�q�4 «: داود آمده است در روايت ابيyK +��1
 �(, �&�$«�3   
  . دو ركعت نماز سنت با ما خواند

  . روايت شده است واهللا اعلم �در صحيحين هم مثل آن از عتبان بن مالك انصاري

عالمت ظاهر تبديل شده است و ظاهر كردن شعار اين نماز به نوعي شعار و  -6

  . آشكار در دين ممنوع است

اصل و اساسي دارد، ظاهر شده و به آن اين نماز عبادت است و در شريعت : جواب

اساس  ازشود كه  شده است، كه اين حالت باعث نمي ي زيادي پيدا رغبت و عالقه

ه و ساير علوم ديني از كن شود، پس چرا تخصص علماي مسلمين در علم فق ريشه

بندي، بررسي، تأليف، تدريس و غيره كه به شعار و اعمال ظاهري تبديل  تفسير، تقسيم

_____________________ 

  . كتاب صالة المسافرين مراجعه شود) 192و  763(، حديث )1/531(به صحيح مسلم،  -1

و ابـوداود فـي سـننه،    ) 660(و مسلم في صحيحه، حديث ) 3/217(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

  .86/ 2ن نسائي، كتاب اإلمامة ، و سن)608(حديث 

كتـاب   86/ 2، و سـنن نسـائي   608: ، كتاب الصالة، حديث شماره)2/86(رواه ابوداود في سننه،  -3

  .اإلمامة
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اينها  اند نيز نبودهدر صدر اسالم  وجود نداشتند ودين اسالم حاليكه در در  اند شده

  . واهللا اعلمست از آنها دوري كنيم؟ نيالزم و ستند نيبدعت 

ا جواب كند كه قابل ذكر نيستند، ام گري استدالل ميچيزهاي دي هطرف مخالف ب

اين نماز را بخوان، و در آن نماز آنچه را كه گمان : آنها اين است كه گفته شود

آنچه كه او  .كني ممنوع هستند از آنها خودداري كن، همانطور كه سابقاً بيان كرديم مي

اص به شب جمعه دارد، كه كند اين است كه اين نماز اختص به آن استدالل و اعتماد مي

چون الزم نيست كسي كه اين هم از آن نهي شده است، اين دليل هم خيلي مهم نيست، 

هاي ديگر نماز شب را ترك كند، و كسي كه آن را  خواند در شب نماز رغائب مي

ترك نكند شب جمعه را براي قيام و عبادت اختصاص نداده است، كه اين واضح و 

  .مآشكار است واهللا اعل

هاي منكر ملحق  به بدعت الرغائب ةصاليم روشن شد كه دحي كه دايبا توض

گوناگوني هستند، پس كسي هاي  و حوادث و چيزهاي جديد داراي صورت!! شود نمي

اين توضيح و . واهللا اعلم!! كند تشبيه مي آنكه تشخيص نداشته باشد چيزها را به غير 

نمايد، و اگر معاند نباشد  ميرا خاموش  نظر مخالف –شاءاهللا  ان –بياني كافي بود 

 يقرار نمايد، و براي او جز بي و آن را به موافق تبديل ميكند،  را عوض مي آن فوص

اي به دنبال ندارد باقي نخواهد ماند، و جز سر و صدا و ابهاماتي كه گروه  كه هيچ فائده

� ��(�� ، خورند و هوس آنها را فاسد كرده است به آن فريب نميكمي كه هوا �
� J' `�}i Q� � �� �(�E � .�\�'� �&�'� ��, ia 2�Xi� #� i9�1�'� .�_�1   

ارزش و ضعيف  بي چنانابن صالح را  هاي اين رديهسپس عزبن عبدالسالم 

كه جز او معبودي نيست، صلوات بر را سزد آن خدايي  ستايش: گويد مي كهشمارد  مي
_____________________ 

  . مراجعه شود) 27-14(به كتاب المساجله، ص  -1
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موضوع و ساختگي را رد كردم و  صالة الرغائب و آل او، آنگاه كه من �محمد

هاي مشروع از جهات مختلف بيان كردم كه توضيح آنها  مخالف بودن آن را با سنت

و براي نيكو جلوه دادن و اثبات آن د نآن قيام كرد تگذشت، بعضي از مردم به مخالف

هاي  دعتست به بخواهند آن را از اين جهت كه نماز ا و مينمايند  سعي و تالش مي

ام چون مجموعه صفات و  به اين دليل آن را رد كردهمن  و .حسنه ملحق نمايند

طرف  .هايي دارد كه بعضي از آنها حرام هستند، و بعضي ديگر مخالف سنت ويژگي

در حالي كه كنم،  من مردم را از عبادت منع مي كهدهد  مخالف شروع كرده دشنام مي

را آن  شهاي به خاطر ويژگيبلكه كه عبادت است،  ام به اين خاطر من آن را رد نكرده

از آن نهي كرده است، و به آنچه  �اهللا ام كه رسول ام، از چيزي نهي كرده رد كرده

از نماز خواندن  �ام، مثل نهي كردن پيامبر از آن نهي كرده است اقتدا نموده �پيامبر

و تالوت در آن، از  نماز خواندن يا خشوع و ذكر فرصبه  �در اوقات مكروه، پيامبر

آن نهي نفرموده است، بلكه به خاطر چيزي كه خاص آن است از آن نهي كرده است، 

�_f J� 4! «: كند روايت مي �و مسلم بن الحجاج با روايتي صحيح از پيامبر
�'��&'� +, ! ���0, J��5� %&�' B���C�«�1   

