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  : گويد ه در مورد تفسير اين آيه ميروايت شده ك –اهللا  رحمه –از عكرمه 

� !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7's# ø‹ s9 >πx. t�≈t6•Β 4 $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. zƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ $pκ� Ïù ä−t� ø� ãƒ ‘≅ ä. @� øΒ r& AΟŠ Å3ym �)4-3 :دخان(  

ايم، در اين شب  دهنده بوده ي فرستاديم، ما همواره بيمما قرآن را در شب پر خير و بركت«

  .»اي بيان و مقرر گشته است مبارك، هر گونه كار حكيمانه

اين شب، شب نيمة شعبان است، كارهاي اين سال در آن قطعي : گويد عكرمه مي

شوند، و كسي كه زاير خانة خدا است نوشته  ها مشخص مي ها از مرده شود، زنده مي

  . شود به آن اضافه و نه از آن كم مي شود نه مي

  : گويد در مورد تفسير اين آيه مي –اهللا  رحمه –ابن كثير 

� !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7's# ø‹ s9 >πx. t�≈t6•Β 4 $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. zƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ $pκ� Ïù ä−t� ø� ãƒ ‘≅ ä. @� øΒ r& AΟŠ Å3ym �)4-3 :دخان(  

در آن شب  !ايم ما همواره انذاركننده بوده كه ما آن را در شبي پر بركت نازل كرديم؛«

  .»گردد تدبير و جدا مي) الهي(هر امري بر اساس حكمت 

 ا���ر ��	� دهد كه اين قرآن عظيم در شبي مبارك كه خداوند خبر مي

  .است نازل كرده است

  : فرمايد همانطور كه مي

� !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# �  )1 :قدر(  

  .»اين قرآن را در شب قدر نازل كرديمما «

  : فرمايد  همچنان كه مي. كه آن شب هم در ماه رمضان قرار دارد

� � öκ y− tβ$ŸÒtΒ u‘ ü“ Ï%©!$# tΑÌ“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ#u ö� à)ø9   )185 :بقره(  � #$

  .»ماه رمضاني كه قرآن در آن نازل شده است«
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. 1ه نياز به تكرار نيستايم ك در اين مورد احاديث زيادي را در سورة بقره آورده

هركس بگويد اين شب، شب نيمة شعبان است همانطور كه از عكرمه روايت شده است 

از مكان و موضع اصلي دور شده است، چون نص صريح قرآن ماه رمضان را بيان 

   2.كند مي

  : در مورد اين آيه ءعلما

� ’ Îû 7's# ø‹ s9 >πx. t�≈ t6•Β �  )3 :دخان(  

  : دو نظر دارند

  . شب قدر است كه جمهور علما بر اين رأي و نظر هستند �
	�� �����ور از منظ -1

  . شب نيمة شعبان است، كه عكرمه آن را بيان كرده است -2

اند كه  همان است كه جمهور آن را بيان كرده –واهللا اعلم  –قول راجح و منتخب 

اجمال  ان به صورتباشد نه نيمة شعبان، چون خداوند سبح مي ��ر  آن شب، شب

  : در فرمودة خود

� ’ Îû 7's# ø‹ s9 >πx. t�≈ t6•Β �  )3 :دخان(  

  : كند ه به طور صريح آن را بيان ميآورده است و در سورة بقر

� � öκ y− tβ$ŸÒtΒ u‘ ü“ Ï%©!$# tΑÌ“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ#u ö� à)ø9   )185 :بقره(  � #$

  : فرمايد و يا مي

� !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# �  )1 :رقد(  

_____________________ 

  .مراجعه شود 216، 215/ 1به تفسير ابن كثير  - 1

   .مراجعه شود )4/570(به تفسير ابن كثير،  -2
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اساس است،  باشد هيچ شكي نيست كه باطل و بي اين ادعا كه منظور نيمة شعبان مي

