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  :به وجود آورداولين كسي كه آن را 

األلفيه را در شب نيمة شعبان ايجاد كرد مردي بود كه مشهور  ة
	اولين كسي كه 
المقدس شد، قرآن را خوب  وارد بيت  ه 448بود، در سال 1أبي الحمراء اهل نابلس به ابن

األقصي نماز اقامه كرد و مردي  كرد، در شب نيمة شعبان در مسجد و قشنگ تالوت مي
سپس سومي و چهارمي نيز اضافه شدند، نماز را تمام نكرده بود كه به به او اقتدا كرد، 

  . جماعت زيادي تبديل شدند
األقصي و  نماز در مسجدو با او نماز خواندند، در مسجد سال آينده جماعت زيادي 

پيدا كرد، نماز طوري جا گرفت و استقرار پيدا كرد كه فكر  هاي مردم وسعت خانه
   2.باشد مي �كردند سنت پيامبر مي

  
  هاي آن نماز  ويژگي

شود چون سورة اخالص هزار بار در  ناميده مي) هزارتايي(األلفيه  ،بدعت اين نمازِ
ده مرتبه سورة اخالص شود، چون يكصد ركعت است در هر ركعت  آن خوانده مي

  . شود مي خوانده
هاي مختلفي  ها و روايت ثواب و اجر آن به صورتها و چگونگي اين نماز،  ويژگي

شكي نداريم : گويد آورده است و ميه است كه ابن جوزي آن را در موضوعات آمد

_____________________ 

شهر پر آب و مشهوري در سرزمين فلسطين، و كوهي كه يهود گمـان مـي كننـد ابـراهيم فرزنـد       - 1

  .مراجعه شود 248/ 5ش را بر آن ذبح نمود نيز در آن واقع شده است، به معجم البلدان خوي

  . مراجعه شود) 122-121(به كتاب التحذير و البدع، للطرطوشي، ص  -2
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كه اين حديث موضوع و ساختگي است، اكثر راويان آن از هر سه طريق روايت شده 
   1.باشد محال است �حديثي كه از پيامبر مجهول و ضعيف هستند، كه قطعاً چنين

شب پانزدهم آن ماه صورت نماز شعبان، : گويد غزالي در كتاب األحياء مي
شود، در هر ركعت بعد  گيرد، يكصد ركعت است، دو ركعت دو ركعت خوانده مي مي
   2.شود د خوانده ميز سورة فاتحه، سورة قل هواهللا احا

  
  :حكم اين نماز

  . شعبان بدعت است ةاأللفيه نيمة
	نظر دارند كه  جمهور علما اتفاق
به  �و هيچ يك از خلفاي راشدين �نماز األلفيه در شب نيمة شعبان از طرف پيامبر

مانند بزرگ  اند، و هيچ يك از ائمة ستور ندادهنشده است و به آن د وضععنوان سنت 
آن را  – اهللا رحمهم – امام ابوحنيفه، مالك، شافعي، احمد، ثوري، اوزاعي، ليث و غيره

و حديثي كه در اين مورد روايت شده است موضوع و ساختگي . اند مستحب ندانسته
   3.شناس بر موضوع بودن آن اتفاق نظر دارند باشد، اكثر علماي حديث مي

شب اسراء و  ،مانند شب نيمة شعبان يبدان كه چنين مراسم و مجالس !برادر مسلمان
ها با  ستند، كه اين بدعتارهاي بدعت و حرام زيادي همعراج، شب رغائب، شامل ك

_____________________ 

و فوائـد  ) 60-2/57(و الآللـي و المصـنوعه سـيوطي،    ) 130-2/127(به كتـاب الموضـوعات،    -1

  . مراجعه شود) 51(المجموعه، ص 

  . مراجعه شود) 1/203(الدين،  كتاب احياء علوم به -2

) 2/628(و اقتضاء الصراط المستقيم، ) 134-23/131(به مجموعه فتاوي شيخ االسالم ابن تيميه،  -3

