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 الرغائباعتباری روایت لیلةداوری ادله بیبررسی و 

یافت:  یخ در  15/12/1397تار
یخ پریرش:   10/9/1398تار

 1فاامه ژیان
 چکیده

الرغائب موسههو  شههده و اولههین شههب جمعههه مههاه رجههب، بههه لیلههة در روایتههی از پیههامبر
بههر پایههه ایههن روایههت، از دیربههاز  .برگهه اری نمههازی خههاص در ایههن شههب سههفارش شههده اسههت

خاص اولین شب جمعه ماه رجب مورد توجه بسیاری از متشرعان بوده و هست.  اعمال
الرغائب و گههراری ایههن شههب بههه لیلههةنهها از حههدود قههرن هفههتم بههه بعههد، در اصههالت روایههت، 

گسترش یافت. تعداد قابل توجهی از  گرفت و  برگ اری نماز آن، تردیدها و انتقاداتی شکل 
کوشهههیده و برگههه اری نمهههاز تسهههنن در اثبهههات بیپژوهان اهلحهههدیث اعتبهههاری ایهههن روایهههت 

کمتر به مناقشه در ایهن روایهت پرداختههاند، اما شیعیرغائب را بدعت خوانده و  مرهبان 
بسیاری از آنان بر اساس قاعده تسام  به استحباب یها جهواز برگه اری نمهاز رغائهب حکهم 

گر چه طرت موجود از اینها نشان میاند. بررسیکرده که ا روایت، مهتقن نیسهت، امها  دهد 
که منهابعی در قهرون نخسهتین و پهیش از قهرن چههار  بهه نقهل آن  گواه بر آن است  شواهدی 

انههد و انتقههادات وارد شههده، بههر محتههوای ایههن روایههت اسههتوار نبههوده و داللههت روایههت پرداخته
 خالی از اشکال است.

 وایات.الرغائب، اعتبارسنجی رالرغائب، نماز لیلةلیلة کلید واژگان:

 مقدمه
کهردن و داز نههادن« رغب»از ماده « رغیبة»جمع  « رغائب» رغهب فیهه و »و  2به معنای طلب 

                                                      
 (.fa_zhian@yahoo.com) دکترای علو  و قرآن حدیث، بورسیۀ دانشگاه حضرت معصومه سال  اهلل علیها .1
 .415، ص2الغة، جمقاییس  . معجم 2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۹5 )پیاپی 1شماره  پنجمسال بیست و 

 ۵۱۱ - ۴۴۱ص  ،۱۳۹۹بهار 
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بهه « رغیبهه»گیری و دوری جسهتن اسهت.کنهاره« رغهب عنهه»دارای مفهو  حریص بهودن و « الیه
یهادی و وسههعت آن اسههت گههاه بههه 3معنهای عطههای بسههیار بههه جههت مطلوبیههت و یهها بههه جهههت ا و 

که خداونهد در « الرغائبلیلة» 4رود.ثواب عظیم نی  بکار می معنای را بدان جهت چنین نامند 
 5که بخواهد، بسیار عطا نماید.این شب به هر آن

الرغائب به شب آراوها معروف و مشهور شده در سالهای اخیر، در میان فارسی ابانان، لیلة
که نامگراری مناسبی به نظر نمی در میان عامه مرد  ایهن شهب بهه عنهوان  گاه نی  6رسد.است 

کر  شود، اما در ههیچ از صلب پدر به رحم مادر شناخته می زمان انتقال حضرت رسول ا
کتب روایی و تاریخی اثری از این سخن به میان نیامده گاه نی  به اشهتباه، آن را  7است.یا از 

که لیلةالبرات، شب نیمه شهعبانلیلةالبرات  اسهت، نهه اولهین شهب جمعهه  خوانند، در حالی 
 8ماه رجب.

رکعتههی ایههن شههب،  12، آداب نمههاز از رسههول خههدا« مالههابههن انههس »در روایتههی بههه نقههل از  
کههه لیلههة 9فضههیلت آن و پههاداش آن بیههان شههده اسههت. الرغائب، اولههین الههاهر روایههت، آن اسههت 

گر اول ماه رجب جمعهه باشهد، اعمهال آن در  گویا ا دومهین شهب شب جمعه ماه رجب است و 
 10شود.جمعه ماه رجب انجا  می

از دیههر بههاز اولههین شههب جمعههه مههاه رجههب و برگهه اری نمههاز آن مههورد توجههه سههالکان طریقههت و 
، 11جویندگان رحمت و مغفرت الهی بوده است.گر چه بهر اسهاس قاعهده تسهام  در ادلهه سهنن

گروههی از فقهه گرفتهه و بسیاری از روایات ضعیف السهند، در غیهر واجبهات، مهورد پهریرش  ا قهرار 
گونه روایهات حکهم نمهوده و یها انجها  آن هها را بهه آنان به استحباب اعمال سفارش شده در این 

                                                      
 . 358؛ المفردات، ص422، ص1، جالعرب. لسان  3
 .42، ص1جو الحوادد، انکار البدع علی . الباعث  4
 .520، ص5، جالبیان. روح 5
 «.بررسی اعتبار روایت لیلة الرغائب و تحقی  در معنای رغائب». ر.ک:  6
 .113، ص. فرهن  اصطالحات وقف در امپراطوری عهمانی 7
 . 113همان، ص .8
 .203، ص1، جالدیناحیاض علو   ؛185، ص3، جاالعمالاقبال  .9

 .159، صالمراقباتترجمه . 10
کهه حتهی بحث از قاعده تسام  در ادله سنن بحث بسیار دامنه .11 که از دیرباز مورد بحث اصولیان بهوه اسهت  داری است 

کلیات و ادله روایی و عقلی معتقدان و منکران آن در این مجال نمی گنجهد. بها ایهن وجهود، بهرای برخهی روایهاتی مروری بر 
 .82-80، ص2، جالشیعةوسائل؛ 2، صرجال البرقیاند، ر.ک: نموده ها تسام  در ادله سنن را استنباطکه از آن
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کرده که اوالو این قاعده مورد پهریرش همگهان نیسهت و ثانیهاو 12اندقصد رجاض سفارش  اما از آنجا 
و از یکی از شرای  برآورده شدن حاجات، درخواست در اوقات سفارش شده و مناسهب اسهت 

کنههد تهها در میههان اعمههال و اذکههار وارده در طههرف دیگههر محههدود بههودن فرصههت انسههان ایجههاب می
گیرند.بررسههی کههه در کتههب ادعیههه، روایههات دارای اعتبههار بیشههتر در اولویههت قههرار  ها نشههانگر آننههد 

کتهههب اههههل تسهههنن-کتهههب روایهههی از حهههدود قهههرن هفهههتم، تردیهههدهایی دربهههاره نمهههاز -خصوصهههاو 
کههه جمههع لیلههةالرغائب و حتههی  گسههترش یافههت تهها جههایی  گرفههت و  نامگههراری ایههن شههب شههکل 

گروههی از  قابل توجهی از علمای اهل تسنن آن را بدعت خواندند.به جهت برخوردهای شدید 
علما، خصوصاو علمای اهل تسنن، با برگ اری نماز رغائب و انکار اعتبار روایهت آن از یها سهو 

گروههی دیگهر کیهد  بهر انجها  اعمهال ایهن شهب از سهوی دیگهر،  و حکم بهه اسهتحباب و سهفارش ا
بررسی و داوری دقی  نظرات حدیث پژوهان و صاحب نظهران شهیعی و اههل تسهنن، در اعتبهار 

کهه آیها علمهای روایت لیلةالرغائب و نماز آن ضروری می نماید و ساالی مهم در اینجا آن است 
و یا در ایهن موضهوع اخهتالف شیعی و اهل تسنن در بیان می ان اعتبار این روایت هم داستانند 

خههورد  همچنههین کههرده و در بیانههات آنههان از جهههت شههدت و ضههعف تفاوتهههایی بههه چشههم می
الرغائب تا چه می ان از متقن و استوار است  به همین منظهور دالیهل دالیل منکران روایت لیلة

گرفتههه و از ارائههه شههده از سههوی علمههای اهههل تسههنن مجهه ای از نظههرات شههیعیان مههورد بررسههی  قههرار 
کههه منکههران لیلههةالرغائب در میههان اهههل تسههنن، بیشههتر و برخوردشههان بهها ایههن روایههت شههدید  آنجها 

نظران اههل تسههنن الرغائب و ادلههه انکهار آن در میهان صههاحبتهر اسهت، ابتههدا روایهت لیلهةاللحن
کههاوی شههده اسههت تهها در نهایههت میهه ان  بررسههی و سههپس آرای علمههای شههیعی در ایههن موضههوع وا

 تبار روایت مرکور احراز شود.اع
کهههه در موضهههوع دربههاره اعتبهههار روایههت لیلهههة الرغائب در نوشهههتارهایی از شههیعه و اههههل تسههنن 

کنده و بهه اختصهار مطهالبی درج شهده  اعمال شبانه روز به نگارش درآمده است، به صورت پرا
حسهینی ر طیبای توس  دکتهها پرداخته خواهد شد. اخیرا مقالهکه در مباحث آتی به نقل آن

گهررا بهه اعتبهار  که بها نگهاهی  درباره این روایت، در نشریه حدیث پژوهی به چا  رسیده است 
کهه  کنون نوشهتاری مسهتقل  کاووش در زمینه مفهو  رغائب پرداخته است اما تا  این روایت، به 

صههاحبنظران شههیعه و اهههل تسههنن در ایههن زمینههه را بههه داوری نشسههته باشههد، بههه نگههارش  ادلههه
 نیامده است.در

                                                      
 «.بررسی تسام  در ادله سنن»ر.ک: . 12
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 نزد اهل تسنن . لیلةالرغائب1
کههه در غ الهی در قهرن پهنجم، قهدیمی احیهاض علهو  الهدین  رسهد بهه نظهر می ترین مأخهری اسهت 

کتاب، پس از نقل روایت لیلةالرغائب می میان اهل تسنن، به ذکر روایت پردازد.غ الی در این 
 نویسد:لیلةالرغائب می

کهه در طهول سهالدر نظر من این نمهاز مسهتحب اسهت؛ چه هها تکهرار شهده، امها بهه را 
اش پس از نمهاز تهراوی  و عیهدین قهرار که روایت آن خبر واحد است، رتبهجهت آن

کرده انهد و لهرا تهرجی  داد  آن را بهازگو دارد. اما مرد  سرزمین قدس بر آن مواالبهت 
 13کنم.