چون با نص صريح قرآن مخالفت دارد و هر چيزي كه مخالف حق باشد باطل است، و 

كنند با صريح قرآن  كنند كه نيمة شعبان را تأييد مي احاديثي كه بعضي آن را روايت مي

ي ندارند و صحيح نيستند، و سند هيچ كدام از اين مخالفت دارند پس اصل و اساس

ابن عربي و بسياري از محققين با قاطعيت آن را باشد همچنان كه  احاديث صحيح نمي

كنند، آنچه جاي تعجب و شگفتي است اين است كه مسلمان بدون دليل از  بيان مي

   1.قرآن و سنت صحيح با نص صريح قرآن به مخالفت بپردازد

هايي كه بعضي معتقد هستند  دربارة اوقات و زمانابن تيميه  شيخ اإلسالم

خره از آنها نهي شده شوند و باآل به منكر ميهايي دارند و توابع آن كه منجر  فضيلت

از جمله شب نيمة شعبان، احاديث و روايات زيادي در مورد فضل و  : فرمايد مي است

ب را به اقامة نماز تخصيص بزرگي آن وارد شده است، بعضي از سلف صالح هم آن ش

  . آمده است روزة ماه شعباندادند، و احاديث صحيحي در مورد  مي

بعضي از علماي سلف از اهل مدينه و غيره فضل و بزرگي اين شب را انكار كرده و 

�� «مانند حديث قبول ندارند، و احاديث وارده را در مورد آن قبول ندارند، � �� ��

�� ��� ��� �� �����گناهان مردم  بخداوند به اندازة موهاي گوسفندان قبيلة كل »

اما . هاي ديگر وجود ندارد و گفته است هيچ فرقي ميان اين شب و شب. بخشايد را مي

ما هم همين نظر را دارند اين لم بر آن اتفاق نظر دارند و بيشتر اصحاب آنچه اكثر اهل ع

هم بر فضيلت آن ص امام احمد هاي ديگر فضيلت دارد ن بر شب اين شب است كه

اند، و بعضي از فضايل آن  داللت دارد، و احاديث زيادي هم در اين مورد روايت شده

_____________________ 

  . مراجعه شود) 7/319(البيان،  به كتاب أضواء -1
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وارد شده است، با اينكه در مورد آن چيزهاي ديگر هم بيان شده  1 در مسندها و سنن

   2.است

و  بن عامر اهل شام مانند خالدبن معدان، مكحول، لقمان: گويد حافظ ابن رجب مي

كردند و براي عبادت در اين شب مجاهدت و كوشش  غير آنها اين شب را تعظيم مي

شود در اين تعظيم به آثار  و گفته مي ،كردند مردم هم از آنها پيروي مي كردند و مي

اند، آن زمان كه آنها در اين مناطق به اين كارها شهرت  و نادرست دست يافته  اسرائيلي

كردند  و آن را قبول مي ندتالف شدند، بعضي موافق آنها بودپيدا كردند مردم دچار اخ

مثل طايفة عباد اهل بصره و غيره، و اكثر علماي اهل حجاز از جمله عطاء، ابن 

همة اينها بدعت گويند  ، اصحاب مالك و غيره نيز آن را قبول ندارند و ميمليكه،  ابي

  . كند نقل مي 3هاي اهل مدينهفقاين رأي را از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم  ، وهستند

ن اين شب اختالف نظر تعلماي اهل شام در چگونگي احياء و برپا داش

  : د و دو نظريه ميان آنها مطرح استدارن

بعضي معتقد هستند احياء و زنده كردن آن به صورت جماعت در مسجد  -1

رين لباس ت بن عامر، و غير آنها در اين شب خوب مستحب است، خالدبن معدان، لقمان

_____________________ 

بـه  . اشكال نيسـتند در مورد فضل شب نيمه شعبان احاديث و آثاري وارد شده است ولي خالي از  -1

و سلسـلة األحاديـث الصـحيحه آلبـاني،     ) 8/65(و مجمع الزوائـد،  ) 72-2/67(العلل المتناهيه، 

  . مراجعه شود) 1144(حديث 

و  123/ 23و مجمـوع الفتـاوي ابـن تيميـه     ) 627-3/626(اقتضاء الصراط المسـتقيم،  : به كتاب -2

  . مراجعه شود) 65(اإلختيارات الفقهيه، ص 

زيد كـه از علمـاي    ابن ابي. كند آن را روايت مي) 46(وضاح در كتاب البدع و النهي عنها، ص ابن  -3

