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AAA« 1.الحديث متفق عليه   

چرخد  ها و زمين را خلق كرده مي زمان بر همان روالي كه روز اول خداوند آسمان

شوند،  هاي حرام محسوب مي ، و سال دوازده ماه است، چهار ماه آن از ماهزند و دور مي

هاي  آيند، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، و ماه رجب كه ميان ماه سه تا پشت سر هم مي

  . و شعبان قرار دارد الثاني جمادي

من و عروه بن زبير وارد مسجد شديم، : از مجاهد روايت شده كه گفته است -2

نشسته  –اهللا عنها  رضي –در حجرة عايشه  –اهللا عنهما  رضي –بن عمر  ديديم كه عبداهللا

ن الضحي بودند، از عبداهللا ب ةصالاست، و تعدادي از مردم در مسجد مشغول خواندن 

به ) شخصي( بدعت است، سپس: از آنها سؤال كرديم، در جواب گفتعمر در مورد نم

چهار عمره، يكي از آنها در ماه : چند عمره انجام داده است؟ گفت �پيامبر: او گفت

و شنيديم كه : گويد م، در ادامه ميرجب بوده است، دوست نداشتيم سخنش را رد كني

در حجرة خودش مشغول مسواك زدن است، عروه  – اهللا عنها رضي –المؤمنين عايشه  ام

چه : گويد؟ گفت كه ابوعبدالرحمن چه ميشنوي  المؤمنين آيا مي اي ام: گفت 

و يكي از آنها در ماه  ندچهار عمره انجام داده ا �اهللا رسول: گويد گويد؟ گفت مي مي

، ابوعبدالرحمن رحم كند رخداوند ب: صديقه جواب داد ةرجب بوده است، عايش

_____________________ 

و مسلم كتـاب  ) 5550: (صحيحه مع فتح الباري، كتاب األضاحي، حديث شمارهرواه البخاري في  -1

  ). 1679: (القسامة، حديث



آن ، و  و حضور داشته  با ايشان بوده) ابن عمر(اي را كه انجام داده  هر عمره �پيامبر

   1.هرگز در ماه رجب به عمره نرفته است �حضرت 

فـرع و   »B$�CDEF��,D �«: كه فرمودندروايت شده  �از پيامبر �هريره از ابي -3

ها ذبح  كه براي طاغوتعتيره هيچ كدام درست نيستند، فرع اولين بچة چهارپايان است 

   2.كردند كردند، و عتيره چيزي بود كه در ماه رجب ذبح مي مي

گفـتم اي رسـول   : روايـت شـده كـه گفـت     –اهللا عنهمـا   رضي –بن زيد  از اسامه -4

 �؟ پيـامبر دام كه در هيچ ماهي بـه انـدازة مـاه شـعبان روزه بگيريـ      شما را نديده !�خدا
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اين ماهي است كه مردم از آن غافل هستند، ماهي است ميان رجب و رمضان قرار 

به شوند، دوست دارم اعمال من  بلند مي خداونددارد، ماهي است كه اعمال مردم بسوي 

  . ند در حالي كه روزه هستمشو دسوي خداوند بلن

، سپس آمد �نزد پيامبراو عمويش روايت شده كه  يااز پدرش  از مجيبة الباهلي -5

اي : اش تغيير كرده بود، گفت عيت قيافهرفت و بعد از يك سال آمد كه حال و وض

من همان باهلي : تو كيستي؟ گفت: فرمود �شناسي؟ پيامبر آيا مرا نمي �رسول خدا

_____________________ 

) 1776-1775(، كتاب عمره، حديث )9/599(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  ). 1255: (و مسلم، كتاب الحج، حديث شماره

و مسلم، ) 5473(، كتاب العقيقه، حديث شماره )9/596(رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري،  -2

  ). 1976: (كتاب األضاحي، حديث

، كتاب الصـيام، عالمـه   )4/102(و رواه النسائي في سننه، ) 5/201(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -3

  . مراجعه شود) 522/ 4(به سلسله ي احاديث صحيحه . اين إسناد حسن است: الباني گفته است
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... اي قشنگ داشتي؟  ات تغيير كند در حالي كه قيافه چه چيزي باعث شده كه قيافه