کتب متعدد روایی اهل تسنن به نقل این نماز پرداخته که از جملههاپس از غ الی،  هها آن ند 
کرد. التجرید توان بهمی کتهاب  14اشاره  کهال  نهووی در  گر چه ممکن اسهت از  چنهین  المجمهوعا

کهن که روایت رغائب در متون  مکی، در قهرن نوشهته ابوطالهبقهوت القلهوب تهری همچهون برآید 
کهه پهس از اشهاره بهه نمهاز رغائهب و نمهاز نیمهه  رمضهان چهار  هجری نی  نقل شهده اسهت؛ آنجها 

 نویسد: می
کتههاب  کههه  احیههاض علههو  الههدینو  قههوت القلههوبنبایههد ذکههر ایههن دو نمههاز در  و روایتههی 

  15درباره آن بیان شده، موجب فریب انسان شود.
کتههاب از نمههاز و یهها حتههی نشههان قههوت القلههوبمحتههوای  امهها بررسههی کههه در ایههن  گههر آن اسههت 
گویها مهراد نهوفضیلت لیلة کیفیهت نمهاز شهب نیمهه الرغائب اثری وجهود نهدارد.  کهه  وی آن بهوده 

 نقل شده است؛ نه نماز لیلة الرغائب. 16قوت القلوبرمضان در 
الرغائب، حکهم نظهران اههل تسهنن بهر جهواز و اسهتحباب نمهاز لیلهةگروهی از فقهها و صهاحب

گرچه در ابتدای امر به منع این نماز فتوا داد، اما سپس به جواز اند؛ همچون ابنکرده که  صالح 
کتاب خود با اشاره به حکم برخهی از صهاحبان  17رگ اری آن حکم نمود.ب که نووی در  تا جایی 

کههه کتههب بههر اسههتحباب آن، تههرکر می گمههان نمایههد  کههه ایههن حکههم نبایههد انسههان را بفریبههد و  دهههد 
                                                      

 .203، ص1، جالدیناحیاض علو  . 13
 .154، ص6، ججامع االصول فی احادیث الرسول. 14
 .56، ص4، جالمجموع. 15
 .117، ص1، جالقلوبقوت . 16
 .319، ص2ج ،مفتاح السعادة و مصباح السیادة. 17
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گروهههی دیگههر از علمههای اهههل تسههنن بههه عههد  جههواز نمههاز  18روایههت آن معتبههر اسههت. در مقابههل، 
تههههوان آرای علمههههای اهههههل تسههههنن را در انههههد. میروایههههت آن حکههههم دادهاعتبههههاری رغائههههب و بی

کرد:بی  اعتباری نماز لیلةالرغائب به سه قسم تقسیم 
الرغائب؛ شاید بتوان تاریخچهه انکهار و مجعول بودن روایت، بدعت و حرا  بودن نماز لیلة1

 نویسد: الرغائب را به حدود قرن هفتم بازگرداند. نووی در این باره مینماز لیلة
نماز لیلةالرغائب و نماز نیمه شعبان دو بدعت قبی  و ناپسندند و نباید نقل این 

کتهههاب  ، روایهههت آن و حکهههم بههههه الهههدین احیههههاض علهههو و  قهههوت القلهههوبدو نمهههاز در 
کتب انسان را بفریبد.   19استحباب برخی از صاحبان 

 گوید: کثیر نی  میابن
که اساس   20ی ندارد.در لیلةالرغائب نماز مشهوری است 

کهرده و بها  االقناع فی حل الفا  ابی شجاعشربینی در  بدعت بودن این نمهاز را از نهووی نقهل 
، بهههه نقهههل از فهههت  المعهههینملیبهههاری هنهههدی نیههه  در  21پسهههندد.سهههکوت در برابهههر آن، رأی او را می

شههبهه، احادیههث لیلههةالرغائب را موضههوع و نمههاز آن را بههدعتی زشههت اسههاتیدش از جملههه ابههن 
کههه بهه خوانهدن آن مبههادرت میارشهاد العبههادو در 22سهتهدان گنههاه، افهرادی را  کهار شههمرده و ورزنهد، 

کمههههههان واجههههههب دانسههههههته اسههههههت. دیگرانههههههی هماننههههههد  23جلههههههوگیری از برگهههههه اری آن را بههههههر حا
محمهههد بهههن داننهههد و علهههی نیههه  ایهههن نمهههاز را بهههدعت می 25ت(1051بهتهههونی حنبلهههی) 24رعینهههی،

کتهابی مسهتقل در ایهن موضهوع بها عنهوان 665) غهانم مقدسهیخزرجی، معهروف بهه ابن ردع ت( 
 26گردآورده است. الراغب عن الجمع فی الصاله الرغائب

کراهت و ناپسند بودن برگه اری نمهاز لیلهةالرغائب بهه جماعهت؛ ابن2 نجهم . ضعف روایت، 
                                                      

 .56، ص4، جالمجموع. 18
 همان. .19
 .109، ص2، جالبدایة و النهایة. 20
 .108، ص1، جاالقناع فی حل الفا  ابی شجاع. 21
 .312، ص1، جالمعین فت  .22
 .312، ص1، جاعانة الطالبین. 23
 .323، ص3، جالجلیلمواهب . 24
 .539، ص1، جالقناع کشاف. 25
 .56، ص4، جالمجموع. 26
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 نویسد: مصری، در قرن دهم، پس از ذکر دالیلی می

  27شود.ت بودن آن دانسته میکراهت اجتماع بر نماز لیلةالرغائب و بدع
کههال  ابن1252عابههدین حنفههی) ابن کههرده و بههر ایههن سههخن انتقههادی وارد ت( نیهه   نجههم را نقههل 

کتاب مقدسهی  پهیش 28ندانسته است. کهه از نهامش هویداسهت، در گفتهه نیه ، همهانگویا  گونهه 
کهه بهدانیم، برخهی نیه   انکار جواز بهه جماعهت برگه ار نمهودن ایهن نمهاز باشهد. قابهل توجهه اسهت 

که هر نماز مستحبی را میهمچون ابن کهرد، امها سهنت صالح معتقدند  توان به جماعت برگ ار 
کردن آن از شعائر اسال  را بدعت می  29دانند.دانستن برگ اری این نماز به جماعت و شماره 

کراهههت و ناپسههند بههودن مههداومت بههر نمههاز لیلههة3 الرغائب؛ اینههان تکههرار و . ضههعف روایههت، 
گهر روایتهی در الحاج از طرطوشی نقل میاند. ابنت هر ساله آن را ناپسند دانستهمداوم که ا کند 

یهد؛  فضایل دارای سند ضعیف باشد، عمل بهدان جهای  اسهت و لکهن نبایهد بهر آن مهداومت ورا
گر ملکف بر چنین عملی مداومت نکند و در عالم واقع روایت درسهت بهوده باشهد، بهه  که ا چرا 

کرده و ا گر نادرست باشد، عمل خیری را انجا  داده، اما آن را از شعائر اسال  ندانسته آن عمل 
که صحت روایت نماز رغائب، محل اشکال است، این نمهاز نیه  همهین حکهم  است و از آنجا 

 30را داراست.

 نزد اهل تسنن . ادله انکار لیلةالرغائب2
که نماز لیلةالرغائب را بدعت و برصاحب کردهنظرانی از اهل تسنن  گاه  گ اری آن را نهی  و 

انهد، گهراری آن را مهورد انتقهاد قهرار دادهحتی خاص و وی ه بودن لیلةالرغائب را منکر شده و نا 
کاوی این دالیل پرداخته شده است:دالیلی بر ادعای خویش ارائه نموده که در ذیل به وا  اند 

وایت2-1  . ضعف سند و ساختگی بودن ر
گفت عمدهمی دلیل منکران روایهت رغائهب،جعلی دانسهتن ایهن روایهت اسهت تها ترین توان 

کرده که برخهی از علمهای اههل تسهنن، بهر جعلهی بهودن ایهن روایهت ادعهای اجمهاع   31انهد.جایی 
                                                      

 .93، ص2، جالرائ  البحر. 27
 .27، ص2، جحاشیه ردالمختار. 28
 .41، ص1، جالباعث علی انکار البدع و الحوادد. 29
 .294، ص1، جالمدخل. 30
 .166، صالبدعو السنه حقیقه . 31
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 نویسد: کنوی می
کثههر یهها تمههامی  محههدثان موضههوع اسههت و نظههر مخالفههان آن ایههن حههدیث بههه اتفههات ا

 32دارای اهمیت نیست.
کتاب597جوزی) ابن ، در بیهان دلیهل جعلهی بهودن ایهن الموضوعاتمعروف خود،  ت( در 

 نویسد: روایت، می
کهه ابن جههیم بهه جعهل آن مهتهم روایت نماز لیلةالرغائب، روایتی ساختگی است 

کهههه می یهههان ایهههن روایهههت اسهههت و مهههن از عبهههدالوهاب حهههافظ شهههنید   گفهههت: راو
کهرد ، امها کتب روایی را برای یافتن چنین روایتهی جسهت اند. تمامیمجهول وجهو 

  33آن را نیافتم.
 35اند.حجر نی  این روایت را مجعول دانستهو ابن34رعینی )به نقل از اساتیدش(

کهه بهر سهند بنا بر آنچه آمد، مهم ترین دلیل مجعول خوانهدن ایهن روایهت دو انتقهاداتی اسهت 
یهان مجههول د کهرب و دیگهری وجهود راو ر سهند این روایت وارد شده: یکی وجود راوی مهتهم بهه 

 آن. برای بررسی صحت چنین ادعایی دو سند از این روایت را بنگریم: 
 سند نخست: 

َنةةا عةةیل 
َ
َبّن
َ
ْیةةد  عبةةداهَّلل بةةن عبیةةداهَّلل بةةن أ ُبوَد

َ
َنةةا أ
َ
ْنَأّن
َ
یی ُ أ اُغةةو ةةکی اَْلْصةةَفَُّایی ُ بةةن الز َ لی َعْأةةدی امْلَ

م عبدالرمحن  ُبواْلَقاسی
َ
َنا أ
َ
ْنَأّن
َ
دی بن أ م َ ْسَحاَق بن ُُمَ ُد بن إی م َ َنا ُُمَ

َ
ْنَأّن
َ
ُظ بن َمْنَدْه َو أ افی ر  اْْلَ َناصی

می  ُبواْلَقاسی
َ
َنا أ
َ
ْنَأّن
َ
َصّْیی عیل بن أ ُبواْْلُ

َ
َنا أ
َ
ْنَأّن
َ
َثَنا َعیلی ُ عبد اهَّلل ابنبن َمْنَدْه أ

ِف ُ َحد َ و ُجَُّْْی  الص ُ
ةةدی بةةن  م َ َثنَ بةةن ُُمَ ی ُ َحةةد َ ید  اْلَأْصةةری ىب َحةةدََنا خلةةف َسةةعی

َ
ةةَُّایی ُ َعةةْن بةةن ا أ عبةةد اهَّلل وَ ُهةةَو الص َ

َنسی 
َ
یلی َعْن أ وی

الط َ ْيد  ک  ََناَل: ََناَل َرُسولبن مُحَ م:َمالی  اهَّلُل َعَلْيهی َو َسل َ
 36...اهَّلل َصیل َ

که مالحظه میهمان گرفتهه و در واقهع ابنگونه  جهوزی دو شود، در ایهن سهند تحویهل صهورت 
کههه در انتههها بهها یکههدیگر مشههترک خواهنههد شههد و یکههی از سههند بههرای ا کههرده اسههت  یههن روایههت ذکههر 

کوتاه اسهت. رجالیهان اههل تسهنن از راوی « عهالی»تر و بهه اصهطالح سندها نسبت به سند دیگر 
                                                      

 .74، صاْلثار المرفوعه فی االخبار الموضوعه. 32
 .126-124، ص2، جالمنتظم فی تاریخ االمم. 33
 .323، ص3، جالجلیلهب موا. 34
 .51، صالعجبتبیین . 35
 .124، ص2، جالموضوعات. 36
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س »، این روایت از پیامبر نی
ی
که به ذکر راویان ثقه اختصهاص  -در منابع رجالی « مالابن أ

کههرده -دارنههد  کرامههت دانسههته و نقههل 37انههدیههاد  و حتههی برخههی او را از جملههه اصههحاب صههاحب 
که دچار خشاکرده که بر اثر دعای وی در سرزمینی   38سالی شده بود، باران بارید.اند 

و از 39جهوزی از اساتید ابن« علی زاغونی»اند؛ گروهی از راویان این روایت توثی  و مدح شده
ابوالقاسهههم » 42و توثیههه  شهههده اسهههت.41ت و ورع بهههودهو مشههههور بهههه صهههالح و دیانههه40بحهههور علهههم 
یهان ابن« منهدةبهن اسهحات بن محمد بن عبدالرحمن  و ذهبهی 44و ممهدوح اسهت43جههیماز راو