  . مراجعه شود) 30-1/28(و فتاوي محمد رشيد رضا، ) 33(و الباعث ألبي شامه، ص 
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ها و  كنند، كه ابن الحاج اين بدعت هاي مختلف فرق مي ها و مكان زمانتوجه به 
وجود دارند به تفصيل بيان كرده است كه   اين مراسم محرمات و منكرات را كه در

  : كنيم اي از سخن ايشان را بيان مي خالصه
كه اسراف است و آن را به ،  و اذيت كنندهبار  ي مشقتها خرجشدن به كلف م -1

  . باشد دهند در حالي كه دين از اين كارها بري مي نام دين انجام مي
  . باشند هاي حرام و ناشرعي مي داراي صورتهايي كه  شيريني -2
روي اضاعة مال وجود دارد، به  ها و غيره، كه در اين زياده روشن كردن چراغ -3

روغن و يا مواد مصرفي وقف باشند كه نوعي ظلم در حق نذركننده و  خصوص اگر آن
اگر هم ذكر كننده آن را ذكر نكرده باشد و  به شرطي كه وقفباشد،  كننده مي وقف

اضاعه مال باعث ها  روي در اين روشن كردن كرده باشد شرعاً اعتباري ندارد، و زياده
يچ خير و بركتي در آن نيست، و شود كه ه و از طرفي هم سبب اجتماعي مي شود مي

كنند اگر  شركت مي  هاي ديني هستند و در اين مراسم كساني كه داراي مناصب و مقام
نسبت به بدعت بودن آن آگاهي داشته باشند گناه و معصيتي را در حق خود مرتكب 

ير د براي اينكه آن را تغيند و شركت كنناند مگر اينكه توبه كنند، اما اگر حاضر شو شده
خيلي خوب و  ندد و براي تغيير و مبارزه هم توانايي داشتند و با آن مبارزه كننده

  . باشد مبارك مي
  . شود حضور زنان، معلوم است كه باعث چه فسادهايي مي -4
  . باشد جمع شدن آنها در مسجد جامع، كه اين كار عبادتي غير شرعي مي -5
  . گسترانند ها و جانمازها و غيره را مي آنچه از فرش -6
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ها و چيزهاي  ها و ليوان كه در درون آنها كوزهمي آورند هاي مسي بزرگ  ديگ -7
ديگري وجود دارد، مثل اينكه خانة خدا، خانة خودشان است، مسجد جامع براي 

  . عبادت گذاشته شده است نه براي نشستن و خوابيدن و خوردن و نوشيدن
زيادي  مفاسدباشند،  ها و محرمات مي عتاز اين بد دهندگان ساقيان و آباعمال  -8

گيرند، زدن  خريد و فروش، چون در برابر آن پول مي: در آن وجود دارد، از جمله
باشد، بلند كردن صدا در مسجد و كثيف  ها مي ها به هم كه شبيه صداي ناقوس كاسه

كردن مسجد، و بر روي گردن مردم قدم برداشتن، كه همة اين كارها حرام و منكر 
  . باشد مي

ها، كه هر حلقه وگروه مسئول و بزرگي دارد، كه در ذكر و تالوت  تشكيل حلقه -9
به تمسخر  اربلكه آنها دين خدا ! كند و اي كاش ذكر و تالوت بود به او اقتدا مي

به جاي ) الياله يلله: (گويد بلكه مي) االاهللا الاله(يد گو ، ذكركننده اغلب نمياند گرفته
: گويند دهند، و زماني كه مي ار ميويند كه الف قطع است آن را وصل قرگ همزه ياء مي

شود، قاري قرآن را  گردانند به صورتي كه فهم نمي پيچانند و برمي اهللا آن را مي سبحان
كند كه از قرآن نيست و يا چيزي را از آن كم  كند چيزي را به آن اضافه مي تالوت مي

ها و ترجيحات كه بيشتر به آواز  مهغسبب ن كند كه جزو قرآن است، آن هم به مي
گيرد، كه اين منكري است كه چند منكر ديگر را جمع  شباهت دارد صورت مي

