 ‐ 36832ﺷﺐ ﻗﺪر ﭼﻪ ﺷﺒ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻮﻧﻪ آن را زﻧﺪه ﺑﺪارﯾﻢ؟
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ﺷﺐ ﻗﺪر را ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد؟ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﯿﺮت ﻧﺒﻮی و وﻋﻆ و ارﺷﺎد و ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﻣﺴﺠﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﭼﻨﺎن ﺗﻼﺷ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دﯾﺮ ﺷﺐﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤدادﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺗﻼش ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و دﻋﺎ ﻣﺷﻮد .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ] رﻣﻀﺎن[ ﻓﺮا ﻣرﺳﯿﺪ ﺷﺒﺶ را ]ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت[ زﻧﺪه ﻣداﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهاش را
ﺑﯿﺪار ﻣﮐﺮد و ازار ﺧﻮد را ﻣﺑﺴﺖ )ﯾﻌﻨ از زﻧﺎن دوری ﻣﺟﺴﺖ( و اﺣﻤﺪ و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﭼﻨﺎن
ﺗﻼش ﻣﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ آن ﺗﻼش ﻧﻤﮐﺮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺷﺐ ﻗﺪر از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ﭘﺎداش ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ]ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت[
اﯾﺴﺘﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ( و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻋﯿﺖ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم اﺳﺖ.
)اﺣﺘﺴﺎب ﯾﻌﻨ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﭘﺮوردﮔﺎر(.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ،دﻋﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ
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ـ ﯾﺎد دادهاﻧﺪ .ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﮔﺮ
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺒ ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻮ اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻧﱠﻚَ ﻋﻔُﻮ ﺗُﺤﺐ اﻟْﻌﻔْﻮ ،ﻓَﺎﻋﻒ ﻋﻨّ ﯾﻌﻨ :ای اﻟﻪ ،ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻞ
ﮔﺬﺷﺘ و ﮔﺬﺷﺖ را دوﺳﺖ داری ،ﭘﺲ از ﻣﻦ درﮔﺬر.
راﺑﻌﺎ:
اﻣﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﺒ ﺧﺎص از رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً آن را ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺐﻫﺎی ﻓﺮد دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ
رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺶ از دﯾﺮ ﺷﺐﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را
دارد ،زﯾﺮا اﺣﺎدﯾﺜ در اﯾﻦ ﺑﺎره وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ:
اﻣﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻪ در رﻣﻀﺎن و ﻧﻪ در دﯾﺮ اوﻗﺎت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ )ﯾﻌﻨ دﯾﻦ( ﭼﯿﺰی ﻧﻮ ﺑﺴﺎزد ﮐﺎرش ﻣﺮدود اﺳﺖ و در رواﯾﺖ دﯾﺮ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮐﺎر ﻣﺮدود اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم در ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳ در دﯾﻦ ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش،
راه و روش ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در دﯾﻦ ،ﻧﻮآوری و ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ.
و ﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ

2/2

