 ‐ 202017ﺣﺪﯾﺚ »ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ در رﺟﺐ و ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮﮐﺖ ده و ﻣﺎ را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﺮﺳﺎن« ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ
ﺳﻮال

ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ دﻋﺎﯾ ﺧﺎص را در ﺷﺐ اول ﻣﺎه رﺟﺐ ﺑﻮﯾﯿﻢ؟ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ دﻋﺎﺳﺖ :اﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎرِكْ ﻟَﻨَﺎ ﻓ
رﺟﺐ ،وﺷَﻌﺒﺎنَ ،وﺑﻠّﻐْﻨَﺎ رﻣﻀﺎنَ )ﺧﺪاوﻧﺪا در رﺟﺐ و ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ ده و ﻣﺎ را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﺮﺳﺎن( .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧﻪدارد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
درﺑﺎرۀ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺎه رﺟﺐ ،ﺣﺪﯾﺜ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﻮالﻫﺎی ) (75394و ).(171509
اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤ وارد ﻧﺸﺪه و ﻣﺎه رﺟﺐ ﻣﺰﯾﺘ ﺑﺮ ﻣﺎه ﻗﺒﻠﺶ ﯾﻌﻨ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧ ﻧﺪارد ﺟﺰ آﻧﻪ ﻓﻘﻂ از
ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ روزهای ﻣﺸﺮوع )ﻣﺴﺘﺤﺐ( ﯾﺎ ﻧﻤﺎزی ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ ﻋﻤﺮهای ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﺮ در آن ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ اﺳﺖ )ﻟﻘﺎء ﺑﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح.(۱۷۴ /۲۶ :
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در زواﺋﺪ اﻟﻤﺴﻨﺪ ) (۲۳۴۶و ﻃﺒﺮاﻧ در ﻣﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ) (۳۹۳۹و ﺑﯿﻬﻘ در ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن ) (۳۵۳۴و
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ) (۲۶۹ /۶از ﻃﺮﯾﻖ زاﺋﺪة ﺑﻦ اﺑ رﻗﺎد از زﯾﺎد ﻧُﻤﯿﺮی از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎم آﻏﺎز ﻣﺎه رﺟﺐ ﻣﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎرِكْ ﻟَﻨَﺎ ﻓ رﺟﺐٍ ،وﺷَﻌﺒﺎنَ ،وﺑﻠّﻐْﻨَﺎ رﻣﻀﺎنَ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ
زﯾﺮا زﯾﺎد ﻧُﻤﯿﺮی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺷﻮد .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او
را در ﺿﻌﻔﺎء ﻧﺎم ﺑﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال.(۹۱ /۱ :
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زاﺋﺪة ﺑﻦ اﺑ رﻗﺎد از او ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :او از زﯾﺎد ﻧﻤﯿﺮی از اﻧﺲ اﺣﺎدﯾﺜ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤداﻧﻢ اﯾﻦ ]اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺮ[ از اوﺳﺖ ﯾﺎ از زﯾﺎد .ﺑﺨﺎری درﺑﺎرۀ او ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺮ
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﻧﺴﺎﺋ ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ و در ﮐﻨ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺛﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ اﺣﺎدﯾﺜ
ﻣﻨﺮ رواﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮش اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺷﻮد و ﺟﺰ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد .اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﻘﺪﻣ و دﯾﺮان
اﺣﺎدﯾﺜ رواﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادات اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧ اﺣﺎدﯾﺚ وی ﻣﻮاردی ﻣﻨﺮ اﺳﺖ )ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ ۳۰۵ /۳ :ـ .(۳۰۶
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﻧﻮوی در اﻷذﮐﺎر ) (۱۸۹و اﺑﻦ رﺟﺐ در ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف ) (۱۲۱و آﻟﺒﺎﻧ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ )(۴۳۹۵
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﯿﺜﻤ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺰار آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ زاﺋﺪة ﺑﻦ اﺑ رﻗﺎد اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری درﺑﺎرۀ او ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ و
ﺟﻤﺎﻋ او را ﺟﺎﻫﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ.(۱۶۵ /۲ :
از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در آن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾ
دﻋﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ و اﯾﻦ در رﺟﺐ و ﻗﺒﻞ از رﺟﺐ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻌﻠ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه ]ﻗﺒﻞ از رﻣﻀﺎن[ از اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺷﺶ ﻣﺎه
]ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن[ از اﻟﻪ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﯾﺤﯿ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﻟﻠﻬﻢ ﺳﻠﻤﻨ إﻟ رﻣﻀﺎن ،وﺳﻠﻢ ﻟ رﻣﻀﺎن وﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻨ ﻣﺘﻘﺒﻼ ﯾﻌﻨ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﺮﺳﺎن و رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺮﺳﺎن و آن را از ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﺮ )ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف.(۱۴۸ :
از ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﯾﻢ اﻟﺨﻀﯿﺮ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎرك ﻟﻨﺎ ﻓ رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن وﺑﻠﻐﻨﺎ رﻣﻀﺎن در ﭼﻪ
ﺣﺪ اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
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اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻮﻓﯿﻖ روزه و ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن دﻫﺪ
و ﺗﻮﻓﯿﻖ ادراک ﺷﺐ ﻗﺪر دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﻄﻠﻖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻨﺪ ]ﻧﻪ آﻧﻪ دﻋﺎﯾ ﺧﺎص ﺑﺮای وﻗﺘ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[
اﯾﻦ ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد )از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﯿﺦ(http://khudheir.com/text/298 :
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
ﺳﺎﯾﺖ اﺳﻼم ﺳﻮال و ﺟﻮاب
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