کههه تمههامی  ، «ناصههربغدادیبههن محمههد »45از اعههال  حفهها  هسههتند.« منههدهبنی»معتقههد اسههت 
یل»47نیههه  توثیههه  شهههده اسهههت.46دانهههان عهههربجهههوزی یکهههی از لغتاسهههتاد ابن و 

ْیهههدالّطی می ، «48ح 
 52متهم به تدلیس است.51علی رغم توثیقش 50ت(143)  49«ابوعبیده»

یههان ایههن روایههت، از یههد اصههفهانی»در میههان راو در « سههعید بصههری محمههد بههن بههنعلههی »و  «ابوا
تصههری  « عبههداهلل صههغانیبههن خلههف »کتهب رجههالی اهههل تسههنن یههادی نشههده، بههه مجهههول بههودن 

که اولی 54است« االرزت»و « الکری ی االثر » نی  مشترک میان «سعیدبن مد مح»53شده است.
                                                      

 .237، ص1، جمعرفة الهقات؛ 4، ص3، جالهقات. 37
 .378، ص1، جالتهریبتهریب . 38
 .279، ص17، جالمنتظم فی تاریخ االمم. 39
 .605، ص19، جالنبالضسیر اعال  . 40
 .405، ص1، جالحنابلةطبقات  علی الریل .41
 .104، ص1. همان، ج42
 .349، ص18، جالنبالضسیر اعال  . 43
 . همان.44
 .17، ص48. همان، ج45
 .20، ص266. همان، ج46
 .103، ص18، جالمنتظم فی تاریخ االمم. 47
 .(348، ص2، جالکبیرالتاریخ اند )گراری وی به طویل را درازی دستانش دانسته. علت نا 48
 .62، ص2، جمعینتاریخ ابن. 49
 .376، صخلیفةطبقات . 50
 .219، ص3، جالتعدیلو . الجرح 51
 .148، ص4، جالهقات .52
 .370، ص3، جالتعدیلو الجرح . 53
 .403، ص2، جالمی انلسان . 54
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کتب رجالی مرکور نیست.55اولی ضعیف الحدیث  و دومی نی  در 
اخهتالف نظهر وجهود دارد؛ چهه در ضهب   «جههیمبهن عبداهلل بن ابوالحصین علی » در ترجمه

که در برخی از نسخ  معلهب »و در برخهی نسهخ نیه  « جهضهمعبداهللبهن علی ابوالحسن»نا  وی 
که ابن56ضب  شده « جهضمبن  جوزی او واضهع نمهاز رغائهب دانسهته و چه در شرح حال وی 

کههه در  57اسهت. کههراب می سههیر اعهال  النههبالضذهبههی  امهها در تههاریخ اسههال  58دانهد،او را غیرثقههه و 
 نویسد: می

یةل مکةه و سةعید ابوبةن جهضم بن اْلسن بن عبداهَّلل بن عیل  اْلسةن البةوینای الصةوف، َ 
كةان َقةة صةدوَناا عاملةاا  اهةدقا ... َنةد اع ةوه بوضةع هة ا  ك اب هبجةة اسسةراین ... و  مصنف 

 59الرغائب[.اْلديث ]لیلة

که ذهبی آورده، چنین است:   سند دیگری را 
ةُد  مْحَ

َ
ْخَأَرُكْم أ

َ
: أ َجةاَةةا َوَ َ بةن َنرأُت َعیَل اَْلَبْرَُنوهی  یةع  إی  َعةیَل َ ُمطی

َ
ةُه ََنةَرأ ن َ

َ
ةن ی أ

ةبی الَّ َ ةا فی َغالی اعا
ینی  ُی ةةْيُ  َعْأةةُداْلَقا

ُبواْلَفْضةةلی َجْعَفةةُر بةةن الش َ
َ
َنةةا أ
َ
، أ ی ُ ةةَقطی َأةةُة اهَّللی الس َ َنةةا هی

َ
، أ ةةَأیلی ُ َ

َْ ىبی َصةةالی   ا
َ
بةةن أ

َسةةةّْیُ  ، أَةةةا اْْلُ ةةةی ُ ک ی ةةةَا امْلَ ، أَةةةابةةةن ََیْ ی ُ ةةةَُّ ی َ
َْ ای ا اْلَکری َجَُّْضةةةم  بةةةن َعْأةةةدی اهَّللی بةةةن َعةةةیلی ُ  َعْأةةةدی

، أَا َعیلی ُ  ْمَدایی ُ دی بن اْْلَ م َ ، أَةا َخَلةُف بن ُُمَ ىبی
َ
، أَةا أ ی ُ ید  اْلَأْصةری ، بةن َسةعی ةْنَعایی ُ َعْأةدی اهَّللی الص َ

َنس  ََناَل: ََناَل َرُسوُل اهَّللی 
َ
یُل، َعْن أ وی ْيٌدالط َ  60:...مُحَ

یهان جهوزی برابهری میجهضهم تها انتههای سهند، بها سهند ابنابنرجال این سند از  کنهد. از راو
گفته شهده اسهت: ادعها « هبة اهلل السقطی»نخستین این سند تنها  تضعیف شده و درباره وی 

کهههرابمی کهههه در واقهههع نشهههنیده بهههود و غیهههر ثقهههه،  و قلیهههل 61کهههرد از افهههرادی روایهههت را شهههنیده 
کتب رجالی یادی نشده است. «کریم الجزریالحسین بن عبدال»است و از62االتقان  در 

یهان موثه ، ممهدوح و معهروف بهه علهم و دانهش هسهتند؛   یحیهی ابوالفضهل جعفربن»دیگر راو

                                                      
 .83، ص1، جاالنساب. 55
 .255، ص4، جالمی انلسان . 56
 .161، ص15، جالمنتظم فی تاریخ االمم. 57
 .275، ص17، جنبالضالسیر اعال   .58
 .350، ص20، جاالسال تاریخ . 59
 .351، ص28. همان، ج60
 .292، ص4، جاالعتدال می ان. 61
 .189، ص6، جالمی انلسان . 62
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وهی»در توصیف  63موث  است.«مکی ْرق  بی
ی
که او گفته «األ بهن أحمهد »و  64بهوده« مسند وقتهه»اند 

یهههع ط  هههی یعبهههدالقادر بهههن ابههه»و از 65از شهههیو  اجهههازه« م  ل  بی بههها عنهههوان شهههیخ عهههالم یهههاد شهههده  «اْلجی
 66است.

کهه بههرای ایههن روایههت سههه  کتهب اهههل تسههنن نشههان داد  بررسهی اسههناد روایههت لیلههةالرغائب در 
که ابن« جهضمابن»طری  تا  یهد اصهفهانی»جهوزی آورده، وجود دارد؛ در یکی از دو طریقی  « ابوا

کتههب رجههالی یافهه کههه شههرح حههالی از وی در  ت نشههد؛ امهها ایههن ضههعف بهها طریهه  دیگههر قههرار دارد 
قابهل  -که هم از جهت علو و هم از جههت صهحت بهر آن برتهری دارد  -جوزی به این روایت ابن

کههه ذهبههی نقههل می « جههزریابن»ضههعیف و « هبههة اهلل سههقطی»کنههد، جبههران اسههت. در طریقههی 
گرفته کههه ایههن روایههت تهها انههد. بنههابراین میمجهههول قههرار  جهضههم دارای طههرت ابنتههوان ادعهها نمههود 

که بعضاو معتبرند و در نتیجه نقل آن توس  ابن  جهضم قریب به یقین است.متعدد است 
یههان ضههعیف و مجهههول الحههال اسههت و در « جهضههمابن»سههند روایههت از  بههه بعههد، دارای راو

گرچههه برخههی در مقهها  دفههاع از ابنجهضههم نیهه  تعارضههاتی مشههاهده میترجمههه ابن جهضههم شههود؛ 
کتاب اآورده که ذکر روایت لیلةالرغائب در  جهضهم موجب حکم بهه برائهت ابن القلوبقوت ند 
که ابنمی یسهته اسهت و نمیجهضم پس از ابوطالب مکی میشود؛ چرا  کهه ا توانسهته روایتهی را 

کند؛ کهه نمایهد؛ ایهرا همهاناما چنین اسهتداللی درسهت نمی 67قبل از او درج شده، جعل  گونهه 
 ای به فضیلت اولین شب جمعه ماه رجب نشده است.حتی اشاره بقوت القلوگرشت، در 

بنابراین سند اهل تسنن به روایت لیلةالرغائب، به جهت وجود راویان مجهول و تصری  به 
یههان آن، ضههعیف اسههت؛ امهها حکههم بههه مجعههول بههودن آن و خصوصههاو آن کههه ضههعف برخههی از راو

کهه در ادامهه بهه سهایر قهراین و  68یشهتری داردبهدانیم، نیهاز بهه قهراین ب« جهضهمابن»جاعل آن را 
 شود.شواهد مطرح شده بر مجعول بودن روایت پرداخته می

                                                      
 .141، ص33االسال ، ج . تاریخ63
 .96، ص1، جاالعال . 64
 .54، ص45، جاالسال  تاریخ. 65
 .253، ص9، جالح احقات شرح . 66
 .704، ص3، جالسادة المتقیناتحاف . 67
 .الحدیث و مصطلحهعلو گر موضوع بودن روایت در ن د اهل تسنن ر.ک: جهت مطالعه قراین نشان. 68
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وایت2-2  . ضعف محتوای ر
و برای اثبات مجعول بهودن روایهت  گاه منتقدان روایت لیلةالرغائب به نقد متن آن پرداخته

واب عظههیم وعههده داده لیلههةالرغائب، درصههدد یههافتن قراینههی در محتههوای آن برآمدنههد؛ برخههی ثهه
کوتاهی عوا  الناس در فرایک و دل کتفها بهه شده در این روایت را از موجبات  خهوش نمهودن و ا

گفته  اند: اقامه این نماز دانسته و نی  
هه بجها آورده  می تی کهه نمهاز لیلهةالرغائب مها بهین عشها و عی در این روایت سفارش شده 

که در روایهات صهحی ، پیهامبر گهراری مغهرب بهه عشها و از نا  شود؛ در حالی 
کرده  69اند.عشا به عتمه نهی 

گفته  اند: برخی نی  
گر مهاه از آداب این نماز روزه که ا داری در روز پنجشنبه است و این درحالی است 

گهههر  و طهههوالنی اسهههت و روزه دار رجهههب در تابسهههتان واقهههع شهههود، روزهههها بهههه شهههدت 
کهه دارای تواند تا نمهاز مغهرب، چیه ی خهورد و آنگهاه نمی بایهد بهه ایهن نمهاز بایسهتد 

 70تسبی  و سجود طوالنی است و این نهایت سختی و ایراض است.
، همچهون اجتمهاع زن و مهرد در شهب و حتی برخی انجا  این نماز را مستل   مفاسد حرامی

کردهمصرف بی یه و بدون نیاز روغن مساجد ذکر   71اند.رو
که این انتقادات وارد نیست:   در حالی 

که انجا  آناوالو  تر از نماز رغائب و اجر و ثواب ها سهل، در روایات متعدد اعمالی وارد شده 
تر از ثواب ذکر شده در این روایت است؛ به عنهوان نمونهه، از ها عظیموعده داده شده در برابر آن

 روایت است: رسول خدا
کسههی در هنگهها  خههواب، سههه مرتبههه سههوره توحیههد و معههوذتین را بخوانهه د، ماننههد هههر 

کههرده و ثههواب یکههی از پیههامبران الهههی را بههرد و  کههه تمهها  قههرآن را قرائههت  فههردی اسههت 
که از مادر متولد شده است. گناهانش آمرایده شود؛ همچون روزی   72تمامی 