  . اند فقها اين كار را انجام نداده :گويد بزرگ مالكي است مي
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زدند و در اين شب در مسجد به  موهايشان روغن مي به پوشيدند خود را معطر و را مي

و در مورد كرد،  راهويه در اين كار با آنها همراهي ميبن پرداختند، اسحاق  عبادت مي

در  حرب كرماني. اين كار بدعت نيست: گفت و عبادت اين شب در مساجد مي قيام

  . كند او نقل مياين سخن را از  المسائل

باشد، كه  پيشوا و فقيهه و دانشمند اهل شام ميقول، سخن امام اوزاعي  اين -2

   1.شاءاهللا ان ،باشد ترين قول و نظريه مي صحيح

جمهور علما اتفاق نظر دارند بر اينكه جمع شدن در مساجد در اين شب  :خالصه

و مراسم گرفتن براي اين يعني نيمة شعبان براي نماز و دعا مكروه است، زنده كردن 

شب در مساجد به صورت دائمي هر سال يا بعضي از اوقات بدعتي است كه در دين 

  . پيدا شده است

نماز انسان در اين شب در خانة خود به تنهايي  علما و دانشمندان در مورد

  : يا به صورت جماعت دو نظريه دارند

باشد، از جمله عطاء و  حجاز مياين نماز بدعت است، كه نظر و قول اكثر علماي  -1

مليكه، و از فقهاي اهل مدينه نيز نقل شده است، كه قول اصحاب مالك و غير  ابن ابي

   2.باشد آنها مي

مكروه نيست، يا با جماعت  نداگر انسان اين نماز را در خانة خود به تنهايي بخوا -2

  . اشكالي نداردآن را ادا كند، در شب نيمه شعبان خصوصي 

ابن رجب و همچنين شيخ اإلسالم   اين قول و نظر امام اوزاعي، و اختيار حافظكه 

  . باشد ابن تيميه مي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 144(به لطائف المعارف، ص  -1

  . مراجعه شود) 144(به لطائف المعارف، ص  -2
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باشد، كه  قول اول و نظريه اول مي –واهللا اعلم  –دهم  و آنچه من آن را ترجيح مي

  . اين نماز بدعت است

  : شود، از جمله داده مي شكلگويند مكروه نيست به چند  و جواب قول دوم كه مي

طبق اطالع محدود  –فضل و بزرگي اين شب وجود ندارد، و هيچ دليلي براي  -1

ثابت نشده و نيامده است كه ايشان اين شب را احياء و زنده نگه داشته  �از پيامبر –من 

اند، مگر آن  كار را نكردهاين  –اهللا  رحمهم –و تابعين  �باشند، و هيچ يك از صحابه

اند كه ابن رجب  و احياي آن سخن گفتهمورد فضيلت سه نفري كه مشهور است در 

برد، و اگر آن را انجام داده بودند با عمل خود به فضل و بزرگي آن  آنها را نام مي

ي بود كه بعد از آنها پيدا شد، كاري است بدعت و در كاراين دادند، اما  شهادت مي

  . سنت صحيح و اجماع اصل و اساسي نداردو ) قرآن(كتاب 

حافظ ابوالخطاب بن دحيه در كتابي كه در مورد ماه شعبان نوشته : گويد مه ميابوشا

شب نيمة شعبان حديث  تليدر مورد فض: گويند مي جرح و تعديلعلماي : دهوراست آ

  .1صحيحي وجود ندارد

قيام و عبادت شب نيمة شعبان در مورد آن هيچ چيزي از : كند ابن رجب بيان مي 

از بعضي از ولي هم ثابت نشده است،   نشده است، از صحابهنيامده و ثابت  �پيامبر

   2.تابعين از فقهاي اهل شام چيزهايي در مورد آن ثابت شده است

در مورد فضل شب نيمة شعبان احاديث ضعيفي : گويد شيخ عبدالعزيز بن باز مي

اندن در توان به آنها اعتماد كرد، و اما آنچه در مورد فضل نماز خو اند كه نمي وارد شده