هاي حرام روزه بگير و افطار كن سه مرتبه اين سخن را تكرار  از ماه: فرمود �پيامبر

  .ني در هر ماه سه روز روزه بگيرداد يع را نشان مي 3كرد، و با انگشتانش عدد 

از سعيدبن جبير از روزة ماه : شده كه گفت بن حكيم انصاري روايت از عثمان -6

از ابن : رجب قرار داشتيم، در جواب گفتاه رجب سؤال كردم؟ آن زمان هم در م

گرفت حتي  روزه مي �رسول خدا: گفت ام كه مي شنيده –اهللا عنهما  رضي –عباس 

گفتيم  كرد به طوري كه مي كند، و گاهي هم افطار مي گفتيم روزه است و افطار نمي مي

   2.گيرد روزه نمي �پيامبر

چهار عمره انجام داده  �پيامبر روايت شده كه –اهللا عنهما  رضي –از ابن عمر  -7

   3.است كه يكي از آنها در ماه رجب بوده است

_____________________ 

، كتـاب الصـوم،   )810-2/809(و رواه ابوداود فـي سـننه،   ) 5/28(اإلمام احمد في مسنده،  رواه -1

، و سـنن  1741: كتاب الصيام، حـديث شـماره  ) 554/ 1(، سنن ابن ماجه )2428(حديث شماره 

بعضي از شيوخ ما اين حديث را بخـاطر  : كتاب الصيام، منذري گفته است) 292، 291/ 4(بيهقي 

وي كه آيا مجيبه باهلي است يـا ابومجيبـه بـاهلي ضـعيف دانسـته انـد و ايـن        اختالف در اسم را

  . مراجعه شود 2318: حديث شماره) 306/ 3(اعتراضي بجا است، به مختصر سنن ابوداود 

، كتاب الصيام، حديث )2/811(و رواه مسلم في صحيحه، ) 1/231(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

  . 2430: ث شماره، و سنن ابوداود، حدي)1157(

  ) 941(، حديث شماره )2/207(رواه الترمذي في سننه،  -3



ما  �اي رسول خدا: مردي صدا برآورد و گفت: المليح روايت شده گفت از ابي -8

دهيـد؟   كرديم، شما چه دسـتوري مـي   در زمان جاهليت در ماه رجب حيواني را ذبح مي


«: گفت �پيامبر ��! c$ * 1( TC � 
�9'= [�, �
 
�$'� � I8�
��&d(«A1   
فقط براي خدا و به خاطر او ذبح كنيد در هر ماهي كه باشد، و از او اطاعت و «

  . »فرمانبرداري كنيد، و تهيدستان و گرسنگان را اطعام دهيد

از : الباهلي روايت شده گفتبن كريم بن الحارث بن عمرو  بن زراره از يحيي -9

 �الوداع با پيامبر ةحجبن عمرو شنيده در  درش حارثاز پ گفت ميپدرم شنيدم كه 

نظرت در مورد ذبح  �اي رسول خدا: كرده است، از ميان مردم نفري گفتمالقات 

*�e, f�* ]� ]� f �«: دفرمو �اولين بچه چهارپا كه ذبح شود چيست؟ پيامبر نمودن
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هر كس دوست دارد در ماه رجب حيواني را ذبح كند، آن را انجام دهد و هر كس «

دوست ندارد ذبح نكند، هر كس دوست دارد اولين بچة چهارپا را ذبح كند مختار 

است و هر كس دوست ندارد آن را انجام ندهد، و در گوسفندان قرباني وجود دارد، و 

  . »ان دست را مشت كرده بود به جز يكي از آنهابا اشاره تمام انگشت

_____________________ 

، و سنن )2830(، حديث )3/255(و رواه ابوداود في سننه، ) 5/76(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

كتاب الذبائح، ) 1058، 1057/ 2(، كتاب الفرع والعتيرة، و سنن ابن ماجه )170، 169/ 7(نسائي 

اسـناد ايـن حـديث    : كتاب الـذبائح، و گفتـه  ) 235/ 4(، و مستدرك حاكم 3167: حديث شماره

  . صحيح است، و ذهبي نيز با او موافقت كرده است

، كتاب الـذبائح، و  )4/236(و رواه الحاكم في المستدرك، ) 169-7/168(رواه النسائي في سننه،  -2