ديگر نهي كرده هاي  براي عبادت از ميان شب هاز اختصاص شب جمع �پيامبر

  . است

و يك شرط واضح و آشكار اين بدعت اين است كه بايد در اين شب انجام شود 

  . از آن نهي كرده است �كه پيامبر

از آن نهي فرموده است بعنوان  �آنچه را پيامبركه پس بدبختي براي آن كس 

به انجام مردم در شبي مبارك : گويد ميعبادت و نزديك شدن به خدا قرار دهد، بعداًٌ 
_____________________ 

  )1144،148(، حديث )2/801(و مسلم في صحيحه، ) 6/444(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1
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عادت كردن كسي را كه علم . اند كه در فضيلت آن شب شكي نيست آن عادت كرده

كه از آن نهي شده قرار داده است، و دانش ندارد بعنوان حجت و دليل انجام بدعتي 

دهند، و همچنين كساني كه در علم شريعت  سواد آن را انجام مي البته مردم عوام و بي

شب در فضيلت آن دچار اشتباه شده است، منظور ايشان آگاهي چنداني ندارند، سپس 

  اي است كه در ماه رجب قرار دارد، در چه جايي فضيلت اين شب جمعه بر شب جمعه

هاي ديگر ثابت شده است؟ و اگر منظورش فقط شب جمعه است باز هم به خطا  جمعه

و !! است رجب مقيد نمودهو اشتباه دچار شده است به اين خاطر كه آن را به ماه 

ها با لفظ اسراف  كمك به دين و از بين بردن بدعتهمچنين در تعبير خود از مبالغه در 

  . و غلو به خطا رفته است

  : الي كه با اين آيه بيان كرده استو اما مث

� |M ÷ƒu u‘ r& “ Ï% ©!$# 4‘sS ÷Ζ tƒ ∩∪ #́‰ ö7tã # sŒ Î) #’ ©?|¹ ∩⊇⊃∪ |M÷ƒu u‘ r& βÎ) tβ% x. ’ n?tã #“y‰ çλù; $# ∩⊇⊇∪ ÷ρr& t� tΒ r& 

#“uθø) −G9 $$Î/ ∩⊇⊄∪ |M ÷ƒu u‘ r& βÎ) z> ¤‹ x. #’̄< uθs? uρ ∩⊇⊂∪ óΟs9 r& Λs>÷ètƒ ¨βr' Î/ ©! $# 3“t� tƒ ∩⊇⊆∪ �ξx.  Í.s! óΟ ©9 ÏµtG⊥ tƒ 

$Jèx! ó¡oΨ s9 ÏπuŠ Ï¹$̈Ζ9 $$Î/ ∩⊇∈∪ 7πuŠ Ï¹$tΡ >πt/ É‹≈x. 7πy∞ ÏÛ% s{ ∩⊇∉∪ äíô‰ u‹ù= sù …çµtƒÏŠ$tΡ ∩⊇∠∪ äíô‰ uΖ y™ sπu‹ ÏΡ$t/ ¨“9 $# 

∩⊇∇∪ �ξx. Ÿω çµ÷èÏÜ è? ô‰ ß∨ó™$# uρ > Î� tIø% $# uρ ) ∩⊇∪ �  )19- 9 :علق(  

تحريف قرآن است، آن را در غير جاي خود قرار داده است، اين آيه عليه  ،اين فهم

كرد، در حالي كه  را از نمازي كه به آن امر شده بود نهي مي �ابوجهل است كه پيامبر

از آن نماز نهي فرموده است، پس  �الرغائب، انكار نمازي است كه پيامبر ��� انكار

نمايد، در حالي كه  ي را از نماز خواندن نهي ميا هدنب �اهللا ان رسولبر اساس سخن ايش

  . باشد نهي ايشان از انجام نمازها در اوقات مكروه مي
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و ظاهراً  ،كند كه در اين مورد از خداوند طلب خير و استخاره كرده است و بيان مي

نچه صحيح و فهماند و آ اش مثبت نبوده چون اگر مثبت بود حق را به او مي استخاره

  . شد درست بود به او الهام مي

كند كه اين نماز بدعت و موضوع ساختگي است، پس با اين سخن  سپس اعتراف مي


 P�/�~�,«كنيم  عليه او استدالل مي �پيامبر�O� H}� �%'A| %4�, 91«  كه
لف اند، بدعت حسنه بدعتي است كه مخا هاي حسنه را از اين قاعده مستثني كرده بدعت

هاي حسنه باشد  بلكه بايد موافق آنها باشد پس آنچه غير از بدعتباشد ن �هاي پيامبر سنت


 P�/�~�, «شود،  مي �شامل عموم سخن پيامبر�O� H}��%'A| %4�, 91«  كه
گيرد تا قاعدتاً به آن ملحق شود، و اما استدالل او به اين  الرغائب در معني استثنا قرار نمي ةصال

�A« �يامبرحديث پ'�
�4��2&��� �� wC «يا  و »21 _A�صحيح  »7'-4�2. �'

شود كه از آن نهي نشده باشد، اما آنچه كه  شامل نمازي مينيست، اين سخن به اجماع علما 

و خير األعمال هم باشد،  شريعت از آن نهي كرده است نور نيست، بلكه ظلمت و تاريكي مي

  : ندارد و هيچ نوري در سرپيچي از او وجود �پيامبر نيست چون هيچ خيري در مخالفت با
_____________________ 

، سـنن ترمـذي،   223: ، و صحيح مسلم، كتاب الطهاره، حـديث شـماره  342/ 5امام احمد  مسند - 1

حديث حسن صحيح است، و سنن نسـائي، كتـاب   : و گفته 2583: ابواب الدعوات، حديث شماره

  .280: الزكاة، باب وجوب الزكاة، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهاره، حديث شماره

بوصـيري  . 277: سنن ابن ماجه، كتاب الطهاره، حديث شماره ، و277، 276/ 5مسند امام احمد  - 2