                                                      
 .22، ص1، جالباعث علی انکار البدع و الحوادد. 69
 .126، ص2، جالموضوعات. 70
 .193، ص1، جالمدخل. 71
 .293، ص4، جالمسائلمستنب  و  الوسائلمستدرک . 72



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
اره 

شم
 ،

 اول

126 126 

که پیامبر  فرمودند: در منابع اهل تسنن آمده است 
گویا ثلث قرآن را قرائت نموده و  کند،  به او ده حسنه هر کس سوره توحید را قرائت 

  73به تعداد تمامی افراد مشرک و مامن داده خواهد شد.
توانهد بنابراین وعده به ثواب عظیم خهود بهه تنههایی از موجبهات ضهعف محتهوا نبهوده و نمی

که افرادی همچون صبحی صهال ، افهراط در ثهواب  گفته نماند  مؤیدی بر جعل روایت باشد. نا
کوچا را از نشانه کار  اما توجه به این نکته،  74اند؛ای جعلی بودن روایت دانستههفراوان برای 

گر مالک ذکر شده قابهل پهریرش باشهد، نمهاز لیلهة که ا کهوچکی نیسهت؛ مهم است  الرغائب امهر 
که آمد همان -که چنان  اند.فرسا بودن آن انتقاد نمودهگروهی از منتقدان بر طاقت -گونه 

، در منهابع شهیعی، روایهات متعهددی د اّل بهر خوانهدن نمهاز عشها بهه عتمهه وجههود دارد؛ از ثانیهاو
 است: آمده بحار االنوارجمله در بخشی از روایت 

گردد.   75هر کس نماز عتمه را بخواند، بدنش بر آتش دوز  حرا  
گهراری عشها بهه عتمهه آورده ، دالیلهی بهر مکهروه نبهودن نها بحار االنهوارمجلسی خود در عالمه 

طوسهی، بهر اسهاس روایهات اههل تسهنن، بهه شیعی همچهون شهیخ بله برخی از علمای  76است.
کرده کهه در منهابع اههل  77اند؛کراهت )نه حرمت( این نامگراری حکم  اما در خور توجه اسهت 

کهه گراری به چشم میتسنن روایاتی در منع و نی  روایاتی دیگر در جواز این نا  خهورد؛ تها جهایی 
ههههایی بهههرای رفهههع ایهههن جوییحجهههر چارهنمرهب همچهههون نهههووی و اببرخهههی از علمهههای سهههنی

کردهتعهارض و نههی  کهه خوانهده شهدن نمهاز عشها بهه عتمهه جهای  اسهتانهد؛ هماننهد آنهها ارائهه 
از استعمال لفهظ عتمهه بهر عشها، در برابهر  که نهی پیامبرپیامبر از جهت تنزیه است و یا آن

کههههه بهههها ایههههن اسههههامی بیگانه تنههههها در مقابههههل  و یهههها نهههههی پیههههامبر78انههههدمخاطبههههانی اسههههت 
 79نشینان است.بیابان

                                                      
 . 356، ص32، جالغیبمفاتی  . 73
 .258، صالحدیث و مصطلحهعلو  . 74
 .296، ص9، جبحار االنوار. 75
 .255، ص79. همان، ج76
 .389، ص2. همان، ج77
 .141، ص5، جمسلم صحی شرح  .78
 .36، ص2، جالباری فت . 79
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کههه افضههل عبههادات،  ، احادیههث متعههددی از طریهه  شههیعه و اهههل تسههنن، روایههت شههده  ثالهههاو
کهه بهه جها ضهمن آن 80هاسهت؛ترین آنسخت کهه عبهادات متعهدد دیگهری نیه  وارد شهده اسهت 

ده اسههت؛ ههها انتقههاد نکههرآوردن آن، چههه بسهها از نمههاز لیلههةالرغائب دشههوارتر اسههت و احههدی بههه آن
کتب اهل تسنن، ذکر شهده اسهت؛ ضهمن  81همانند آنچه در تعقیبات نماز صب ، در برخی از 

که امکان افطار مختصر قبل و یا بعد از نماز مغرب وجهود دارد و خوانهدن دوازده رکعهت نمهاز آن
که در روایت آمده، خارج از طاقت و توان افراد نیست. کیفیتی   با 

، استفاده از امکانات مساجد برای انجا  عبادات، نه تنهها از مصهادی  اسهراف نبهوده،  رابعاو
شان است. مسأله اجتماع زنان و مهردان و بهیم خطهر، ها برای اهداف اصلیبری از آنبلکه بهره

گون متفاوت اسهت و افهراد  گونا در شب هنگا  نی  بسته به شرای  فرهنگی و اجتماعی مناط  
گنهاه یها سهایر خطهرات مهیخود باید شهرای  را در نظهر داشهته و د کهه بهیم  رود، مراعهات ر مهواقعی 

کننههدگان نمههاز، نقصههی بههه روایههت وارد نمی کنههد؛ نماینههد. عههد  رعایههت احتیههاط از سههوی اقامههه 
کههه سههخن دربههاره آن ضههمن آن کههه نمههاز بههه جماعههت برگهه ار شههود  کههه ایههن امههر در صههورتی اسههت 

گناهان نیست و این اسهتدالل نهه بهه گرشت. بنابراین الزمه برگ اری این نماز، افتادن در و رطه 
کنار سهایر قهراین نمی توانهد از جملهه دالیهل و شهواهد ضهعف محتهوا و طور مستقل و نه حتی در 

 در نتیجه، ساختگی بودن روایت باشد.
وایی2-3 وایت در منابع ر  . عدم وجود ر

  نویسد:الرغائب میعبدالوهاب حافظ پس از مجهول خواندن راویان روایت لیلة
کتاب گشتم، اما آن را نیافتم.همه    82ها را برای یافتن این روایت 

 نویسد: اثیر نی  میابن
کتاب راین دید ، اما در هیچ کتب سته آن را نیهافتم و لهرا این روایت را در  یا از 

  83این روایت از این جهت مطعون است.

                                                      
 .116، ص14، جالمعبودعون ؛ 191، ص67، جبحار االنوار. 80
 .15، صالقلوبقوت . 81
 .125، ص2، جالموضوعات. 82
 .154، ص6، ججامع االصول فی احادیث الرسول. 83
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کرده است.کثیر، نماز لیلةالرغائب را از مشهورات بدون اصل شهمچنین ابن  84ماره 
کهرد: یکهی عهد  وجهود روایهت در منهابع اشکال مطرح شده را می تهوان بهه دو بخهش تفکیها 

، عههد  وجههود روایههت در  کههه اوالو روایههی و دیگههری عههد  وجههود روایههت در صههحاح سههته؛ در حههالی 
که هرگ  صهاحبان  کتب سته، موجب ضعف روایت نیست، چه رسد به مجعول بودن آن؛ چرا 

کردهنشدهکتب سته مدعی  که روایات صحی  به آنچه آنان نقل  ، اند  اند، منحصر است. ثانیاو
کتاب راین)  یافهت  احیاض علهو  الهدینت(، در آثار قرن پنجم از جمله 535این روایات قبل از 

گر چه پیشینه قدیمیمی تری در میهان منهابع اههل تسهنن، بهرای ایهن روایهت، یافهت نشهده شود. 
کال  ناقالن این نماز بر می است، اما آنچه مسلم است غ الی و امهال او ایهن روایهت  85آید،و از 

که در اختیار داشته کردهاندرا از منابعی  که متأسفانه امروزه از میان رفته است.، بازگو   اند 
 . عدم گزارش عمل سلف به آن2-4

که این نماز از قرن پنجم به بعد در بیت المقدس سهاخته شهده و هه یها یچبرخی معتقدند 
 نویسد: تیمیه در این باره میاند. ابناز صحابه و تابعان به آن عمل نکرده

یهها از صههحابه، تابعههان و ائمههه مسههلمانان آن را بههه جههای و هههیچ رسههول خههدا
انههد و روایههت مههرکور، بههه اتفههات اهههل نیههاورده و بههرای ایههن شههب فضههیلتی ذکههر نکرده

کهههه ن مهههاز آن ناپسهههند و غیهههر معرفهههت، مجعهههول اسهههت و لهههرا محققهههان معتقدنهههد 
  86مستحب است.

که این نماز از سال ابن به بعد در شا  الهور یافت و سپس در سایر  400صالح معتقد است 
 نویسد:الحاج نی  به نقل از طرطوشی میابن 87بالد منتشر شد.

  88اولین بار این نماز در مسجد االقصی، برگ ار شد و فردی آن را بدعت نهاد.
 نویسد: حنبلی میرجب همچنین ابن

یههها از محهههدثان متقهههد  آن را نقهههل روایهههات ایهههن نمهههاز سهههاختگی اسهههت و ههههیچ

                                                      
 .109، ص2، جالبدایة و النهایة. 84
 .203، ص1، جالدیناحیاض علو  . 85
 .135، ص23، جالفتاویمجموع . 86
 .41، صالباعث علی انکار البدع و الحوادد. 87
 .293، ص1، جالمدخل. 88
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کهههرده و لهههرا متقهههدمان آن را  400انهههد. ایهههن نمهههاز از سهههال نکرده بهههه بعهههد الههههور پیهههدا 
 89اند.شناخته و از آن سخنی به میان نیاوردهنمی

معرفههی شههده اسههت. « حههیالابن»در برخههی از منههابع نیهه  سههازنده ایههن نمههاز شخصههی بههه نهها   
که او دارای تالوتی ایبا بهود و در مسهجد االقصهی در سهال آورده کهرد. 440اند   90ایهن نمهاز را برپها 

که نماز لیلةالرغائب و نماز شب نیمه شعبان تا سال بن الدین ع  عبدالسال  نی  معتقد است 
کههرد و جمههاعتی بههه او آن را اق« الحههیابن»کههه در بیههت المقههدس ناشههناخته بههود تهها آن 448 امههه 

های مسهلمانان کهه ایهن نمهاز در خانههپیوستند و سپس سال بعهد نیه  ایهن نمهاز برگه ار شهد تها آن
 91انتشار یافت.