_____________________ 

  . دمراجعه شو) 33(به الباعث، ص  -1

  . مراجعه شود) 145(به لطائف المعارف، ص  -2
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آن وارد شده است همه موضوع و ساختگي هستند همچنان كه بسياري از اهل علم آن 

   1.اند را بيان كرده

و جمع شدن  2حافظ ابن رجب كه نظر بعضي از تابعين را در مورد فضل اين شب -2

دارد كه استدالل آنها براي اين كار بعضي از آثار و  يكند، اظهار م در مساجد را بيان مي

تواند دليل  اسرائيلي مي بنيآثار و روايات  چه وقتو باشد،  اسرائيلي مي بنيهاي  روايت

كند كه مردم فضل و تعظيم اين شب را گرفته و از آنها  و بيان مي!!! و حجت بشوند؟

  ! است؟عمل تابعي حجت و دليل  زمانينمايند، چه  تقليد مي

آن نظر ند بودعلماي معاصر كساني كه معتقد به فضل و بزرگي شب نيمة شعبان  -3

دهندگان اين شب دليلي براي رأي خود داشتند  ، اگر چنانچه تفضيلها را رد كرده اند

آنها ارائه نشده است، به خصوص دادند، اما هيچ دليلي از طرف  در مقابل آنها ارائه مي

باشد، كسي كه در زمان  رباح مي كند عطاء بن ابي آنها را رد مييكي از كساني كه رأي 

: گويد در مورد او مي –اهللا عنهما  رضي –آن كسي كه ابن عمر ، 3خود مفتي بود

رباح در ميان  پرسيد در حالي كه ابن ابي كنيد و از من مي ها را براي من جمع مي سؤال

  شما وجود دارد؟ 

�� «: فرمايد كه مي �قول پيامبر -4	� ,����  �� !"�
� ��	
 #� $�%	
 �� ��

�&�'� () *+, -� ,./�0 $	12«
43   

_____________________ 

  . مراجعه شود) 11(به التحذير من البدع، ص  -1

  . مراجعه شود) 11(به طبقات الفقهاء شيرازي، ص  -2

  .مراجعه شود 11به طبقات الفقهاء شيرازي، ص  -3

گفتـه   10/ 2جه ، و بوصيري در زوائد ابن ما1390: سنن ابن ماجه، كتاب الصالة، حديث شماره - 4

  اسناد اين حديث ضعيف است: است
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هاي ديگر وجود ندارد، چون  در اين حديث دليلي بر فضل شب نيمة شعبان بر شب

: بت و وارد شده است كه فرموده استثا �در صحيحين به صورت صحيح از پيامبر

»( *���4 ��5� 67��8 #
� ��	
 9� #
��4	:�
� ;<6=/� �0>� 9	�
� ?�@ #/�� A& � :

 �� ,.
 �	CD8E� #:=��� �F
����E� #:��DG� �� ,.	%�E� #�
EG .
«31   

به آسمان  خداوند تبارك و تعالي هر شب هنگامي كه يك سوم آخر آن باقي ماند

كند تا دعايش را مستجاب كنم؟ چه كسي  چه كسي دعا مي: گويد آيد و مي دنيا مي

كند تا  او بدهم، چه كسي طلب استغفار و بخشش گناهان را ميخواهد تا به  يچيزي م

  . گناهانش را ببخشم

آماده بودن خداوند براي بخشش گناهان مردم متوقف بر شبي معين از سال يا 

  . هايي محدود نيست شب

كند كه انسان به صورت فردي اين نماز را براي  كسي كه اين قول را انتخاب مي -5

و هيچ دليلي آن را تقويت باشد  بدون دليل مي يخواند مكروه نيست، اين انتخابخود ب

كند به فرمودة  آن را رد ميكه شد، اما كسي  كند، اگر دليلي موجود بود بيان مي نمي


	H ��	. (��:� «: گويد يكلي مبه صورت كه كند  استدالل مي �پيامبر IJ1� 91� ��

�� =K�هاي ديگر كه بر نهي از بدعت و  ديث و روايتو همچنين به عموميت احا »

