 ‐ 60180ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ ﺳﻨﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ در ﻣﺎه رﺟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪی ﻣﺎه رﺟﺐ ،ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و
ﻋﺸﺎء ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ و روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪی ﭘﯿﺶ از آن را ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪی رﺟﺐ اﺳﺖ روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎز در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس در ﺳﺎل  ۴۸۰ﭘﺲ از ﻫﺠﺮت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﻫﯿﭻ ﯾ از
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﺮﺗﺮ و اﻣﺎﻣﺎن دﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزی رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺪﻋﺘ ﻧﻮﻫﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺳﻨﺘ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه.
ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﺸﺪار داده و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻋﺖ و ﮔﻤﺮاﻫ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۵۴۸ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﻤﺎز ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رﻏﺎﺋﺐ ﮐﻪ دوازده رﮐﻌﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎی اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪی ﻣﺎه رﺟﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد و ﻧﻤﺎز
ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎز ﻫﺮ دو ﺑﺪﻋﺖ و ﻣﻨﺮی زﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ را ﺧﻮرد ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب و إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ از آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ دو ]ﻧﻤﺎز[ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎر ﺑﺮﺧ از اﻣﺎﻣﺎن را ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺣﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ و در اﺳﺘﺤﺒﺎب آن
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎم اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻘﺪﺳ ﮐﺘﺎﺑ ﻧﻔﯿﺲ در اﺑﻄﺎل اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎز
ﻧﺎﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﻮ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ«.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺨﺘﺮع آن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ! ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺘ اﺳﺖ ﻣﻨﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاﻫ و ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ و
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ﻣﻨﺮات آﺷﺎری در آن اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫ از اﺋﻤﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺎب ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﮔﻤﺮاﻫ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورﻧﺪ،
و در ﺑﺎب زﺷﺘ و ﺑﻄﻼن آن و ﮔﻤﺮاﻫ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ  ...آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻮد ) (۲۶ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻮﻟﻒ ﺑﺤﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺮاﻫﺖ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪی رﺟﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ،و ﺑﺪﻋﺖ
ﺑﻮدن آن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﮔﺮدد...
ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺪﺳ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎﺑ ﻧﯿ دارد ﮐﻪ ردع اﻟﺮاﻏﺐ ﻋﻦ ﺻﻼة اﻟﺮﻏﺎﺋﺐ ﻧﺎم دارد .وی درا ﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻏﻠﺐ
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﮔﺮد آورده اﺳﺖ«.
از اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻫﯿﺘﻤ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﻌﺮوف ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺪﻋﺘ زﺷﺖ و ﻣﺬﻣﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ
درﺑﺎرهی اﯾﻦ دو وارد ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع )ﺳﺎﺧﺘ (اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎز ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ )اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ اﻟﺒﺮی.(۲۱۶ /۱ :
اﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻣﺎﻟ در اﻟﻤﺪﺧﻞ ) (۲۹۴ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺮاﻣ) ﯾﻌﻨ ﻣﺎه رﺟﺐ( ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪی آن در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ و دﯾﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ  ...و آن را در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺎر ﮐﻪ ﻧﻤﺎزی ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ...اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز
رﻏﺎﺋﺐ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻤﻞ ﮔﺬﺷﺘﺎن ﺑﺮ آن ﻧﺒﻮده در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺧﯿﺮ و ﻧﯿ در ﭘﯿﺮوی از آﻧﺎن اﺳﺖ .رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ در وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ راﺗﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﺳﻮال ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪی رﺟﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد و ﻧﻤﺎز اﻟﻔﯿﻪ در اول
رﺟﺐ و ]ﻧﻤﺎز[ ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن ،و ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ رﺟﺐ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺴ ﺟﺰ ﺟﺎﻫﻼن ﺑﺪﻋﺘﺬار ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ دروازهای
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻊ اﺳﻼم و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺸ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در دﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﻣﺸﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
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ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزهاش را ﻧﺪاده اﺳﺖ) .ﻓﺘﺎوی.(۲۳۹ /۲ :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﮐﺴ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورده و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و
ﮐﺴ از ﺳﻠﻒ و ﺣﺘ اﺋﻤﻪ ﺑﻪ آن رﻏﺒﺘ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﻓﻀﯿﻠﺘ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺐ ذﮐﺮ ﻧﺮدهاﻧﺪ.ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ دروﻏﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی
ﻣﺤﻘﻖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ]ﻧﻤﺎز[ ﻣﺮوه اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ )ﻓﺘﺎوی.(۲۶۲ /۲ :
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﯿﻬﺔ ) (۲۶۲ /۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺑﻪ ﻧﺺ ﺣﻨﻔﯿﺎن و ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ،ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪی رﺟﺐ ﯾﺎ در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ روﺷ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد
رﮐﻌﺎت ﺧﺎص ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد ،ﺑﺪﻋﺘ ﻣﻨﺮ اﺳﺖ...
اﺑﻮاﻟﻔﺮج ﺑﻦ ﺟﻮزی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﺎز رﻏﺎﺋﺐ ﺑﻪ دروغ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ .وی ﺳﭙﺲ
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺑﺪﻋﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻪ :از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺠﺘﻬﺪی
ﮐﻪ ﭘﺲ از آنﻫﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزی ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ،و اﮔﺮ ]ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن[ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎز ﻣﺸﺮوع ﺑﻮد ﺑﺷ ﺳﻠﻒ آن را از دﺳﺖ
ﻧﻤدادﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ]ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ[ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

3/3