گههر چنههین فرضههیه کههه مههدتی را در قههدس اقامههت ا کههه غ الههی  ای درسههت باشههد، بایههد بگههوییم 
گروههی در آن سهامان اسهت  -داشت، این نماز را  کهرده د -که ساخته فرد یها  کتهاب خهود وارد  ر 

کهههال  غ الهههی، غیهههر از فرضهههیه بیهههان شهههده را می کهههه الهههاهر  کهههه رسهههاند؛ آناسهههت؛ در حهههالی  جههها 
 نویسد: می

  92ها تکرار شده است.این نماز در طول سال
کهه نمهاز لیلهةالرغائب امهر نوالههوری در قهرن پهنجم نبهوده و مسهلم از سخن او چنین برمی آید 

کهه در آن عصهر کهه افههرادی  یسههتهمی اسهت  گههاها انههد. تهر بودهاند، بهه وقههایع آن سهامان و آن زمهان آ
کهه در عبدالسال  و دیگران بیان شده است، چنین برمیکه از آنچه توس  ابننکته دو ، آن آید 

آن را رواج « الحهیابن»منطقه بیهت المقهدس، ایهن نمهاز معهروف و مشههور نبهوده و فهردی بهه نها  
المقههدس، مههورد و از آن بههه بعههد، ایههن نمههاز در بیت -ا سههاخته باشههدکههه آن رنههه آن -داده اسههت 

گرفته و مرد  آن دیار بر آن مواالبت نمودند. نکته سو ، این کهه اهتما  بسیاری قرار  کهه بهدعتی 
کهه برخهی از ری ی شد، بدعت برگ اری این نماز به جماعت است؛ چنهانالمقدس پایهدر بیت

کراهت برگ اعلمای اهل گرشت.ری آن به جماعت حکم نمودهتسنن، بر   اند و شرح آن 
 . تکرار یک سوره در یک رکعت2-5

الحاج یکی از دالیل بدعت بودن این نماز را عد  مطابقتش با مهرهب مالها دانسهته و ابن
                                                      

 .118، ص1، جالمعارفلطائف . 89
 .161، صالمبتدعاتو السنن . 90
 .703-702، ص2، جالسادة المتقیناتحاف . 91
 .203، ص1، جالدیناحیاض علو  . 92
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 نویسد: می
 93داند.مالا تکرار یا سوره در یا رکعت را جای  نمی

که اوالو حکم بهه عهد  جهواز تکهرار سه که  وره واحهد، در رکعهت واحهد، مهورد اخهتالف در حالی 
جواز یا عد  جواز ایهن امهر، در نمازههای واجهب قابهل طهرح اسهت،  و در ثانی مسأله94علماست

کههه در روایتههی از اما نههه نمازهههای مسههتحبی؛ همههان کههه در یهها  کههاالمگونههه  دربههاره فههردی 
کرده ساال شد، ایشان فرمودند:  رکعت، دو سوره را قرائت 

کانت ناف   95لة فال بأس.ان 
کتاب خود بابی را تحهت عنهوان  کهرده اسهت« قهراضة سهورتین فهی رکعهة»ترمری نی  در  و 96بهاز 

تردیههدی در جههواز قرائههت تکههرار یهها سههوره یهها قرائههت چنههد سههوره در رکعههت واحههد، در نمازهههای 
مستحبی وجود ندارد و اخهتالف در نمازههای واجهب اسهت و نمازههای مسهتحبی متعهددی در 

که در آنمنابع اهل  شود؛ همچون نمهاز ها سوره واحد در رکعت واحد تکرار میتسنن نقل شده 
که در رکعات آن سوره توحید سه مرتبه تکرار میمنقول در روز سه  97شود.شنبه 

 الرغائب نزد شیعیان. لیلة3
که به بیان روایت فضهیلت اولهین شهب جمعهه مهاه رجهب و قدیمی ترین منبع شیعی موجود 

کهههه منتسهههب بهههه  مفیهههدالعلو  و مبیهههدالهمو داختهههه، اعمهههال آن پر عبهههاس بهههن محمهههد »اسهههت 
کتههاب بههدون ذکههر سههند و منبههع نقههل شههده 98ت(383) خههوارزمی اسههت. ایههن روایههت، در ایههن 

که این روایت را نقل نموده، متعل  به قرن منبع قدیمی 99است. سهید » اسهت؛ 7و  6تر دیگری 
 ست: آورده ا اقبال االعمالدر « طاووسبن 

ويا عن النیب ك ب العباُات مر ك ب اصةحابنا  وجدَا ذلک ف  و َقلته اَا من بعض 

                                                      
 .294، ص1، جالمدخل. 93
 .426، صفتاوای اللجنة الدائمة؛ 354، ص9، ججواهر الکال . 94
 .13، ص82، جبحار االنوار. 95
 .57، ص2، جالترمری سنن .96
 .53، ص1، جالقلوبقوت . 97
که در این مجال نگنجد.98 کتاب به مالف و همچنین مرهب خوارزمی اختالفاتی وجود دارد  گرچه در انتساب   . 
 .171، صمفید العلو  و مبید الهمو . 99
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  100ینمحهم اهَّلل ...
این روایهت را بهدون ذکهر سهند آورده و  اختیار المصباح الکبیر( در 7باقی)قرن  پس از وی ابن

 نویسد: در انتها می
 101ذكر شیئاا يطول ب كره الک اب.

کبیرش به بنی ( نی  در8و 7حلی)قرن عالمه زهره، پس از ذکر سهند خهود تها روایهت، بهه اجازه 
یزیهههد بهههن جهههابر »، آداب نمهههاز لیلهههةالرغائب را از قهههول منههههاج الصهههالحو در 102نقهههل آن پرداختهههه 

هایی از این روایهت را بهه نقهل از بخش البلد االمین( در 9قرن«)کفعمی» 103آورده است.« جعفی
کههردهکتههاب ابن گههاه از آن بههه  - جههامع عباسههی( نیهه  در 10قههرن «)خ بهههاییشههی»و 104بههاقی نقههل  کههه 

کیفیت  -شود عنوان اولین رساله عملیه به ابان فارسی یاد می بدون ذکر منبع و سند، به بیان 
 اقبههال، از وسههائل الشههیعهدر « شههیخ حههر عههاملی» 105برگهه اری نمههاز لیلههةالرغائب پرداختههه اسههت.

الرغائب لیلههة اول بههاب اسههتحباب صههالة»تحههت عنههوان سههید و اجههازه عالمههه، روایههت مههرکور را 
کهرده اسهت.« جمعة من رجب کهه او بهه اسهتحباب از عنهوان شهیخ حهّر چنهین برمی 106نقل  آیهد 

کتهههاب  کیفیهههت ایهههن نمهههاز را در  کهههرده اسهههت. او  خهههود نیههه  آورده  االمهههةهدایهههة ایهههن نمهههاز، حکهههم 
 107است.

 109شهیخ عبهاس قمهی، فینه البحهار  سهو 108مفاتی  الجنهانسایر منابع شیعی معاصر از جمله 
 112سید محسن امهین، مفتاح الجنات   111ری شهری، کن  الدعاض 110مکار  شیرازی، مفاتی  نوین  

                                                      
 .185، ص3، جاالعمالاقبال . 100
 .229، ص2، جالکبیر المصباحاختیار . 101
 .396-395، ص95، جبحار االنوار. 102

 .457، صالصالح منهاج 103 .
 .170-69، صالبلد االمین. 104
 .77، صعباسیجامع . 105
 .98، ص8، جالشیعةوسائل . 106
 .313، ص3، جامل االمل. 107
 .203، صسفینة البحار. 108
 .381، ص1، جالجنانمفاتی  . 109
 .653، صنوین مفاتی . 110
 .348، ص3، جکن  الدعاض. 111
 .30-29، ص3، جنوینمفاتی  . 112
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کرده بحارطاووس و بن سید  اقبال و.. غالباو این روایت را از113مامقانیالکمال  مرآة   اند.نقل 
کردهگروهی از علمای شیعه در اعتبار نمهاز ایهن شهب خدشهه و یها تردیهد  انهد؛ بهه عنهوان وارد 

 گوید: نمونه، فاضل لنکرانی می
، تأمههل و نظههر اسههت و حکههم بههه اسههتحباب نمههاز آن بحههارو  اقبههالدر اعتبههار روایههت 

 114توان آن را به قصد رجاض انجا  داد.مشکل است؛ اما می

 . ادله انکار لیلةالرغائب نزد شیعیان4
کمتر از سنیگر چه حدیث اند، ه روایت لیلةالرغائب خدشه نمودهمرهبان بپژوهان شیعی 

گروههی از آنهان در تردیهد و یها انکهار اعتبهار روایهت لیلهةالرغائب اما می که از سوی  توان دالیلی را 
کرد:  مطرح شده است، در موارد ذیل خالصه 

وایت4-1  . ضعف سند ر
کههه خههود در عالمههه  حلی المههه، نمههاز لیلههةالرغائب را از طریهه  اجههازه عبحههار االنههوارمجلسههی 

کرده است. بهودن طریه  آن ، یکی از دالیهل عهد  نقهل ایهن نمهاز را عهامی زاد المعاددر  115روایت 
دانسته است و اجماالو عد  اعتمادش را به اسناد تمامی روایات نمازهای ماه رجب نی  مطهرح 

کهه برخهورد دوگانهه عالمههبرخی برآن116کرده است. کتهابش بهه جههت مبهانی متفهاوت  اند  در دو 
 117های او است.کتاب

 نویسد: شوشتری نی  میعالمه 
که در بهرای آن ذکهر حلی نیه  سهندی عهامی آمده مرسهل اسهت و عالمهه اقبال روایتی 
  118کرده است.

کتههب فقهههی امامیههه شههده و آداب،  کههه ایههن نمههاز از طریهه  اهههل تسههنن وارد  برخههی معتقدنههد 

                                                      
 .378، ص1، جمرآة الکمال. 113
 .172، ص2، جالمسائل جامع. 114
 .396-395، ص95، جبحار االنوار. 115
 .42، صزادالمعاد. 116
 .283، ص«بررسی اعتبار روایت لیلة الرغائب و تحقی  در معنای رغائب. »117
 .103، ص3، جالنحعة. 118
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تهوان نتیجهه بنا بر آنچه ذکهر شهد، می 119چنینی فراوان است.ادعیه، اذکار، اوراد و ختومات این
کههه دو اشههکال در اسههناد روایههت لیلههةالرغائب مطههرح اسههت: ارسههال سههند روایههت  و اقبههال گرفههت 

کبیهرش چنهین دیگری عامی و ضعیف بودن اسهناد روایهت. سهند روایهت عالمهه حلی در اجهازه 
 است:

ىب، عن ابن ف اجا ته الکبیرة، عن اْلسن  َند  وی العَلمة بةن ْلاج صال  مسةعوُ الد 
َةا امیراملةؤمنّیالفضةلُم ةد و اىب َنرأهةةا علیةه ف ُمةرة سةةنة  الرازی املجةاوین ششةةهد موس

اْلسن الدینالرازی، عن شرفعبداَلیل بن ََلث و سبعّی و مخس ّنئة، عن الشی  عیل 
، عةةن امحةةد النیسةةابو یبةةن اْلسةن، عةةن عبةةدالرمحن بةةن عةةیل، عةةن سةةديد الةةدین عةةیل بةن 

اسصةفهای، عةن  الفةت  َوینخةان عبدالواحةدعیل، عن اْلاج مس وسم، عةن اىببن اْلسّی 
سةةعید بةةن ُم ةةد بةةن اهل ةةدای، عةةن عةةیل  اْلسةةنالشةةیرازی، عةةن اىب یناشةةد بةةن عبدالواحةةد 

بةةن عبةةداهَّلل الصةنعای، عةةن محیةةد الطةةو ، عةةن اَةةس بةةن البصةری، عةةن ابيةةه، عةةن خلةةف 
 120: ...ینسول اهَّللمالک َنال، َنال 

که عالمهالاهر روایت چنین می حلی، دو سند بهه روایهت لیلهةالرغائب داشهته اسهت، نماید 
گمانه« و»به « بن» اما در واقع تصحیف ای شده است و تحویلی در سهند روایهت موجب چنین 

یههان ایههن روایههت شههرح حههال  121وجههود نههدارد. [ و 122]یهها سموسههم« حههاج مسموسههم»از میههان راو
بههههن رجههههاض بههههن ابههههوالفت  »نهههها  او را  عالمههههه کههههه -« بههههوالفت  نورخههههان عبدالواحداالصههههفهانیا»

کرده« عبدالواحد االصفهانی کتب رجالی ذکر نشده است. -123ثبت   در 
یهان تحهت ایهن عنهوان در  «علیبن الحسین » از مشترکات است و بهیش از شصهت نفهر از راو

کههکتههب رجههالی و حههدیهی آورده شههده ه برخههی از ایههن افههراد از جهههت طبقههه بهها فههرد مههورد نظههر اند 
کههه او « اصههفهانیعلیبههن حسههین »توانههد مطابقههت ندارنههد؛ بههه عنههوان نمونههه، او نمی باشههد؛ چههرا 

و این تاریخ بها طبقهه راوی مهدنظر سهازگار نیسهت؛ امها قابهل توجهه آن 124است 515متوفای سال 
                                                      