راويا اين حديث ثقه و ثبت هستند مگـر در  : گفته 41/ 1در مصباح الزجاجه في زوائد ابن ماجه 

سند ان انقطاع وجود دارد؛ زيرا سالم ثوبان را نديده است، اما اين حديث طرق ديگري دارد كه در 

  .طيالسي، ابويعلي موصلي و ابن حبان آن را روايت نموده اند آن انقطاع نمي باشد كه ابوداود
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� tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yèøgs† ª! $# …çµs9 #Y‘θçΡ $yϑ sù … çµs9 ÏΒ A‘θœΡ �  )40 :نور(  

هر كس خداوند براي او نوري و روشنايي قرار ندهد، نور و خيري براي او وجود نخواهد «

  .»داشت

»� r
J�0 pF, p��' >%0$ r9�  6«�1   
در واقع فقيه و عالم به  اي فقهي هستند كنندة مسأله حملي كه و خيلي از كسان

  . آيند حساب نمي

 –اهللا عنها  رضي –حديث عايشه  برو اما استدالل به آنچه ترمذي بعنوان تعليق 


q%�1 ,)� «: فرمايد مي �اخراج كرده است، كه پيامبر !�34 6��V� ��, �&I ! ��
 q���, J'%(5� �$«�2   

از مغرب بيست ركعت نماز بخواند خداوند قصري را در بهشت براي  هر كس بعد

  . سازد او مي

تواند دليل باشد پس چگونه به چيزي كه  داند كه تعليق نمي اگر عالم باشد مي

كند و بعنوان حجت آن را مطرح  قابليت و صالحيت استدالل ندارد استدالل مي

_____________________ 

، حـديث شـماره   )4/141(و رواه الترمـذي فـي سـننه،    ) 5/183(رواه اإلمام احمد فـي مسـنده،    -1

سـليم وجـود    گويد در سند اين حديث ليث بن احمد ابي ، بوصيري در زوائد ابن ماجه مي)2794(

/ 1ند و مدلس است، براي تفصيل بيشتر به مصباح الزجاجـه  ا دارد كه جمهور آن را ضعيف دانسته

  . مراجعه شود 88/ 1و مستدر ك حاكم  32

ابـواب الصـالة، رواه ابـن ماجـه فـي سـننه،       ) 433(رواه الترمذي تعليقاً بصيغةالتضعيف، حديث شـماره   -2

چون يعقوب  اين سند ضعيف است: ، و در زوائد ابن ماجه آمده است)1373: (، حديث شماره)1/437(

گويد او از دروغگويان بزرگ است، او حـديث را بـا دروغ درسـت     بن وليد در آن است، امام احمد مي

  . بر ضعف او بين محدثين اتفاق نظر وجود دارد: كرد، بوصيري گفته مي
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و دليل است پس مذهب او اين را  حجتكه چنين چيزي برد  نمايد؟ و اگر گمان مي مي

، از طرف ديگر ابن ماجه سند اين حديث را در سنن خود بيان كرده اقتضا نمي كند

و است است كه در سند آن يعقوب بن الوليد المديني وجود دارد كه خيلي دروغگو 

كرد، همچنان كه احمدبن حنبل و ائمة ديگر اين را بيان  احاديث را خود درست مي

به طور صحيح  �، پس خيلي جاي تعجب است براي كسي كه آنچه از پيامبراند كرده

  . رود كه هيچ قيمت و ارزشي ندارد كند و دنبال حديثي مي روايت شده آن را ترك مي

الرغائب در اين حديث درست نيست، چون اين  ةصالو اما داخل كردن حديث 

نماز به خاطر ترغيب و  شود، اين اين نماز شامل آن نمي –اگر صحيح باشد  –حديث 

است و آن ترغيب هم به بيست ركعت مقيد شده است كه بدون  شده گذاشتهتشويق 

  . اين عدد و كمتر از آن محقق نخواهد شد

جواب آن اين شوند،  از ايجاد نمازهايي كه بر اوصاف خاصي انجام ميو اما آنچه 

  : اوصاف دو قسمت دارداست كه 

ها  ، اين صفتالرغائب صالةستند مثل صفت اوصافي كه مقتضي كراهت ه -1

   1.ه هستندوبدعت مكر

شوند،  هاي حسنه محسوب مي بلكه از بدعتصفاتي كه مقتضي كراهت نيستند  -2

  . شود مثالي كه ذكر كرديم شامل اين قسمت مي

اگر حديثي براي اين نماز درست شده باشد آن حديث را : اما سخن او در اين مثال

و در نماز الرغائب نيز همين مسأله بايد رعايت . كنيم نماز را رد نميولي كنيم  رد مي

  .گردد

  :ساير موارد از چند جهت فرق دارد باالرغائب  صالة: جواب

_____________________ 

  . به حكم بدعت در همين كتاب مراجعه شود -1
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نمايد  هايي كه دارد براي عامة مردم طوري وانمود مي با ويژگيالرغائب  صالة -1