  .  شرط شيخين استاين حديث بر : اسناد اين حديث صحيح است، و ذهبي گفته: گفته



 �در عرفات در خدمت پيامبر: گويد بن سليم روايت شده است مي فاز مخن - 10


	«: فرمود تاده بوديم از او شنيدم ميايس �j( ��H�# , "�9g( ��, I! TC ^�' IR
 I! T�
�"�@8$	
 �k���Q T�	
 TR ?EF�&	
 �� ����Q IR EF�,«A1   

ردم بر تمام افراد خانواده در هر سال يك قرباني و يك عتيره واجب است، آيا اي م«

ناميد يعني چيزي كه در  دانيد عتيره چيست؟ همان چيزي است كه آن را رجبيه مي مي

  . »شود ماه رجب ذبح مي

! �اي رسول خدا مگفت: روايت شده كه گفت از أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي - 11

خورديم و هر كس نزد  كرديم، از آن مي در ماه رجب حيواني را ذبح مي در زمان جاهليت

�«: فرمود �داديم، پيامبر آمد به آن مي ما مي' HV'D«
  . هيچ اشكالي ندارد 2

در مورد : گويد كند و مي ز جد خود روايت ميعمروبن شعيب از پدرش او هم ا - 12


	&�EF %�«: هم سؤال شد؟ فقال و همچنين از عتيره ... سؤال شد؟  �عقيقه از پيامبر«
3 

  . حق است) شود حيواني كه در ماه رجب ذبح مي(عتيره : فرمود  �پيامبر

  1.از روزة ماه رجب نهي فرموده است �روايت شده كه پيامبر �از ابن عباس - 13

_____________________ 

كتـاب الفـرع والعتيـرة، و رواه    ) 168- 7/167(و رواه النسائي في سـننه،  ) 4/215(رواه احمد في مسنده،  -1

اين حديث حسن غريب اسـت، سـنن ابـوداود،    : و لفظ حديث از او است و گفته) 1555(الترمذي، حديث 

  . مراجعه شود 94/ 4السنن  معالم: براي تفصيل بيشتر به. 2788: كتاب الضحايا، حديث شماره

بـاب فـي الفـرع    ) 2/81(كتاب الفرع والعتيـرة، سـنن الـدارمي    ) 7/171(رواه النسائي في سننه،  -2

به موارد الظمĤن إلي زوائد ابن حبان، كتاب ). 1607(والعتيرة، رواه ابن حبان في صحيحه، حديث 

  .مراجعه شود 1607: األضاحي، حديث شماره

كتاب الفرع والعتيرة، و ) 7/168(، و رواه النسائي في سننه، )3/183(د في مسنده، رواه اإلمام احم -3

  . آورده و اشاره كرده كه اين حديث حسن است 187/ 2سيوطي آن را در جامع الصغير 



: گفت مي �رسيد پيامبر زماني كه ماه رجب مي: گويد انس بن مالك مي -14
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ت خود را نازل در ماه رجب و شعبان و رمضان براي ماه رحمت و برك !پروردگارا«

تر و  شب جمعه شبي شريف و بزرگ است و روزش قشنگ«: فرمود و مي» بفرما

  . »باشد تر مي نوراني

اش به طور  فضل و بزرگي ماه رجب و در مورد روزه در مورد: گويد ابن حجر مي

مخصوص در آن ماه حديث صحيحي كه صالحيت حجت و  يمعين و در مورد قيام شب

 ام استدالل داشته باشد وارد نشده است، و قبل از من كه قاطعانه اين مطلب را بيان كرده

صحيح از او روايت  ابواسماعيل الهروي به اين مطلب اشاره كرده و با اسناد حافظ امام

   3.ايم ايم، و از غير او هم روايت كرده كرده

كند كه بصورت  سپس بعضي از احاديث ضعيف و موضوع را در اين مورد بيان مي

  : مكني اي را ذكر مي خيلي مختصر مجموعه

                                                                                                                       

و در اين سـند داود بـن عطـاء    ) 1743(، كتاب الصيام، حديث )1/554(رواه ابن ماجه في سننه،  -1

به مصـباح  . گويد اين حديث صحيح نيست او اتفاق دارند، ابن جوزي مي مدني آمده كه در ضعف

و تهـذيب   913: حديث شماره 65/ 2و العلل المتناهية  78، 77/ 2الزجاجة في زوائد ابن ماجه 