 احمدی.مقدمه34، صمناجات الهیات. 119
 .396-395، ص95، جر االنواربحا .120
کامل راوی پیشهین، الحهاج الصهال  مسهعود  «الرازیابوالفضل » . در نا 121 که نا   محمهد  بهنتصحیفی ر  داده است؛ چرا 

تغییهر یافتهه اسهت. خهود عالمهه نیه  در « و»بهه « بهن»( و در اینجها 49، ص3، جطبقهات اعهال  الشهیعةابهی الفضهل اسهت)بهن 
کتاب   .(123، ص104، جبحار االنوارابی الفضل ثبت نموده است )بن  محمدبن نا  او را مسعود  حار االنواربجای دیگر از 

 پاورقی.124، ص104. همان، ج122
 .123، ص104. همان، ج123
 .96، ص2، جامل االمل. 124
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کهه از آن کهه تمهامی افهرادی  کتهب رجهااست  ، یهاد شهده« علهیبهن الحسهین »لی بها عنهوان  هها در 
که به جهت 126متهم و غالی است« الخواتیمیعلیبن الحسین »تنها  125اند.ممدوح و یا موث 

و دربهاره  تواند راوی مورد بحث بهوده باشهدنمی 127،قرار داشتن در میان اصحاب اما  رضا
غضهائری ابن رجهالدیهدهایی وجهود دارد. در نیه  تر« زکریها العهدویبهن علهی بن الحسین »توثی  

او نیه  از  128اسهت. تفسهیر القمهی، در «ابهراهیمبهن علی »واسطه تضعیف شده، اما از مشایخ بی
الرغائب موث  یا جهت طبقه با راوی مرکور مطابقت ندارد. بنا بر این راوی مرکور در سند لیلة

 ممدوح است.
وایهههت، مشههههور بهههه فضهههل و علهههم هسهههتند؛ همچهههون گرفتهههه در سهههند ربسهههیاری از افهههراد جهههای

کتهب رجهالی بها تعههابیری هماننهد عالمهه عصهر، صهاحب تحقیه  و تههدقی  « حلیعالمهه» کهه در 
فاضل، عالم، عالمة العلماض، محق ، مدق ، ثقة، جلیل القدر، عظیم الشأن و رفیع  129فراوان،
 گوید: توصیف شده است. تفرشی می130المن لة

  131اند، برتر است.که مرد  از ایبایی و فضل به آن توصیف شدهاز هر آنچه عالمه 
« محمهدبهن حهاج صهال  مسهعود »132نیه  عهالم جلیهل القهدری اسهت.« الهدربیبهن الحسن »

مههتکلم بهها ورع و اهههل منههاالره « رازیعبههد الجلیههل بههن علههی  شههیخ»و 133فقیهههی صههال  اسههت
 الحسهینبن المنتجب الدین شرف»الظاهر که علی -« علیبن الحسن  الدینشرف» و134بوده

سهدیدالدین »یها « الحسهنبهن سهدیدالدین علهی » 136فقیه فاضهلی اسهت. - 135است« السروی

                                                      
 .58-34، ص6، جالحدیث رجال معجم. 125
 .56، ص6. همان، ج126
 . همان.127
 .46، ص6. همان، ج128
 .119، صالرجال .129
 .81، ص2، جاالملامل . 130
 .79-69، ص2، جنقد الرجال. 131
 .65، ص2، جامل اْلمل. 132
 .114، صالدینفهرست منتجب. 133
 .79. همان، ص134
 پاورقی.104، صاالقوالخالصة . 135
 .116، صالدینمنتجب فهرست. 136



 بی
دله

ی ا
داور

ی و 
ررس

ب
لیلة

ت 
روای

ری 
عتبا

ا
ئب

لرغا
ا

 

 

 

135 

 139و138عههههالمی صههههال  و حههههافظ ثقههههه اسههههت. 137«الحسههههن الجاسههههبیبههههن ابوالحسههههن علههههی 
ای نیههه  صهههاحب تصهههانیف متعهههدد، حهههافظ و واعهههظ ثقهههه« احمدنیشهههابوریبهههن عبهههدالرحمن »

راشد بنهدار بن ابوالقاسم عبدالعزی  »یا « شیرازیراشد بن عبدالواحد »طری  روایت از  140است.
کتهب رجهالی شهیعه از به راویان عهامی مهرهب می 141«الشیرازی بنهدار بهن  عبهدالعزی »رسهد؛ در 
ینی»که در میان اهل تسنن از مشایخ حدیهی  -« شیرازی بهن  یعبد البهاق»و  142ابو الحسن مواا

 محمهدبهن  علهی»و همچنهین از  -بهه شهمار رفتهه 144جهضمو از راویان ابن143«الحسنبن  جامع
و « الصهههههنعانیعبداهللبهههههن  خلهههههف»، «البصهههههریسهههههعید بهههههن  محمهههههد»، «البصهههههریسعیدبهههههن 

ذکهری بهه میهان نیامهده اسهت.  - 145الطویل اسهتکهه تصهحیف شهده حمیهد -« حمیدطوسی»
کتفهها میلههرا بههه تر و 146قههاموس الرجههالشههود. تنههها صههاحب جمههه بیههان شههده در بخههش پیشههین ا
جهضههم( را وضههع روایههت لیلههةالرغائب بههازگو )ابن« همههدانیالحسههن ابو»اتههها  147امینههیعالمههه 

 اند.کرده
کههرده  بههه عنههوان خههاد  رسههول خههدا« مالههابههن انههس »طوسههی از شیخ کشههی  148یههاد  و 

که بر امتناع او ا بهر او داللهت  ز شهادت درباره حدیث غهدیر و نفهرین امیرالمهامنینروایتی را 
کههرده اسههت. گویههان بههر او از جملههه دروز همچنههین در روایتههی از امهها  صههادت 149دارد، نقههل 

کتههابش آورده و امهها ابههن150خوانههده شههده اسههت؛پیههامبر داود حلههی او را در میههان ممههدوحان  

                                                      
 .124، ص104، جبحار االنوار. 137
 .180، ص2، جامل اْلمل. 138
 در برخی نسخ جاستی آمده است. .139
 .147، ص2، ج. امل اْلمل140
 .123، ص104، جبحار االنوار. 141
 .139، ص5، جمدینة دمش تاریخ . 142
 .7، ص34. همان، ج143
 .358، ص28، جاالسال  تاریخ .144
کتب روایی شیعی از طری  او روایاتی نقل شده است )145 گرچه در   (.118، صالخبارامعانی ؛94، ص1، جالشرایععلل . 
 .497، ص7، جالرجالقاموس . 146
 .245، ص5، جالغدیر. 147
 .21، صالطوسی رجال. 148
 .45، صرجال الکشی. 149
 .109، صالخصال. 150
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کرده است  151.تنها به خاد  رسول اهلل بودنش اشاره 
گرشههت، در اسههناد شههیعی روایههت رغائههب تهها  انههد و دو نفههر مجهههول« جهضههمابن»بنهها بههر آنچههه 

که انس در سند روایت از ابن کرد  جهضم به بعد بسان اسناد اهل تسنن است. البته باید توجه 
 میان اهل تسنن توثی  و در میان شیعیان تضعیف شده است.

که با توجه ضعف ای موجود در سند این روایت، محتوای آن بهه هنکته قابل توجه آن است 
کهه  - منههاج الصهالححلهی در  کهه عالمههوسیله عمل صحابه معصو  تأیید شده اسهت؛ چنهان

گزیده  نویسد: می -طوسی است  شیخ مصباح المتهجد  ای،به همراه اضافات، از در واقع 
« یزیهد جعفههین بهجهابر »از « شهمربهن عمهرو »نمهاز لیلهةالرغائب مسهتحب اسهت. و 

که در اولین پنجشنبه ماه رجب روزه بگیرید... کرده است: شخصی   152نقل 
کتاب که سیره و روش علما در ذکر فضایل و اعمال شبانه روز و  ههایی از ایهن قبیهل، از آنجا 

کتبهی بهه  متفاوت با روش آنان در ذکر روایات در مسائل حرا  و حالل است و معموالو در چنین 
 به ذکر سند این روایت نپرداخته است. منهاجدر پردازند، عالمه وایات نمیذکر اسناد ر

وایت4-1  . ضعف محتوای ر
مجلسههی بعههد از بیههان عههد  اعتمههادش بههه برخههی روایههات وارد شههده دربههاره مههاه رجههب عالمههه 

 نویسد: می
که در ماه رجب وارد شهده، خصوصهاو نمهاز لیلهةالرغائب  کهه  -بعضی از نمازهایی 

طوالنی است و موجب داخل شدن در وقت  -شود رب و عشا خوانده میمیان مغ
  153شود.نماز عشا می

گهر سهند ایهن روایهت نیه  صهحی  باشهد، بنهدهایی از مهتن آن  که حتی ا گفته شده  همچنین 
و یطلههع اهلل علههیهم اطالعههة...؛ خداونههد »داللهت بههر سههاختگی بههودن آن دارد؛ یکههی وجههود جملههه 

گهههان بههر آنههان وارد شههد. کههارگ اران خههود ..«. نا کههه بههه  ایههن عبههارت شههأن خههدا را در حههد مههدیری 
                                                      

 .62، صداودابنالرجال. 151
 رجهههال) توسههه  نجاشههی تضههعیف شهههده اسههت« شههمربهههن عمههرو »ناقهههل ایههن سههخن، یعنهههی  .456، صالصههالحمنهههاج . 152

ض ممها فهال أعتمهد علهی شهی»اف ایهد: پس از نقل سخن نجاشی مهی خالصة االقوالخود نی  در  عالمهو  (287، صالنجاشی
که عالمهه(. 241، صخالصة االقهوال« )یرویه بهر اسهاس قاعهده تسهام  بهر اسهتحباب ایهن نمهاز حکهم نمهوده  محتمل است 
 باشد.

 .42، صزاد المعاد. 153
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آورد و مسهتل   جسهمانیت خداونهد اسهت و دیگهری وعهده از میهان کنهد، پهایین مهیسرکشی می
که با تما  آموزهگناهان اقامه رفتن تمامی های قرآنی و روایی در تضهاد کنندگان این نماز است 

ای ایهن روایههت وارد شهده اسهت؛ ته احم ایههن نمهاز بها نمههاز بنهابراین سهه انتقههاد بهر محتهو 154اسهت.
گناهان.  عشا، داللت بر جسمانیت خدا و وعده به بخشودگی تمامی 

که ته احم پهیش آمهده میهان برگه اری نمهاز اول وقهت  کرد  کاوی این اشکاالت باید توجه  در وا
کههه الرغائب، ت احمههی در امههور اسههتحبابی اسههت. ایههن در حههعشهها و اقامههه نمههاز لیلههة الی اسههت 

که میان مستحبات ت احمی نیستبرخی از علما برآن و در ایهن مواقهع فهرد مختهار اسهت 155اند 
کند و البته در این انتخاب می کدا  از مستحبات را انتخاب  های عقلهی و تواند از مالکتا هر 

کید شارع به اقامه نشرعی نی  بهره  مهاز برد. بله ممکن است در مقا  ترجی  به جهت سفارش ا
گهههر فهههرد چنهههین  اول وقههت، مکلهههف نمهههاز اول وقهههت را بهههر نمهههاز لیلههةالرغائب تهههرجی  دههههد؛ امههها ا
ترجیحههی را نگزینههد، مسههتل   عقههاب نخواهههد بههود و تنههها ثههواب بیشههتر را از دسههت خواهههد داد؛ 