  . كر شد چنين نيستاست، اما در نمازي كه در مثال ذ �هاي پيامبر كه سنتي از سنت

دروغ  �سازد كه بر پيامبر متوجه ميرا عموم مردم الرغائب  صالةانجام دادن  -2

دهند و جزو سنت او به  هاي آن نماز را به او نسبت مي ببندند و خصوصيات و ويژگي

نسبت داده است،  �دهنده در واقع دروغي را به پيامبر آورند، پس انجام حساب مي

  . عنوان مثال ذكر شدبرخالف نمازي كه ب

ن حديث را جاعالين و عانجام دادن نماز الرغائب از چيزهايي است كه واض -3

كند چون دروغشان منافقانه و عمومي  بخشد و آنها را بر كارشان تشويق مي جرئت مي

  . مثال بيان شد است، بر خالف آنچه كه در

ضمن دارد،  ري را دهاي زياد هاي آن سنت همراه ويژگيالرغائب  صالةانجام  -4

  . بر خالف آنچه كه به آن مثال آورده شد

باشد بر او واجب است كه  تبه ميسنت راالرغائب  صالةكسي كه معتقد است  -5

در نيت خود نماز  شخصالرغائب  صالةو در صحت آن را به طرف مخالف ثابت كند، 

در صحيح بودن  ولي. كنند هم اختالف پيدا مي نمايد سپس آن صفات با را توصيف مي

تقويت سپس حكم آن را چنين . آن نمازي كه در مثال بيان شد اختالفي وجود ندارد

اي كه منكر  هر صفت زائد و اضافه: گويد باشد و مي هاي حسنه مي بدعتكند كه از  مي

هاي مذموم است و از  رد كند اين از بدعتباشد و يكي از اصول شريعت آن را 

زبان حال دروغ  باالرغائب  صالةباشد، و انجام  ميردود چيزهاي به وجود آمده و م

ن جاعالدروغ بسته شود، و  �شود كه بر پيامبر است، و سبب مي �بستن بر پيامبر

داند، اما  اصول شريعت مردود مي را نمايد، همة اينها  حديث را تشويق و ترغيب مي

ها  ود دارد، تكرار سورهها وج كه در آن تكرار سورهالرغائب  صالةنسبت دادن منكر به 
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داند، بلكه مشغول شدن قلب و غافل  شود، و شريعت آن را منكر نمي منكر شمرده نمي

  . داند خشوع و خضوع منكر مي شدن آن را از

  . گويد از مكروه منكر نيست، شبيه آن وارد شده است اما اينكه مي

ه است تسبيحات شداگر منظور او از چيزهايي شبيه آن كه در شريعت وارد : جواب

  : باشد از دو جهت با هم فرق دارند ركوع و سجود و تكبيرات عيد مي

توان ضمن انجام آنها  ركوع و سجود و تكبيرات عيد تعدادشان كم است و مي -1

  . خشوع و خضوع هم داشت

در نماز ثابت شده است، پس اگر خشوع با آن همراه اين عددها شرعي بودن  -2

كه شريعت به آن را خشوع واجب است، در واقع يكي از دو چيزي  نباشد تقديم آنها بر

كه الرغائب  صالةايم، بر خالف شمارش در  دستور داده است بر ديگري مقدم كرده

مبناي شرعي ندارند، پس هر گاه نمازخوان عددها را شمارش كند و و خيلي طوالني 

ندارد از دست انجام دهد خشوعي را كه واجب است، با چيزي كه مبناي شرعي 

  . دهد مي

و اما آنچه در بعضي احاديث از تكرار سورة اخالص وارد شده است، اگر اين 

 وو اگر صحيح باشد . 1حديث صحيح نباشد هيچ حجت و دليلي در آن وجود ندارد

كنيم، و اگر دليل بر مستحب بودن  دليل بر جواز باشد ما جايز بودن آن را انكار نمي

_____________________ 

صـحيح خـود آورده اسـت، كتـاب     البته حديث صحيح است، بخاري به صورت تعليـق آن را در   -1

ترمـذي و بـزار از بخـاري از    : گويـد  ابن حجر در فتح البـاري مـي  ) 774(األذان، حديث شماره 

حديثي حسـن صـحيح   : گويد ترمذي مي. اند روايت و وصل كرده... اوس و بيهقي  اسماعيل بن ابي

كتاب  438، 437/ 13و فتح الباري  61/ 2، و سنن بيهقي 257/ 2به فتح الباري . باشد غريب مي

  . التوحيد مراجعه شود
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گر خشوع با آن ممكن نبود، شرعاً خشوع بر آن مقدم است، و باشد دو حالت دارد ا

  . شود با آن ممكن بود مانند تسبيحات ركوع مياگر خشوع 

شود، چون در آن مقصود و هدف  و اگر بر مستحب بودن داللت نكند مكروه مي

شود، و از طرفي مجرد تكرار باعث  رود، و قلب از خداوند غافل مي نماز از بين مي

كنند ولي از  كه شمارشش درست باشد، بسياري از مردم چيزي را تكرار ميشود  نمي

شود كه از  ند عبارت بد او باعث ميكخبرند، اگر با تكرار از تعداد تعبير  تعداد آن بي

  . مقصود و هدف بسيار دور شود

اند و اين  حديث آن را مكروه دانسته ةمبني بر اينكه بعضي از ائم واما تأويل ا

ظاهر و شود، در واقع بدون دليل و حجت با چيزي كه  ميل بر ترك األولي كراهت حم

نهي شده است ظاهر و كند، كراهت در چيزي كه از آن  واضح است مخالفت مي

  . باشد سپس حمل آن بر ترك األولي هيچ دليلي ندارد آشكار مي

راه او آن : داند آنها را مكروه مياما قول او در مورد هر دو سجده به نظر كسي كه 

ي است، اين درست نيست، و اين انكار و رد بر فاست كه آنها را ترك نمايد پس كا

شود، چون ممكن نيست  آن وارد ميلواحق ها و توابع و  با تمام ويژگيالرغائب  صالة

  . اي را انكار و رد كنيم ولي منظورمان بعضي از اجزاي آن باشد مجموعه

خواهد شبيه اين نماز  ن نماز حريص است و يا مياما اينكه اين مسكين بر ابقاي اي

باشد، زماني  مي �اهللا وجود داشته باشد، اين حرص در واقع حرص بر مخالفت رسول

كند، مثل اين است كه طرف  از اختصاص عبادت به شب جمعه نهي مي �كه پيامبر

جهاتي مكروه است صورت به خاطر اينكه از الرغائب  صالةاگر : مخالف بگويد

گيرد پس مكروهي ديگر آورده شود كه جاي آن را بگيرد، تا از مخالفت با  ينم

  ! خالي نباشد؟ �پيامبر
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ي را انكار مقيد نمودن آن به عدد خاص ه كه منكر صرفنسبت داداينكه و اما 