  .مراجعه شود 370: ترجمه ي شماره 194 -193/ 3التهذيب 

بن ابي الرقاد آمده كه امام بخـاري او  ، و در اين سند زائده )1/259(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -2

 305/ 3به تهذيب التهذيب . نمي دانم او كي است؟: را منكر الحديث گفته است، و امام نسائي گفته

  . مراجعه شود 570: ترجمه ي شماره

  . مراجعه شود 6به كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، ص  -3



  

  از احاديث ضعيف
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گويند، آبش از شير سفيدتر و از عسل  در بهشت رودي وجود دارد به آن رجب مي«

روزه بگيرد خداوند از اين رود او را رجب تر است، هر كس يك روز در ماه  شيرين

  . »آب خواهد داد
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پروردگارا در ماه رجب و شعبان براي ماه رحمت و بركت نازل بفرما و ما را به ماه 

  . رمضان برسان
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  . بعد از ماه رمضان به جز در ماه رجب و شعبان روزه نگرفته است �رسول خدا

  

_____________________ 

ي كتاب الترغيب و الترهيب، و ذكره الحافظ اإلصـفهاني فـي   ذكره ابوالقاسم التيمي ف: قال ابن حجر -1

، 9: تبيين العجب، ص: براي تفصيل بيشتر به. كتاب فضل الصيام و رواه البيهقي في فضائل األوقات

  . مراجعه شود 65/ 2والعلل المتناهية  11

اري او را منكـر  و در اين سند زائده بن ابي الرقاد آمده كـه امـام بخـ    ،295/ 1مسند امام احمد  - 2

 305/ 3التهـذيب  بـه تهـذيب   . نمي دانـم او كـي اسـت؟   : الحديث گفته است، و امام نسائي گفته

  .مراجعه شود 570: ي شماره ترجمه

گويد اين حديث موضوع است چون در سـند آن يوسـف بـن عطيـه      بيهقي مي: گويد ابن حجر مي -3

  . مراجعه شود 12به تبيين العجب، ص . وجود دارد او هم جداً ضعيف است



  از احاديث موضوعو 


� � *&@�� * $1 ��8«: حديث $ * 7T��( $ * ��M��«A1   
  . و رمضان ماه امت من است) �پيامبر(ماه رجب، ماه خدا، و شعبان ماه من 
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هاي ديگر مثل فضل و بزرگي قرآن بر  فضل و بزرگي ماه رجب به نسبت ساير ماه

  . هاي ديگر است ذكار و كتابساير ا
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گويند زيرا عرب در آن ماه  به آن ماه كر مي(ماه رجب ماه خدا و ماه كر است 

ه و حسلك اكردند لذا صداي چكاچ و غارت نمي زدند جنگيدند و شبيخون نمي نمي

هر كس در ماه رجب از روي ايمان و تقوي ) شد صداي كسي براي كمك شنيده نمي

   .گردد يك روز روزه بگيرد رضايت بزرگ خدا براي او واجب مي

_____________________ 

مراجعـه شـود، ابـن     15-13اين حديث موضوع است، به تبيين العجـب، ص  : گويد ابن دحيه مي -1

  . مراجعه شود 206 -205/ 2اين حديث موضوع است، به الموضوعات : جوزي هم گفته

مردان اسناد حديث همگي ثقه و مورد اطمينان هستند به جز السقطي كه آفـت  : گويد ابن حجر مي -2

  . مراجعه شود 17است و به درست كردن حديث مشهور است، به كتاب تبيين العجب، ص 

: حــديث شــماره 439، و الفوائــد المجموعــة للشــوكاني، ص 17بــه كتــاب تبيــين العجــب، ص  -3

  . مراجعه شود1260
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رجب سه روز روزه بگيرد خداوند اجر و ثواب يك ماه را براي او هر كس در ماه 

نويسد، و هر كس هفت روز روزه بگيرد هفت در از درهاي جهنم بر او بسته  مي

  . شود مي
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هر كس در اولين شب ماه رجب نماز مغرب را بخواند، سپس بعد از آن بيست ركعت 

حه و قل هواهللا احد را يك مرتبه بخواند، و اين بيست نماز بخواند، در هر ركعت سوره فات