که زمان فضیلت نمهاز عشها بهیش از یها سهاعت از نمهاز مغهرب فاصهله دارد و لهرا بهه ضمن آن
که منظر نمی  گیرد.یان برگ اری نماز رغائب و نماز اول وقت عشا اساساو ت احمی صورت رسد 

که بهه فهرض آن کهه در پاسخ به اشکال  داللت روایت بر جسمانیت خداوند، باید توجه نمود 
کنایهه کهار بهردن اسهتعارات و  گونه برداشت از روایت قابل خدشه نباشد، بهه  ها و تمههیالت این 

کههه در روایههت مههورد بحههث داّل بههر در آیههات و روایههات امههری را یههج و طبیعههی اسههت و جمالتههی 
گههر جسههمانیت خداونههد متعههال فههرض شههده، قابههل تأویههل اسههت؛ ضههمن آن بههر بههاب « یطلههع»کههه ا

گاه ساختن است؛ نه وارد شدن. در پاسخ به خدشه در ثهواب  افتعال خوانده شود، به معنای آ
کههه ایههن نمههاز تنههها ع کههه در مقابههل آن وعههده بههه از عظههیم ایههن روایههت بایههد بگههوییم  بههادتی نیسههت 

گناهان داده شده باشد؛ بلکه بسهیارند اعمهالی آسهان کهه میان رفتن و بخشیده شدن تمامی  تر 
برای آنان فرض شده اسهت. البتهه نبایهد از نظهر دور داشهت  156چنین پاداش و یا پاداشی مشابه

که در این اند  ک نگنجد.که محق  شدن چنین پاداشی منوط به شرایطی است 
                                                      

 «.لیلةالرغائب حقیقت یا افسانه. »154
 .509؛ ص1، جاالصولی المعجم. 155
تهرکرة )« رجل خرج بصدقة فمات فله الجنهة»و یا  (462، صالمقنعة)« من زار علیا بعد وفاته فله الجنة»همانند روایت  .156

یهها لیلههة »و  (22، صللصههدوتاالمههالی)« مههن قههال ال الههه اال اهلل وحههده ال شههریا لههه فلههه الجنههة»و یهها  (335، ص1، جالفقههاض
، الزیههاراتکامههل)« مههن المههامنین مهها تقههد  مههن ذنههوبهم و مهها تههأخرن الشههعبان یغفههر اهلل لکههل مههن زار الحسههینالنصههف مهه

 .(337ص
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وایی4-3 وایت در منابع ر  . عدم وجود ر
که سهید  طهاوس، منبعهی بهه غیهر از منهابع اههل تسهنن، بهرای روایهت مهورد بهن برخی معتقدند 

که به دست ما نرسهیده اسهت، بهاب ههرج بحث، نداشته است و صرف احتمال وجود منابعی 
 157گشاید.را میو مرج علمی 

کتهب در بررسی و داوری این سخن باید توج که منبع یا منهابعی از  که اوالو این سخن  ه نمود 
کههرده بههن روایههی شههیعی در دسههترس سههید  طههاووس بههوده و وی روایههت لیلههةالرغائب را از آن نقههل 

کههه موجبههات هههرج و مههرج در مباحههث علمههی  را فههراهم آورد، اسههت، فقهه  یهها احتمههال نیسههت 
که می  نویسد: بلکه تصری  خود سید است؛ آنجا 

يةةةا عةةةن النةةةیب وجةةةدَا ذلةةةک و ك ةةةب العبةةةاُات مر ك ةةةب  ف  و َقلتةةةه اَةةةا مةةةن بعةةةض 
  158اصحابنا.

کتهب شهیعه و اههل عبارت سهید، بهه صهراحت نشهان کهه ایهن روایهات در برخهی  گهر آن اسهت 
نقل شده است و ابن طاووس روایت را از منهابع  -که مختص به عبادات و آداب بوده  -تسنن 

کهه سهید بهنکند. لرا ایشیعی)کتب اصحابنا( نقل می طهاووس منبعهی غیهر از منهابع  ن سخن 
کهه او  گرچه سند یها اسهناد روایهت در منبهع یها منهابعی  اهل تسنن نداشته، قابل پریرش نیست؛ 

کهرده مشخصهاو معهین نیسهت؛ افهزون بهر آناین روایت را از آن کهه بیهان آن کهه همهانها بازگو  گونهه 
س، متعل  به قرن چهار  هجهری، نیه  نقهل طاوو گرشت، این روایت در منابعی قبل از سید بن

 شده است.

 . نتیجه مباحث5
گرشت می که:از آنچه در این پژوهش  گرفت   توان نتیجه 

. علمهههای اههههل تسهههنن از حهههدود قهههرن هفهههتم بهههه بعهههد، برخهههورد بسهههیار شهههدیدی بههها روایهههت 1
که تعداد قابل توجهی از آنان این روایت را جعلی و نمه از آن شهب لیلةالرغائب داشته تا جایی 

ای بههه ایهن روایههت وارد ندانسهته و نمههاز آن را از انهد؛ امهها شهماری از آنههان خدشههرا بهدعت خوانده
کرده  اند.و تنها برگ اری آن به جماعت را بدعت خوانده مستحبات شماره 

گونه نماز مستحبی را به جماعهت، جهای  نمی2 داننهد و از طهرف . فقهای شیعی برگ اری هر 
                                                      

 «.لیلةالرغائب سنت یا بدعت». ر.ک: 157
 . 185، ص3، جاالعمال اقبال. 158
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کردهدیگر برخی از  اند و برخی دیگهر آن را بهر اسهاس قاعهده آنان در صحت روایت رغائب تردید 
 اند.تسام  در ادله سنن پریرفته

ترین منبع موجود در میان اهل تسنن از این روایت، متعل  بهه قهرن پهنجم هجهری . قدیمی3
 گردد.و در میان شیعیان به قرن چهار  هجری بازمی

تسههنن و بههیش از آن در میههان شههیعیان دارای تصههحیفات  . سههند ایههن روایههت در میههان اهههل4
گاه قضاوت که  رو ههای رجهالی را دربهاره ایهن اسهناد بها دشهواری روبههها و داوریمتعددی است 

 کند.می
کثهر منهابع شهیعی آن را از هایی از نقل روایت در قرن چهار  یافهت می. نشانه5 گرچهه ا شهود. 

کردهبههن اقبههال  سههید  طههاووس و غ الههی، روایههت بههن امهها بنهها بههر تصههری  سههید  انههد،طههاووس نقههل 
کهن شیعی و سنی موجود بوده است.  لیلةالرغائب در منابع حدیهی 

یههد »هههای الرغائب، دارای سههه نفههر مجهههول بههه نهها . طههرت اهههل تسههنن بههه روایههت لیلههة6 ابههو ا
شههرح حههال  اسههت و در« عبههداهلل صههغانیبههن خلههف »و « محمههد بصههریبههن علههی »، «اصههفهانی

سهعید بهن )محمهد اخهتالف نظهر اسهت و یها راوی « طویهلبهن حمیهد »و « جهضهمابن»رجهالی 
که در حکم ضعفا به شمار میبصری  رود.( نی  مشترک میان ضعیف و مجهول است 
کههه روایههت رغائههب را از منههابع شههیعی نقههل . سههید بههن طههاووس بههه صههراحت بیههان می7 کنههد 
کرده است و عمده سند منهابع شهیعی بهه روایهت مهرکور، کند، اما سند این رومی ایت را حرف 

جهضم به بعد، تماماو همان طری  اهل زهره است. انتهای این سند، از ابنبه بنیاجازه عالمه 
گرچهه می تهوان ضهعف سهندی تسنن است و سهند تها قبهل از او دارای دو راوی ضهعیف اسهت؛ 

کرد.  روایت را با عمل صحابه جبران 
کههارگیری لفههظ عتمههه، تهه احم اعمههال، از . و8 عههده بههه ثههواب عظههیم، مشههقت برگهه اری آن، بههه 
های ضعف محتوای روایت نبهوده تها چهه رسهد بهه مجعهول بهودن آن. حتهی از ایهن امهور در نشانه

 توان به عنوان مؤیدی بر ضعف و جعل روایت بهره برد.کنار سایر قراین نمی
گرفته در بیت المقدس و 9 هها در شها ، در برگه اری ایهن یا بنا بر برخهی نقهل. بدعت صورت 

 نماز به جماعت است، نه اصل اقامه آن.
گرچهه ایهن روایههت دارای سهند صههحی  نبهوده، امها سههایر خدشهه10 های وارده بههر ایهن روایههت . 

 استوار نیست.
گروهی جعل این روایت را به ابن جهضم نسبت داده11 کهه دلیلهی بهر ایهن امهر اند؛ بهدون آن. 

گفت تنها دلیل اتها  وی، منتهی شهدن تمهامی اسهناد موجهود روایهت اق کنند و شاید بتوان  امه 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
اره 

شم
 ،

 اول

140 140 

کراب بودن وی ثابت شود و یا خود به  که در مرحله نخست باید جاعل و  به اوست؛ در حالی 
کتههب  کنههد و در مرحلههه بعههد او را جاعههل ایههن روایههت دانسههت؛ امهها آنچههه در  جعههل روایههت اقههرار 

کند، بلکه حتی در برخی منابع بهر وثاقهت او تصهری  ، این امر را تأیید نمیشودرجالی دیده می
کهه مفقهود  شده است. از طرفی حکهم بهه مجعهول بهودن ایهن روایهت نیهاز بهه قهراین بیشهتری دارد 

 است.
گههر چههه بهها توجههه بههه قاعههده تسههام  بههه جهها آورن نمههاز رغائههب از بههاب اسههتحباب یهها رجهها 12  .

اصل پریرش این قاعده، مناط حجیت و ثمره آن اختالف نظر اسهت  بالمانع است، اما اوالو در
کهه حکهم بهه وضهع آنهان  و ثانیاو قاعده درباره روایات ضعیف االسناد،جاری است و نهه روایهاتی 

که به استحباب و یها جهواز اقامهه ایهن نمهاز بهه شده است. بنابراین می که افرادی  کرد  توان ادعا 
کرده  اند.علی ندانسته، روایت را جقصد رجا حکم 

 کتابنامه
ابیهدی، بیهروت: محمد مرتضی  بن الدین، محمدعلو   السادة المتقین بشرح احیاضاتحاف  _

 تا.دار الکتب العلمیة، بی

 تا.العربی، بی، محمد غ الی، بیروت: دارالکتاب الدیناحیاض علو   _
المجلسهی، قهم: مکتبهة العالمهة  قرشهی،بهاقی الحسهین ابهن بهن ، علهی الکبیهرالمصباح  اختیار _

 ش.1390
 ت.1418، ابوبکربکری دمیاطی، بیروت: دارالفکر، اعانة الطالبین _
 ت.1410، خیرالدین ارکلی، بیروت: دارالعلم للمالیین، االعال  _
 ت.1409طاووس، تهران: دارالکتب االسالمیة، بن ، سید االعمالاقبال  _
 تا.جا، دارالمعرفه، بیاحمد شربینی، بین ب، محمد شجاعالفا  ابیاالقناع فی حل _
 ت.1417بابویه شیخ صدوت، قم: موسسه البعهة، بن ، علی االمالی _
 تا.االداب، بیالحسن شیخ حر عاملی، نجف: مطبع بن ، محمد امل اْلمل _
 ت.1408محمد، سمعانی، دار الجنان، بن ، عبدالکریم االنساب _
کنهویوضوعهاْلثار المرفوعه فی االخبار الم _ هنهدی، بغهداد: مکتبهة الشهرت  ، محمد عبهدالحی 

 تا.الجدید، بی
شامه، مکهه: مکتبهة ابیاسماعیل، ابنبن الباعث علی انکار البدع و الحوادد عبد الرحمن  _