  .باشد مياين نسبت افترا و دروغ بستن !! كرده

اند، ما هم  ش آيات را دادهكند كه اجازة شمار و اما اينكه از جماعتي از علما نقل مي

التسبيح صحيح نيست  صالةكنيم، اما استدالل او به  جايز بودن آن را انكار و رد نمي

چون اين نماز هم صحت آن ثابت نشده است، پس هرگز خشوعي كه در شريعت ثابت 

هاي نماز است با چيزي كه ثابت نشده كه شمارش است ساقط و حذف  از سنتو شده 

ما : و جماعت در نمازهاي سنت درست استاقتدا گويد  ديگر او كه مي سخن. شود نمي

ايم سنت در انجام  ايم، بلكه ما گفته دانيم، و منكر آن نبوده هم آن را جايز و درست مي

اند و  آنها اين است كه به صورت فردي صورت گيرند، مگر آنهايي كه استثنا شده

مثل يك عبادت مكرر كه هميشه به اين هم آن را انجام داده است، اما نه  �پيامبر

  . صورت آن را انجام داده باشد

در نماز شب به  –اهللا عنهما  رضي –و همچنين استدالل او به اينكه ابن عباس 

) نماز شب(باشد، چون به نظر امام شافعي تهجد  اقتدا كرده است صحيح نمي �پيامبر

است، و اينكه روايت شده كه  سنت نبودهواجب بود، پس اقتدا به نماز  �بر پيامبر

  . باشد برخواست تا نماز سنت بخواند اين روايت، گمان راوي مي �پيامبر

گمان نيست بلكه يقين است، و راوي آن كه ابن هم و واين روايت : گويم من مي[

عباس است با قاطعيت آن را بيان كرده است، و مانند ساير احاديث ديگر آن را ذكر 

   1].كند و قطع آن را روايت مي جزمبه طور كرده و 

  : شود جواب آن چنين داده مي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 192-763(، كتاب صالة المسافرين، حديث شماره )1/531(به صحيح مسلم،  -1
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بايد  باشند به صورت فردي يا جماعت و چه ،واجب يا سنتچه انجام دادن نمازها 

  : فرمايد ميباشد، آنجا كه  �طبق نظر و دستور صاحب شريعت يعني حضرت محمد

» pI H&�&I� �_�����
 -1 ��«�1   
  . خوانم بينيد نماز مي ينماز بخوانيد آنچنان كه مرا م

جماعت در نمازهاي سنت به نظر علما درست است، البته نه به طور دائم و 

در خانة خود و ديگران در نماز سنت امامت كرده، ولي در  �هميشگي، چون پيامبر

نماز  مورد ، مگر آنچه از او درندمساجد و جاهاي مشهور اين كار را انجام نداده ا

مگر با دليل از آنچه كه شريعت تعيين كرده تجاوز  �، پيامبرشده است نقلتراويح 

الرغائب دليلي ثابت نشده تا بر نمازهاي سنت قياس شود، پس  صالةدر . نكرده است

باشد قياس  زماني كه خود ذاتاً باطل باشد چگونه بر چيزي كه شرعي و صحيح مي

  ! شود؟ مي

 صالةفرق ميان آن و  –ما اهللا عنه رضي –و اما حديث انس و عتبان بن مالك 

شود كه عموم مردم فكر كنند  الرغائب باعث مي صالةالرغائب اين است كه اقتدا در 

باشد، بر خالف آنچه كه در  سنت است و عبادتي در دين مي ،كه اين نماز و جماعت

واقع شده است، آن خيلي نادر و كم است،  –اهللا عنهما  رضي –انس و عتبان حديث 

كنند كه جايز  كنند كه سنت است، بلكه اين طور فهم مي ين طور فكر نميعموم مردم ا

  . است و بر جواز آن هم اتفاق نظر وجود دارد

اين نماز به يك عبادت آشكار و ايجاد شده در دين تبديل شده : گويد آنجا كه مي اما

در تدوين اصول كه فقها و اما ايشان اين نماز را به آنچه . است، اين نسبت افترا و دروغ است
_____________________ 

و رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري، كتـاب األذان،  ) 5/53(رواه احمد في مسنده،  -1

  ) 631(حديث شماره 
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 دكن و يا به فروع و مĤخذ و دقائق وحقايق آن تشبيه مي ندنماي اند تشبيه مي فقه پيدا كرده

كه ذكر شدند از آن  لفهاي مخت الرغائب از جهت صالةصحيح نيست، چون بيان كرديم 

از آن نهي شده است بر چيزي كه ه در سنت كنهي شده است، پس چگونه قياس چيزي 

  ! ام دادن آن وجود دارد درست است؟اجماع بر انج

طرف مخالف به چيزهاي ديگري استدالل كرده كه قابل : گويد اما قول او كه مي

ايجاد اين نظر شده است، و از طرفي  اعثب ،در واقع عاجز شدن از جواب ذكر نيستند،

بفهماند كه جواب را نداده است در حالي كه قدرت و خواهد به عموم مردم  هم مي

اند و از درك آن عاجز  ايشان توان فهم آن را نداشتهو يا اينكه ! دجواب را هم دارتوان 