  . كند مي
گيرد، كه اين است كه قاري قرائت و  از كارهاي قبيح ديگر كه صورت مي -10

خواهد شروع  خواند، و يا مي كند ديگري شعر و سرود مي تالوت قرآن را شروع مي
د كه قرائت را تمام كند، و يا هر دو را نكن نمايند و اشاره مي ند، قاري را ساكت ميك
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د او قرائت خود را ادامه دهد و ديگر همزمان شعر و سرود را بخواند، كه نكن آزاد مي
دين  تمسخركنند، اين كارها  شعرها را تكرار مي انبعضي هم با شاعر و سرودخوان
بودند باز هم حرام و ممنوع بود، حاال كه در مسجد است، حتي اگر خارج از مسجد 

  !!! گيرد بايد چگونه باشد؟ صورت مي
  .شود كه باعث كثيف شدن مسجد مي هاي كوچك حضور بچه -11
ها، در حالي كه شرعاً رفتن آنها به  رفتن زنان در شب نيمة شعبان به قبرستان -12

زنند، و به  كنند و آن را مي يقبرستان حرام است، كه بعضي دف را با خود همراهي م
بعضي در حضور  كند علت نبودن حيا و شرم و به علت اينكه كسي آنها را منع نمي

  . شنوند خوانند كه مردان آن را مي مردان سرود و شعرهايي با صداي بلند مي
حيا و شرم را از خود   شوند، و زنان لباس در قبرستان زنان با مردان مخلوط مي -13

  . آورند رند، تمام سر و صورت خود را بيرون ميدا مي بر
آنها اين گناهان را در گورستان كه جاي ترس و عبرت، و جاي اين است كه  -14

اين ميدان . دهند انجام ميانسان براي عمل صالح و كارهاي خير شوق و عالقه پيدا كند، 
تبديل چيزي ضد خود  به دهد، و درست عظيم و مهم جايگاه خود را از دست مي

  . دهند شود، آن را جاي خوشحالي و انجام گناه قرار مي مي
گان مسلمان اهانت  با انجام اين منكرات و معاصي در واقع به اموات و مرده -15
  . نمايند مي

دهند و آنچه از لباس  ي را كنار سر مرد يا زن مرده قرار ميچوببعضي از آنها  -16
پوشانند، اگر آن ميت و مرده انساني  مي چوبكه مدنظر و هدف آنها است دور آن 

عالم و صالح باشد آنچه از مصيبت و ناراحتي به آنها رسيده برايش بازگو كرده و 
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نمايند، و اگر از افراد خانواده و نزديكان باشد آنچه  كنند و به او توسل مي شكايت مي
س يا داماد باشد گويند، و اگر عرو كه روي داده براي او بازگو كرده و با او سخن مي

پوشانند، و  مي ،نديدپوش به هر كدام لباس مخصوص خود كه در حال حيات و شادي مي
را اين چنين  چوبخورند، اين كار آنها كه  ميكنند و تأسف  نشينند و گريه مي مي
كردند، و  هايشان را چنين مي ها دارد كه بت شباهت به كار مسيحي ردر ظاهپوشانند  مي

و معلوم است هر كس خود كردند،  آن را تعظيم و تكريم مي  ر مراسمهايي كه د عكس
  . شود از آن قوم محسوب مي درآوردقوم و ملتي شكل را به 
شوند، چون در باطن قصد معصيت و در ظاهر قصد عبادت  دچار نفاق مي -17
  . دارند
كه منكر  انجام كارها و سخنان لغو و پوچ در مسجد و سخنان زياد و باطل -18

  . شديد هستند
قرار دادن مسجد مانند پايگاه نظامي براي آمدن مسئولين و مهمانان دولتي و  -19

در مكاني مشخص و  واليها براي نشستن  ها و قرار دادن صندلي و مبل گستراندن فرش
هايي جلو او در صحن مسجد جامع، كه خاكستر آنها به  ها و شمع روشن كردن چراغ

نمايد به  و بعضي اوقات كسي كه در مسجد شكايت و اعتراض مي ريزد، مسجد مي
اندازد، و يا از خارج مسجد  گيرد و او را به زمين مي وسيله عصا زد و خورد صورت مي

د، كه رويدادها همه در شب نيمه شعبان به شو شاكي نزد والي وارد ميطرف مقابل و 
و سربازها بلند اها از طرف دشمن ها روي دهند صد آيند، و هر گاه اين حادثه وجود مي

