 ‐ 154850ﺑﺪﻋﺖ ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن
ﺳﻮال
ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮﺧ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روز ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ؛ آﻧﺎن اﯾﻦ روز را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺒﺶ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﭘﺮدازﻧﺪ .درﺑﺎرۀ
اﯾﻦ روز اﺣﺎدﯾﺜ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ روز را ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺪﻋﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻃﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از روﺷ ﺳﺎﺧﺘ در دﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ]و در ﺗﻘﺎﺑﻞ[ ﺑﺎ
]اﻋﻤﺎل[ ﺷﺮﻋ اﺳﺖ و ﺳﻠﻮک آن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺗﻌﺒﺪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ...از ﺟﻤﻠﮥ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ روش و ﺷﻞ ﻣﻌﯿﻦ ]در
اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل اﺳﺖ[ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﮐﺮ ﺑﻪ روش دﺳﺖ ﺟﻤﻌ ﺑﺎ ﯾ ﺻﺪا و ﻗﺮار دادن روز ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪ و ﺷﺒﯿﻪ آن.
و از ﺟﻤﻠﻪاش ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ روزۀ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن و زﻧﺪه داﺷﺘﻦ ﺷﺐ آن« )اﻻﻋﺘﺼﺎم ۳۷ /۱ :ـ .(۳۹
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺷﻘﯿﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎم اﻟﻔﺘﻨ در ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺳﺎﺧﺘ در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮥ
ﺷﻌﺒﺎن ﻧﻤﺎز اﻟﻔﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ رﮐﻌﺘﺶ را ده ﺑﺎر ﺳﻮرۀ اﺧﻼص و ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
]ﺑﺪﻋﺖ[ ﺑﯿﺶ از ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ و اﻋﯿﺎد ]ﺷﺮﻋ [اﻫﻤﯿﺖ ﻣدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺘ ﯾ ﺧﺒﺮ و اﺛﺮ ]از ﺳﻨﺖ[ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ﺟﺰ آﺛﺎر ﺿﻌﯿﻒ
و ﻣﻮﺿﻮع .اﯾﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮت و اﺣﯿﺎء اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻓﺮﯾﺒﺖ ﻧﺪﻫﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺛﻌﻠﺒ اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺐ ﻗﺪر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻋﺮاﻗ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ]ﺷﻌﺒﺎن[ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺟﻮزی آن را در ﮐﺘﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت )اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺎﺧﺘ(
آورده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻠ در ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﻤﺎز و دﻋﺎی ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن :ﺣﺪﯾﺚ :ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﺷﺪ ﺷﺒﺶ را ﺑﯿﺪار ﺑﺪارﯾﺪ و روزش را
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روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﻋﻠ رواﯾﺖ ﮐﺮده .ﻣﺤﺸﯿﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و در زواﺋﺪ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﺑﻦ اﺑ ﺑﺴﺮه
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :او ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺳﺎﺧﺖ .و ﻧﻤﺎز ﺷﺶ رﮐﻌﺘ در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺖ
دﻓﻊ ﺑﻼ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺑﻧﯿﺎزی از ﻣﺮدم ،و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرۀ ﯾﺎﺳﯿﻦ و دﻋﺎ ﺑﯿﻦ آن ﺑﺪون ﺷ ﻧﻮآوری در دﯾﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ
ﺳﺮور ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ .ﺷﺎرح اﺣﯿﺎء ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎز در ﮐﺘﺐ ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای آن و
دﻋﺎﯾﺶ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﯿﺤ در ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام ﺟﺰ آﻧﻪ از ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺖ .اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺮای
زﻧﺪه ﻧﺎه داﺷﺘﻦ ﺷﺒ از اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻏﯿﺮ آن ﻣﺮوه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .ﻧﺠﻢ اﻟﻐﯿﻄ درﺑﺎرۀ روش
اﺣﯿﺎی ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺣﺠﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻄﺎ و اﺑﻦ اﺑ ﻣﻠﯿﻪ و ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ و
اﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺎر ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﻤﻪاش ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و درﺑﺎرۀ ﻗﯿﺎم آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و از ﯾﺎراﻧﺸﺎن وارد ﻧﺸﺪه؛ و ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﺎز رﺟﺐ و ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻣﻨﺮ و زﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺴﻨﻦ واﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺎت ).(۱۴۴
ﻓﺘﻨ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻮام ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن آﺗﺶ
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺴﻖ و زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﻣﺤﺎرم آﻧﻘﺪر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ از وﺻﻒ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،آﻧﻘﺪر ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء از ﺷﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن
ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎز در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس در ﺳﺎل  ۴۴۸ﻫﺠﺮی رخ داد .زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻓﻘﻬﺎﯾﻤﺎن را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺑﺮاﺋﺖ اﻫﻤﯿﺘ دﻫﻨﺪ و آن را ﺑﺮ دﯾﺮ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی دﻫﻨﺪ .اﺑﻦ دﺣﯿﻪ
ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﺋﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﯾ ﻣﻘﻄﻮع اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ رواﯾﺘ ﮐﻪ دروغ ﺑﻮدن آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ« )ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺘﻨ.(۴۵ :
ﻧﺎ :اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﺑﻦ ﺟﻮزی ) (۱۷۲ /۲اﻟﻤﻨﺎر اﻟﻤﻨﯿﻒ ﻓ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﻀﻌﯿﻒ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ) (۹۸و اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻮﮐﺎﻧ
).(۵۱
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺷﻌﺒﺎن ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و آن را روزﻫﺎی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻣداﻧﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ از
وارد ﺷﺪن رﻣﻀﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺷﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از اﻫﻞ ﻟﻐﺖ اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪن روزهﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ در ﺷﻌﺒﺎن ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺪ و ﺟﺸﻦ و ﻋﺒﺎدت ﻣﺨﺼﻮﺻ در وﺳﻂ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻧﺠﺎم آن از ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ
و اﻣﻮر ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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