  . است

� qi�X �U�4 ! .1  qk�kI�  
 

  .�0E'� .�F'� ! J�$T�1  
  

گيرند به  بسياري از كساني كه از قول و سخني صحيح و درست عيب و ايراد مي

  . باشد خاطر فهم بيمار و ناقص آنها مي

نماز را بخوان و از چيزهايي : كند ه كسي كه اين نماز را انكار ميو اما جواب او ب

 چرا كه منكركني ممنوع هستند دوري كن، اين جواب صحيح نيست،  كه گمان مي

هاي آن  كند، اگر يكي از ويژگي ها و خصوصياتش رد مي نماز رغائب را با تمام ويژگي

  . ذاشتالرغائب بر آن گ صالةتوان نام  را ترك كند ديگر نمي

_____________________ 

  : كه اول آن باشد شعر از شاعر متنبي مي -1

  فال تقنع بما دون النجوم  إذا غامرت في شرف مروم  

  . مراجعه شود) 4/120(به ديوان متنبي، 
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و اما آنچه در مورد آن حديث صحيح كه از نهي اختصاص عبادت در شب جمعه 

را هاي ديگر غير جمعه  كسي كه شب جمعه و شب شامل، اين حديث شده كهگفته 

الرغائب را به طور مطلق  صالةشود، اين هم درست نيست، چون او  كند نمي عبادت مي

داند، ما هم  هد درست ميد نميدهد يا تخصيص  براي كسي كه آن را تخصيص مي

مكروه بودن آن از چند جهت واقع شده است، اگر بعضي هم موجود نباشد،  :گوييم مي

گويد  و اما اينكه مي. مانند بعضي ديگر براي نهي و كراهت بطور مستقل باقي مي

هاي مختلف و گوناگون هستند و هر  حوادث و چيزهاي تازه پيدا شده داراي صورت

ه غير نظير و شبيه خود جدايي و تشخيص آنها را نداشته باشد آنها را ب كس توانايي

  . ندك ملحق مي

كه نتوانسته است در اين مورد تشخيص و  ،اين دليلي است به ضرر و عليه خودش

  . تمييز داشته باشد

فصاحت خود را نشان و نامأنوس براي اينكه و اما آوردن كلمات ركيك و سخت 

در آن وجود دارد كه هر كس دنبال هوا و هوس رود كت دهد نوعي تكلف و ركا

  . خواستار آن است

اينكه در  با است  طلع شدم كه جواب آنها را دادهدو فتوا مباره به صدور در اين 

  . كه به موضوع ما ارتباطي ندارد  مسائلي به خطا رفته

الرغائب  ةصالدر مورد  �بزرگان فقها و ائمه. اهللا الرحمن الرحيم بسم: فتواي اول

چه نظري دارند، آيا به صورت جماعت بدعت است يا خير؟ و آيا حديث صحيحي در 

  مورد آن آمده است يا خير؟ در اين مورد براي ما فتوا دهيد خداوند اجر و پاداش

  . خيرتان دهد

  . پروردگارا توفيق ده و رحمت خود را شامل ما كن: جواب



   رغائب نماز بدعت بودن
 

32

شده و موضوع  هتبس �بر پيامبر دهالرغائب نقل ش صالةي كه در مورد ديثح

باشد، اين نماز بدعت است و چهارصد سال بعد از هجرت پيدا شده است، ابتدا در  مي

هيچ اشكالي ندارد كه انسان نماز . شام ظاهر و در ساير كشورهاي ديگر منتشر شد

در هر شبي مستحب است و همچنين بخواند بر اين اساس كه عبادت بين مغرب و عشاء 

اشكالي ندارد انسان بطور مطلق و بدون هيچ قيدي نماز بخواند، اما جماعت را در هيچ 

هاي منكر  آن سنت بدانيم و آن را به عنوان يك عبادت آشكار قرار دهيم اين از بدعت

ابن صالح آن . است، اما متأسفانه مردم براي انجام بدعت سرعت زيادي دارند واهللا اعلم

  . را نوشته است

ست و اجواب صحيح  قسمت هاي از اينپوشيده نيست كه : گويد الم ميابن عبدالس

  . وجود دارد نيز در آن خلل

در مورد كسي  �فقهاي بزرگ و ائمه دين. اهللا الرحمن الرحيم بسم: فتواي دوم

كه آن شمعي : گويد نيمة شعبان درست نيست و مي گويد نماز در شب رغائب و كه مي

اين كار بدعت است و هيچ : گويد تفريط است و مي شود حرام و در آن شب روشن مي

در اين مورد وارد نشده است آيا اين رأي  �فضل و ثوابي ندارد و حديثي هم از پيامبر

  .  -خداوند از شما راضي باشد  –و نظر درست است يا اشتباه؟ براي ما فتوا دهيد 

در شب رغائب اما آن نماز مشهوري كه . مايدو رحم ن دخداوند توفيق ده: جواب

و . گيرد بدعت است، آن حديث روايت شده هم موضوع وساختگي است صورت مي

چهارصد سال بعد از هجرت پيدا شد، و اين شب هيچ تفضيل و برتري بر اين نماز 

  . هاي ديگر جمعه ندارد شب

بصورت فردي اما شب نيمه شعبان فضيلت و بزرگي دارد، عبادت كردن در آن شب 

ها و آن را بعنوان  مستحب است، اما جمع شدن مردم در اين شبعت نه به صورت جما
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و آنچه از درخواست نيازها و دعاها و امثال و عبادت گرفتن بدعتي منكر است   مراسم