باشد، حاال  سر و صدا موجود مي خاطر كثرت جمعيت و جار و جنجال شود، البته به مي
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اين جار و جنجال و سر و صدا كه سر و صداي شكايات و اختالفات ميان مردم و 
  ! ؟چگونه خواهد بود شود مسئولين به آن اضافه مي

هاي حرام براي حرمت و احترام  منكرات و بدعتمعتقد بودن آنها به اينكه اين  -20
اند تا آن را تعظيم نمايند، بعضي هم بر اين  شود، و آمده اين شب و خانة خدا برپا مي

شود كه اين خيلي  باورند كه اين كارها عبادت و باعث نزديك شدن به خدا مي
ه اختالف ها و منكرات با توجه ب بيان شد كه اين بدعتهمچنانكه و . 1خطرناك است

در زمان و عصر حاضر نيز بسياري از   ها با هم فرق دارند، اين مراسم ها و زمان مكان
  . شكل و صورت آن با گذشته متفاوت باشد اگرچهباشد  منكرات را دارا مي

دعاي : اضافه شده استديگري نيز هاي مذكور، بدعت  عالوه بر بدعت -21
د كه در لوح المحفوظ شقاوت و بدبختي شو مشهوري كه در آن از خداوند خواسته مي
 !خداوندا: ، نص و عين آن دعا اين است...خر كسي را كه نوشته است پاك كند الي آ


�	����, �� شود،  منت گذاشته نمي وو بر ا دگذار اي كسي كه منت مي ���� ��

,����	�
وندا اگر جويان، خدا خدايي جز تو وجود ندارد، پشت و پناه پناههيچ  ������ 
اي آن را  مرا در لوح المحفوظ بدبخت و شقي يا محروم يا مطرود يا فقير و ندار نوشته

پاك كن، و مرا در لوح المحفوظ خوشبخت و غني و موفق براي انجام خيرات بنويس، 
  : اي خود فرموده �كه در قرآن از زبان پيامبرآنجا حق است  تواي و گفتة  گفته تو

� (#θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â!$t±o„ àMÎ6÷Vãƒuρ ( ÿ…çνy‰ΨÏãuρ ‘Πé& É=≈tGÅ6ø9$# �  )39 :رعد(  

_____________________ 

  . مراجعه شود) 667-3/665(ر، و مجله المنا) 313-1/293(به المدخل إلبن الحاج،  -1
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برجاي ) كه حكمتش اقتضا كند(دارد و هر چه را  خداوند هر چه را كه بخواهد از ميان برمي«
  .»در علم خدا ثابت و مقرر است) همة اينها(دارد،  مي

ماه شعبان  به خاطر ظهور ذات مبارك اعظم خود در اين شب نيمة( !پروردگارا
خواهم تمام بالها و  مي توشوند، از  قطعي مي تومكرم كه تمام كارها از طرف 

هايي كه به آنها علم داريم و يا علم نداريم و آنچه كه تو به آنها آگاه هستي از  مصيبت
اهللا علي سيدنا محمد وعلي آله  تي، و صليتو بسيار عزيز و كريم هسما دور بفرما، 

   1).سلمو
همانطور كه نماز  شد،با يمدر سنت صحيح اصل و اساسي ندارد و صحيح ن اين دعا

و سلف صالح ثابت  �و صحابه �باشد، از پيامبر نيمة ماه شعبان هم مثل اين دعا مي
نشده و نيامده كه آنها در مسجد به خاطر اين دعا در اين شب جمع شده باشند و نسبت 

   2.درست نيست  اين دعا به بعضي از صحابه
و خواندن دو ) يس(به خواندن سورة ياسين  طيلي اوقات قبول اين دعا را مشروخ

دهند،  نمايند، قرائت و نماز و دعا را سه مرتبه انجام مي ركعت نماز قبل از قرائت مي
نيازي از  مرتبة اول به نيت طول عمر، مرتبة دوم به نيت دفع بالها، و مرتبه سوم به نيت بي