دانيد ثواب و اجر  آيا مي) يعني دو ركعت دو ركعت بخواند(ركعت را با ده سالم ادا كند 

اش، مال و ثروتش، فرزندانش، را  خداوند خودش خانواده: اين كار چقدر است؟ فرمود

ن حساب و عذاب از روي پل صراط دهد، و بدو كند، او را از عذاب قبر پناه مي محفوظ مي

  . كند شود و نجات پيدا مي مانند برق رد مي

_____________________ 

و ) 18(و تبيين العجـب، ص  ) 2/206(به الموضوعات ابن جوزي، ص : اين حديث موضوع است -1

  . مراجعه شود) 2/115(المصنوعة للسيوطي، الآلليء 

 47: و الفوائـد المجموعـة ص  ) 20(و تبيـين العجـب، ص   ) 123/ 2(به الموضوعات ابن جوزي،  -2

  .مراجعه شود 145: حديث شماره
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قبل از اينكه از .... هر كس در ماه رجب روزه بگيرد و چهار ركعت نماز در آن بخواند 

  . شود بيند يا به او نشان داده مي رد جايگاه خود را در بهشت ميدنيا برود و بمي
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، اما از اولين شب جمعة است رجب ماه خدا، شعبان ماه من، و رمضان ماه امت من«

نامند، و رغائب آن است  آن را رغائب مي  ماه رجب غافل نشويد، شبي است كه مالئكه

ها و زمين باقي  آسمان اي مقرب در كه زماني كه يك سوم شب گذشت هيچ مالئكه

تا  خواهد شوند، خداوند از آنها مي ماند مگر اينكه در كعبه و كنار آن جمع مي نمي

خواهيد از من طلب كنيد،  هاي من آنچه مي اي مالئك: فرمايد چيزي را طلب كنند، مي

_____________________ 

و الفوائـد  ) 21(و تبيـين العجـب، ص   ) 2/124(بـه الموضـوعات ابـن جـوزي،     : حديث موضوع -1

  . مراجعه شود) 47(المجموعة، ص 

و الفوائـد  ) 24-22(و تبيـين العجـب، ص   )2/124(به الموضوعات ابن جوزي، : حديث موضوع -2

  . مراجعه شود146: حديث شماره) 50-47(المجموعة، ص 



نياز ما اين است كه هر كس روزة ماه رجب را بگيرد او  !پروردگارا: گويند مي آنها هم

سپس . اين كار را كردم: گويد ا پاك گرداني، خداوند هم ميعفو كني و گناهانش ر را

شنبة ماه رجب، سپس  بگيرد، اولين پنجروزه شنبه را  پنج هر كس روز: گويد مي �پيامبر

  . »...زده ركعت نماز بخواند ميان عشاء و تاريكي شب، يعني شب جمعه، دوا
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هر كس شب نيمة ماه رجب چهارده ركعت نماز بخواند و در هر ركعت سورة حمد 

  . الي آخر...) را يك مرتبه و قل هو اهللا احد را بيست مرتبه بخواند 
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ماه رجب ماه بزرگي است، هر كس يك روز در آن ماه روزه بگيرد خداوند ثواب 

  . نويسد روزة هزار سال را براي او مي

آنچه گذشت قسمتي بسيار كم از احاديث موضوع و نادرست در مورد فضل و 

اختصاص ماه رجب به روزه و  بزرگي ماه رجب بود، كه هدف اشاره و آگاهي بر عدم

يا نماز و يا ساير موارد ديگر بود، و آنچه بيان شد براي آگاه شدن كافي است، و آنچه 

ر آنها بيان شده هايي كه احاديث موضوع و دروغ د توان در كتاب بيان نشده ميهم 

  . اهللا اعلمو...  الهادي إلي سواء السبيل اهللاجستجو كرد، و

_____________________ 

و الفوائـد  ) 25(و تبيين العجـب، ص  ) 2/126(به كتاب الموضوعات ابن جوزي، : حديث موضوع -1

  . مراجعه شود147: حديث شماره) 50(المجموعة، ص 

و ) 26(و تبيـين العجـب، ص   ) 207-2/206(به كتاب الموضوعات ابن جوزي، : حديث موضوع -2

  . مراجعه شود 289: حديث شماره) 101(الفوائد المجموعة، ص 