اند با شريعت موافقت ندارد و آن نماز هزار ركعتي كه در شب نيمه  آنها آن اضافه كرده

  . شود اصل و اساسي ندارد خوانده ميشعبان 

خيلي جاي تعجب است كه مردم بر اين دو بدعت خيلي حريص هستند در عين 

كه مسلم و جاي هيچ شكي نيستند كوتاهي  �پيامبرهاي موكدة  حال براي سنت

  . ابن الصالح آن را نوشته است –واهللا المستعان و هو يعلم  –كنند  مي

بت داده آشكار خداوند نهان آنچه را كه مردم به او نس: گويد ابن عبدالسالم مي

  . 1نمود

خواهم ما را از امثال اينها محفوظ بدارد و آنچه كه او به آن مبتال شده  از خداوند مي

_�. �)� �� �� Eاست خداوند او را نجات دهد، امثال اين مرد بايد به او رحم شود 
9�1�'� � J'T� ��P �_��N �&4 JK��&I� Q� � ������!��'� ��� �'a J�kI�2   
اصل و اساسي ندارد،  الرغائب هـ: فرمايد مي –اهللا  رحمه –اإلسالم ابن تيميه  شيخ

فردي به صورت باشد، نه به صورت جماعت نه  مي اي و پيدا شدهچيز تازه بلكه 

از  �مستحب نيست، در صحيح مسلم به طور صحيح و ثابت آمده است كه پيامبر

است، و آن اثر و روايتي كه آن اختصاص شب جمعه براي عبادت و يا روزه نهي كرده 

_____________________ 

بـر خـالف اصـول و قواعـد خـويش صـالة       : گفتته 143، 142/ 23ذهبي در سير اعالم النبالء  -  1

  .فضايلي نيز هست) ابن صالح(الرغائب را تأييد نموده و نصرت داده است، اما براي او 

و ) 48-39(به كتـاب الباعـث إلبـي شـامه، ص     . مراجعه شود) 42-29(به كتاب المساجله، ص  -2

  . مراجعه شود كه رد خيلي خوبي بر ابن الصالح نوشته است) 277-4/248(المدخل إلبن الحاج، 
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كند به اتفاق علما دروغ و موضوع است، و هيچ يك از سلف صالح و  نماز را بيان مي

   1.اند ائمه آن را ذكر نكرده

الرغائب بدعت است،  ةصالدين  ةبه اتفاق تمام ائم: فرمايد در جاي ديگر مي

و هيچ يك از ائمه دين مثل اند،  آن را انجام نداده و هيچ يك از خلفاي ايشان �پيامبر

ليث و غيره آن را  ،ثوري، اوزاعي –رحمهم اهللا  –شافعي، احمد و ابوحنيفه  مالك،

الرغائب  ةصالعلماي حديث اين روايت كه در مورد دانند و به اجماع  مستحب نمي

   2.آمده است دروغ و موضوع است

تحب است يا خير؟ آيا مس الرغائب سؤال شد ةصالشيخ االسالم ابن تيميه از از 

  : جواب داد

اند  و هيچ يك از صحابه و تابعين و ائمه دين هيچ كدام اين نماز را نخوانده �پيامبر

هيچ فضيلت و برتري د، و همچنين ان نكردهو مردم را نيز براي اداي آن تشويق و ترغيب 

ن نماز را شناسان اين حديث كه اي تمام حديثاند، به اتفاق  ر ننمودهذكرا براي اين شب 

اين نماز  :گويند د، به همين دليل محققين ميباش كند دروغ و موضوع مي روايت مي

   3.باشد واهللا اعلم مكروه است و مستحب نمي

شب نيمة شعبان سؤال شد،  الرغائب و نماز ةصال در مورد –اهللا  رحمه –از امام نووي 

  آيا اصل و اساسي دارند؟ 

 –اربعه  ةو هيچ يك از صحابه و ائم �پيامبراز را ، اين دو نمالحمدهللا: جواب داد

اند، و هيچ يك از كساني كه به  اند، و به آن اشاره هم نكرده انجام نداده –اهللا  رحمهم

_____________________ 

  . مراجعه شود) 23/132(به مجمموع الفتاوي،  -1

  . مراجعه شود) 121( و اإلختيارات، ص) 23/134(به مجموع الفتاوي،  -2

  . مراجعه شود) 23/135(به مجموع الفتاوي،  -3
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اند،  رد بيان نكردهودر اين مرا اند، هيچ روايتي  كنند آن را انجام نداده هم اقتدا ميآنها 

هاي منكر و حوادث باطل  اند و از بدعت هپيدا شد بعديهاي  در زمانبلكه اين نمازها 

��1. «: فرمايد مي �است كه پيامبرآمده صحيح و در حديث شوند،  محسوب ميa
�$ ,
�O� ?�/�PG%'A| %4�, %/�P 91 �«�1   

از اينكه به امور دين چيزي را اضافه كنيد خودداري كنيد، چون اين كار بدعت و 

  . گمراهي است

  :فرمود �پيامبر: گويد روايت شده كه مي –اهللا عنها  رضي –در صحيحين از عايشه 

  . 2هر كس چيزي را به دين ما اضافه كند كه از دين نباشد مردود است

�_� «: فرمايد مي �در صحيح مسلم هم آمده است پيامبر� J�&4 ��' qA�4 9�4 !
R
 ��$«�3   

 وجود نداشته باشد هر كس كاري را انجام دهد كه براي انجام آن دستور و امر ما

  . باشد مي كار مردود نآ

بايد از آن تنفر بر همه الزم است از اين نماز خودداري كنند، از آن دوري نمايند، 

چون و انجام دادن آن را تقبيح كرد، و بايد به صورت عمومي از آن نهي كرد، داشت 

_____________________ 

المقدمه في سنده عبيد بن ميمون المدني، ابن ) 1/18(، �رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً الي النبي -1