هاي دين و از امتيازهاي  معتقد هستند كه اين كار از عبادتگيرد، و  مردم صورت مي
هاي  هاي آن است، به صورتي كه بيشتر از واجبات و سنت شب نيمة شعبان و ويژگي

_____________________ 

مراجعه شود، و يا رساله روي ) 32(به رساله محمد حسن مخلوف در مورد شب نيمه شعبان، ص  -1

  . مراجعه شود) 9(الظمĤن، تأليف انضاري، ص 

) 290(و كتـاب اإلبـداع، ص   ) 149(و كتاب السنن و المبتـدعات، ص  ) 3/667(به مجله المنار،  -2

  . مراجعه شود
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روند،  دهند، قبل از غروب خورشيد در اين شب به مسجد مي صحيح به آن اهتمام مي
ند كه حضور آنها هستند، چون معتقد هست ةا�"	در حالي كه بعضي از آنها تارك 
كند، و همچنين حضور در  هاي گذشته را جبران مي در اين شب تمام گناهان و كوتاهي

شوم و نكردن در اين شب را   بت و شركتشود و غي اين شب باعث طول عمر مي
   1.دانند خطرناك مي

اي كه معروف و  جمع شدن مردم براي خواندن اين دعا با چنين روش و طريقه
هايي است كه در دين و  قرار دادن آن بعنوان عبادتي در دين از بدعتمشهور است و 
درست است كه دعا و تضرع بسوي خدا در هر وقت و . ايجاد شده است در نيمة شعبان

زماني مطلوب و صحيح است اما نه به اين صورت اختراعي و طبق هوا و هوس، بوسيلة 
آن را  �زي كه خدا و رسول خداتوان به خداوند نزديك شد بلكه به چي ها نمي بدعت

  . شويم د به خدا نزديك ميان مشروع دانسته
زياد و روشن هاي  شعبان روشن كردن چراغ ةهاي منكر در شب نيم از بدعت -22

باشد، كسي كه اين بدعت را پيدا كرده است به دين  هاي بسيار مي كردن آتش
و اولين بار اين كار در  ،بود قه دارد، چون در گذشته آتش پرستمجوسيت شوق و عال

هاي غلط را به نام دين بر مردم فرومايه و جاهل  روي داد، اوهام و گمان 2ها زمان برمكي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 290(كتاب اإلبداع، ص  به -1

هـاي بلـخ بـود،     ها منسوب به خالدبن برمك بن جاماس بن يشتاسف، برمك از مجوسـي  برمكي -2

خالدبن برمك در دولت عباسي به وزارت رسيد سپس امارت ايالت ها را در دست گرفـت سـال   

نكـه هـارون الرشـيد دسـت     درگذشت و فرزندان او نيز به مناصب خيلي بلند رسيدند تا اي  ه 163




	� ��دن ����  ��در ) �ز ه�ار�����(ا��

��ن�� ��   
 

10

هايي در ماه شعبان با اين  ها و آتش كردند، مانند روشن كردن چراغ تحميل و عرضه مي
ن بيت ديها و عبادات است، در اساس هم هدفشان پرستش آتش، و تث كه از سنتتوجيه 

ترين دين بود، حتي به صورتي بود كه مسلمانان نماز و ركوع و  خود بود كه پست
   1.سجودشان بسوي اين آتش بود كه آن را روشن كرده بودند

با  –هاي زياد شباهت به پرستش آتش دارد  در ظاهر روشن كردن آتش و چراغ
كردند تا به  مي كنندگان آتش آن را روشن چون پرستش –اينكه به آن هم معتقد نباشند 
شدند، پس  رسيد سپس به نيت عبادت دور آن جمع مي قوت و شعلة كامل خود مي

 2شكي نيست كه شباهت و تقليد از اديان باطل درست نيست و از آن نهي شده است
  . واهللا اعلم

                                                                                                                       

راجعـه   295/ 2م و األعالم ) 225-10/215(ايشان را از قدرت كوتاه نمود، به البداية و النهاية، 

  . شود

  . مراجعه شود) 34-33(به كتاب الباعث، ص  -1

  . مراجعه شود) 1/308(به كتاب المدخل إلبن الحاج،  -2



  