 ت.1401النهک الحدیهة، 
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 ت.1403مجلسی، بیروت: موسسه الوفاض، ، محمد باقر بحار االنوار _
 ت.1418صری، بیروت: دار الکتب العلمیة، نجیم م، ابنالرائ البحر  _
 تا.کثیر، بیروت: دارالفکر، بیعمر بنبن ، اسماعیل البدایة و النهایة _
 ت.1418االعلمی، کفعمی، بیروت: موسسهعلیبن ، ابراهیم الحصینالبلد االمین و الدرع  _
 تا.دارالمأمون للتراد، بی معین دارمی، دمش :بن ، یحیی معینتاریخ ابن _
 ت.1407احمد ذهبی، بیروت: دارالکتاب العربیة، بن ، شمس الدین محمد االسال  تاریخ _
 تا.بخاری، ترکیه: المکتبة االسالمیة، بی اسماعیلبن ، محمد الکبیرالتاریخ  _
کر، بیروت: دار الفکر، ، ابنمدینة دمش  تاریخ _  ت.1415عسا
علهی عسهقالنی، انهدلس: موسسهه بهن احمهد حجهر ، ابنالعجهب بمها ورد فهی شههر رجهبتبیین  _

 تا.قرطبه، بی
 ت.1414حلی، قم: موسسه آل البیت، یوسف المهبن ، حسن ترکرة الفقهاض _
کریم فیضهی، قهم: انتشهارات قهائم آل شفیع ملکیبن ،جواد المراقباتترجمه  _ تبری ی، ترجمه: 

 ش.1388محمد، 
عراقهی، بیهروت:  محمهد بهنبهن ، علهی لموضهوعهتنزیه الشهریعه المرفوعهه عهن االخبهار الشهنیعه ا _

 ت.1399العلمیه، دارالکتب
 ت.1404علی عسقالنی، بیروت: دارالفکر، بن حجر احمد ، ابنتهریب التهریب _
 ت.1420اثیر، بیروت: دارالفکر، محمد بنبن ، مبارک جامع االصول فی احادیث الرسول _
 ش.1383یر، لنکرانی، قم: ام، محمد فاضل المسائلجامع  _
 تا.فراهانی، بیعاملی، تهران: انتشارات ، بهاضالدینعباسی جامع _
العربهههی، ابهههی حهههاتم رازی، بیهههروت: دار احیهههاض التهههراد بهههن ، عبهههد الهههرحمن التعهههدیلو الجهههرح  _

 ت.1371
  .1981، محمدحسن نجفی، بیروت: دارحیاض التراد العربی، جواهر الکال  _
عابههدین، بیههروت: دارالفکههر، عمههر بنبههن ، محمههد امههین ختارحاشههیه ردالمختههار علههی الههدرالم _

 ت.1415
مصههری، مطههابع الرشههید، بههن الههدین سههیوطی، تحقیهه : ذیههب ، جاللالسههنه و البدعهههحقیقههه  _

 ت.1409
 تا.مدرسین، بیبابویه شیخ صدوت، قم: جامعهبن ، علی الخصال _
 ت.1411یوسف حلی، قم: دارالرخائر، بن ، حسن خالصة االقوال _
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 تا.رجب، بیروت: دارالمعرفة، بیاحمد بنبن ، عبد الرحمن طبقات الحنابلةعلی الریل  _
 ت.1407مدرسین، علی نجاشی، قم:جامعهبن الرجال، احمد  _
 .1383، احمد بن محمد برقی، تهران: انتشارات دانشگاه، الرجال _
 ش.1383تهران،  داود حلی، تهران: انتشارات دانشگاهعلی بنبن ، حسن الرجال _
 تا.حسن طوسی، نجف: المکتبة المرتضویة، بیبن ، محمد الرجال _
کشی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، بن ، محمد الرجال _  ش.1348عمر 
 تا.، اسماعیل حقی، بیروت: دارالفکر، بیالبیان روح _
 ت.1423مجلسی، بیروت: موسسه االعلمی، ، محمد باقر زاد المعاد _
 تا.ار و مدینة الحکم و االخبار، شیخ عباس قمی، قم: اسوه، بیسفینة البح _
 ت.1404ترمری، بیروت: دار الفکر، عیسیبن ، محمد ترمریسنن  _
 ت.1430احمد قشیری، دارالکتاب و السنة، بن ، محمد المبتدعاتو السنن  _
 ت.1413له، احمد ذهبی، بیروت: موسسه الرسابن ، شمس الدین محمد النبالضسیر اعال   _
کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، الح احقات شرح  _  ت.1411، سید نوراهلل شوشتری، قم: 
 ت.1407العربی، الکتاب الدین نووی، بیروت: دار، محیمسلمصحی   شرح _
 تا.تهرانی، قم: موسسه اسماعیلیان، بیآقا بزرگ ، محمد محسن طبقات اعال  الشیعة _
 ت.1414عصفری، بیروت: دار الفکر،  خیاطبن ، خلیفة خلیفة طبقات _
 ت.1412رسالة، محمد، موسسه بن ، ابو عبداهلل طبقات محدثین باصفهان _
یة، بابویه بن ، علی علل الشرایع _  ش.1385الصدوت، نجف: المکتبةالحیدر
یة، ، صبحیالحدیث و مصطلحهعلو  _  ت.1417صال ، قم: انتشارات مکتبة الحیدر
 ت.1415آبادی، بیروت: درا الکتب العلمیه، ، محمد عظیمالمعبودعون  _
 ت.1387امینی، بیروت: دار الکتاب العربی، ، عالمهالغدیر _
 تا.چا، بیدویش، بی فتاوای اللجنة الدائمة للبحود العلمیة و االفتاض، احمد عبدالرزات _
 تا.یجا، المکتبة االسالمیة، بحجر هیهمی، بی، ابنالفتاوی الفقهیة الکبری _
 تا.علی عسقالنی، بیروت: دار المعرفة، بیبن حجر احمد ، ابنالباری فت  _
عبهدالعزی  ملیبهاری هنهدی، بیهروت: بهن ، احمهد الهدینالعین بمهمهات المعین بشرح قهرة فت  _

 تا.ح  ، بیبن دار ا
و همهت، برکهی، تههران: بنیهاد پهژوهش ، علیفرهن  اصهطالحات وقهف در امپراطهوری عهمهانی _

 ش.1395توسعه فرهن  وقف، 
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کتابخانه آیت اهلل مرعشی، عبد اهلل منتجببن ، علی الفهرست _  ش.1366الدین، قم: 
 تا.جا، بی، محمد تقی شوشتری، بیالرجالقاموس _
 ت.1422، ابوطالب مکی، قاهره: دار التراد، القلوبقوت  _
 ت.1417المی، قولویه، قم: موسسه نشر اسمحمد بنبن ،جعفر الزیاراتکامل  _
 ت.1418بهوتی، بیروت: دار الکتب العلمیة، یونس بن ، منصور القناعکشاف _
 ش.1392شهری، قم: دار الحدیث، ، محمد ریکن  الدعاض _
 ت.1390االعلمی،  علی عسقالنی،بیروت: موسسهبن حجر احمد ، ابنالمی انلسان  _
 ت.1405الحوزة، قم: نشر ادب  منظور،مکر ، ابنبن محمد  الدین،جمالالعربلسان _
رجههب، دار احههم ابههن بههن ، عبههد الههرحمن فیمهها لمواسههم العهها  مههن الوالههائفالمعههارف لطههائف  _

 ت.1424ح  ، ابن
 تا.ها، بی، غالمحسین قیصریهلیلةالرغائب حقیقت یا افسانه _
 ت.1426تیمیه، مصر: دارالوفاض، عبد الحلیم ابنبن الدین احمد ، تقیالفتاوی مجموع _
 تا.الفکر، بیالدین نووی، بیروت: دار، محیالمجموع _
 تا.جا، دارالتراد، بیالحاج، بیمحمد ابن بن ، محمد المدخل _
 ش.1385، عبداهلل مامقانی، قم: دلیل ما، مرآة الکمال _
البیهههت،  ، میهههرزا حسهههین نهههوری، بیهههروت: موسسهههه آلالمسهههائلمسهههتنب  و  الوسهههائلمسهههتدرک  _

 ت.1407
 ش.1361مدرسین، بابویه شیخ صدوت، قم: جامعه بن ، علی االخبار معانی _
 ت.1426نقش، ، محمد صنقور علی بحرانی، قم: منشورات االصولیالمعجم  _
 ت.1410، ابوالقاسم خویی، قم: مرک  نشر آثار شیعه، الحدیثرجال معجم  _
 تا.بی االسالمی،فارس، قم: مکتب االعال  بن ، احمد معجم مقاییس اللغة _
 ت.1405عبداهلل عجلی، مدینه: مکتبة الدار، بن ، احمد معرفة الهقات _
 ت.1377العربی، احمد شربینی، بیروت: داراحیاض التراد بن ، محمد المحتاجمغنی _
 ت.1420عمر رازی، بیروت: دار احیاض التراد العربی، بن ، محمد الغیبمفاتی   _
 تا.ن: مشعر، بی، شیخ عباس قمی، تهراالجنانمفاتی  _
 ش.1390 ، ناصر مکار  شیرازی، قم: مدرسه اما  علینوینمفاتی  _
 ت.1420، سیدمحسن امین، بیروت: موسسه االعلمی، الجنات مفتاح _
کبری زاده، بیههروت: دارالکتههب ، احمههد بههن مصههطفی طههاشمفتهاح السههعادة و مصههباح السههیادة _
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 ت.1422العلمیة، 
 تا.اصفهانی، بی ، راغبالمفردات _
 ت.1418عباس خوارزمی، بیروت: المکتبة العصریة، بن ، محمد مفید العلو  و مبید الهمو  _
 ت.1410مدرسین، نعمان مفید، قم: جامعه بن محمد بن ، محمد المقنعة _
جهوزی، بیهروت: علهی ابنبهن ، جمهال الهدین عبهد الهرحمن المنتظم فی تهاریخ االمهم و الملهوک _

 ت.1412العلمیة، دارالکتب
حلی، قهههم: انتشهههارات یوسهههف عالمههههبهههن ، حسهههن منههههاج الصهههالح فهههی اختصهههار المصهههباح _

 ت.1420مجلسی، عالمه
السههلفیه، جههوزی، مدینههه: المکتبهعلههی، ابنبههن ، جمههال الههدین عبههد الههرحمن الموضههوعات _

1966.  
 تا.احمد ذهبی، بیروت: دارالمعرفة، بیبن ، شمس الدین محمد االعتدال می ان _
 ش.1376الحسین، تفرشی، قم: موسسه آل بیت، بن ، مصطفی النقد الرج _
الحسن شیخ حهر عهاملی،بیروت: دار بن ، محمد الشریعةالمسائل الشیعة الی تحصیل وسائل  _

 ت.1403التراد العربی، 
الحسههن شههیخ حههر عههاملی، مشهههد: آسههتان قههدس بههن ، محمههد االئمههةاحکهها  هدایههة االمههة الههی  _

 تا.رضوی، بی
 ، سهههید محمهههود طیهههب«ی اعتبهههار روایهههت لیلهههةالرغائب و تحقیههه  در معنهههای رغائهههببررسههه» _

 .19ش، شماره1397، پژوهیحدیثحسینی، 
کاووشهههی نهههو در فقهههه، احمدعابهههدینی، «بررسهههی تسهههام  در ادلهههه سهههنن» _ ، 49، شهههمارهمجلهههه 

 ش.1385
 25، محسهههههههههن فصهههههههههاحت، وبهههههههههالگ آسهههههههههمان «لیلهههههههههةالرغائب سهههههههههنت یههههههههها بهههههههههدعت» _
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