  . مراجعه شود 545/ 1گويد مستور است، به تقريب التهذيب  حجر مي

رواه مسلم في صحيحه كتـاب   ،2697: ح، حديث شمارهصحيح بخاري با فتح الباري، كتاب الصل - 2

  ).1718(األقضيه، حديث شماره 

  ). 1718(رواه مسلم في صحيحه كتاب األقضيه، حديث شماره  -3
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�E�«: فرمايد مي �پيامبر � ��$ ,Q��, Qw��&$ q��7( .7( ��
 ! � ��$ ,J_�E&�$ Zy
J�&0�$ Zy�E�«�1   

هر كس ازشما منكري را ديد بايد به دست و قدرت آن را تغيير دهد، اگر توانايي 

  . نداشت بايد با زبان آن را تغيير دهد، اگر نتوانست بايد با قلب از آن متنفر باشد

از آن د و بيشتر از مسائل ديگر نبر عالمان دين واجب است مردم را از آن بترسان

  . كنند باشند چون مردم از آنها پيروي ميگردان  روي

و نبايد هيچ كس فريب اين را بخورد كه در ميان مردم شايع شده و مردم عوام و 

و به آنچه كه دستور  �دهند، چون پيروي و اقتدا فقط به پيامبر غيره آن را انجام مي

. دم را از آن ترسانده استداده است صحيح است نه به چيزي كه از آن نهي كرده و مر

ما با خدا و رسولش مخالفات دچار شدن به ها مصون بدارد و از  خداوند ما را از بدعت

   2.واهللا اعلم .را محفوظ نمايد

  الرغائب پرسيده شد كه سنت است يا بدعت؟  ةصالهمچنين از نووي در مورد 

مل بر منكرات زيادي باشد، و مشت اين نماز بدعتي قبيح و خيلي منكر مي: جواب داد

دهد بايد  است پس بايد آن را ترك و از آن اعراض نمود و كسي كه آن را انجام مي

_____________________ 

، كتـاب ايمـان، حـديث    )1/69(و رواه مسلم في صـحيحه،  ) 3/20(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

، و سنن ترمذي، ابـواب الفـتن، حـديث    1140: ه، و سنن ابوداود، كتاب الصالة، حديث شمار)49(

اين حديث حسن صحيح است، و سنن نسائي، كتاب اإليمان، باب تفاضـل  : و گفته 2263: شماره

، و همه ي آن ها در آخر حديث 4013: أهل اإليمان، و سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، حديث شماره

  . را روايت نموده اند» وذلك أضعف اإليمان«: جمله ي

  . مراجعه شود) 47-45(مساجلة، عزبن عبدالسالم و ابن صالح در مورد صالة الرغائب، ص : به  -2
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واجب است كه مردم را از آن منع نمايد  –فقه اهللا و –جلو آن را گرفت و بر ولي امر 

  . چون او مسئول است و در مقابل رعيت خود بايد جوابگو باشد

ه معرفي يفدهندگان آن را س اند، و انجام تهنوش هايي كتاباين نماز علما در رد 

دهند و  كنند، و نبايد فريب خورد كه تعداد زيادي در مناطق مختلف آن را انجام مي مي

اين مثال آنها او  2الدين احياء علوم، 1هايي مثل قوت القلوب يا اينكه بگوييم در كتاب

: صحيح است �مودة پيامبراين فراين نماز بدعتي باطل است، و  .ذكر شده استنماز 

»R
 ��$ J( ��' � �((�R �$ @� � !رنامة ما چيزي را اضافه بهر كس در دين و  »

  . كند مردود است

  . ه استدركده را در مورد فتواي سابق ذكر سپس بعضي از احاديث وار

  : تالف به كتاب او مراجعه شوددهد هنگام اخ و خداوند دستور مي

� βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’Îû & óx« çνρ–Š ã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì� Åz Fψ$# �)59 :ءنسا(  

با رجوع به (او  �و پيامبر) با عرضه به قرآن(داشتيد آن را به خدا منازعه چيزي و اگر در «

  .»برگردانيد، اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) �سنت نبوي

واهللا . 3كنندگان دستور نداده است هاي خطا ها و اشتباه به پيروي از جاهلين و به غلط

  . اعلم

اولين جمعة ماه رجب همة  ؛الرغائب شب ةصالاحاديث : دگوي ابن قيم جوزي مي

   1.اند درست شده �پيامبر از زبانآنها دروغ و 

_____________________ 

 1361/ 2هـ است، بـه كشـف الظنـون     386تأليف محمدبن علي بن عطيه العجمي المكي متوفي  -1

  . مراجعه شود

  .شود مراجعه) 203، 1/202(هـ، به إحياء علوم الدين  505تأليف ابي حامد غزالي متوفي  -2

  . مراجعه شود) 40(به الفتاوي النووي، ص  -3
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اين نماز در اولين  شود كه براي خوانندة محترم روشن مياز توضيحاتي كه گذشت 

شود، اين نماز بدعتي منكر  گيرد، كه رغائب ناميده مي جمعة ماه رجب صورت مي

و صحابه و تابعين و ائمه مشهور آن  اند دهكرقرر نمو خلفاي او آن را  �باشد و پيامبر مي

ن مردم براي انجام كارهاي خير تري اند، در حالي كه آنها حريص را مستحب ندانسته

نها آتعداد زيادي از علما كه بر وسعت علم و ارزش و مقام سوي ، اين حكم از اند بوده

كند  الرغائب را ذكر مي صالةاتفاق نظر وجود دارد صادر شده است، و اين حديثي كه 

باشد و ائمه حديث بر دروغ بودن آن اتفاق نظر دارند، پس  مي �دروغ و افترا بر پيامبر

  . واهللا اعلم ،نداردوجود است هيچ دليلي  الرغائب صالةبراي كسي كه مدعي 
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