  . كنند دوري از آنها داللت دارند استدالل مي

اما اين كه اوزاعي قيام اين شب را مستحب دانسته : شيخ ابن باز رحمه اهللا گفته است

و حافظ ابن رجب نيز آن را اختيار نموده ضعيف مي باشد؛ زيرا هر قولي كه با دليل 

_____________________ 

و مسلم، كتاب ) 1145(، حديث شماره )3/29(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري،  -1

  .)758(صالة المسافرين، حديث 
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ي مسلمان ثابت نيست آن را در دين ايجاد نمايد، به تنهائي باشد يا شرعي ثابت نشود برا

�� �91 «: �گروهي، مخفيانه يا علني، به دليل اين فرموده ي رسول گرامي اسالم 

�� =K� �:��) .	�� H	
 IJ1�«  و به دليل احاديث و روايات ديگر كه در اين مورد آمده

  1 .اند

و احاديث و سخنان اهل علم را در مورد شب دوباره بعد از اينكه بعضي از آيات 

  : گويد كند مي مي  نيمة شعبان بيان

د كن علم گذشت براي طالب حق روشن مي آنچه از آيات و احاديث و سخنان اهل

و اختصاص روز كه گرفتن مراسم براي نيمة شعبان و برپايي نماز و غيره در آن شب، 

باشد، و در شريعت اسالم  بدعتي منكر مي آن به روزه گرفتن نزد اكثر علما و اهل علم

جايي ندارد، بلكه از چيزهايي است كه در دين اسالم بعد از عصر صحابه پيدا شده 

يه كافي است، براي كسي كه در اين مورد و ساير موارد ديگر جوياي حق باشد اين آ

  : فرمايد است كه خداوند مي

� tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ �  )3 :مائده(  

�# (��:� L: �و ساير آيات در همين مورد و همين معني، و يا قول پيامبر M�&) ��

�� =K� .�� H	
 �� �NOP  ،در صحيح مسلم از و احاديث ديگر در همين مورد


	��-DQ"=� «: فرمايد مي �روايت شده است كه پيامبر �ابوهريره  �� R�	/5 ��12�

_____________________ 

  . مراجعه شود) 13(به كتاب التحذير من البدع، ص  -1
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( ,#
�	�
� A5� R=� �="DQ- .�="� R=S #� �=F4 �) -� ,R���� A5 �� R�	"5 ��12

���&)«31   

هاي ديگر به عبادت اختصاص ندهيد، و روز جمعه را از  را از ميان شبشب جمعه «

ميان روزهاي ديگر به روزه گرفتن اختصاص ندهيد، مگر اينكه كسي بر او واجب باشد 

  . »ه بگيردرا روز اين روز

ها به عبادتي جايز و صحيح بود شب جمعه بر  از شباگر واقعاً اختصاص شبي 

ترين روزي است كه  احاديث خوب ر طبقهاي ديگر برتري داشت، چون ب شب

   2.نمايد خورشيد در آن طلوع مي

ترساند، اين  از اختصاص اين شب براي عبادت مردم را مي �زماني كه پيامبر

ي جايز نيست كه به عبادت هاي ديگر به طريق اول ترساندن دليل است بر اينكه شب

اختصاص داده شوند، مگر اينكه دليلي صحيح و درست بر اختصاص آن داللت داشته 

آنها توصيه شده  هاي رمضان عبادت و تالش در القدر و شب ��	�باشد، هنگامي كه 

مردم را براي آن تشويق كرده است و آن را شخصاً انجام  �و بيان شده است، پيامبر

�� I�5�GD&�( I�:<�� ��T�� R�U «: نطور كه در صحيحين آمده است، هماداده است

_____________________ 

في صحيحه، كتـاب الصـيام، حـديث شـماره      و رواه مسلم) 6/444(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

)1144-148 (  

، و 512/ 2و رواه امـام احمـد فـي مسـنده     ...) خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : (�قال -2

حـديث  . ، كتـاب الصـالة   ) 1/634(وأبو داود في سننه ) 584: (مسلم في صحيحه، حديث شماره

. حـديث حسـن صـحيح    : وقـال  . ب الجمعـة  ، أبـوا ) 1/305(والترمذي في سننه ) .1046(رقم 

  ) .4(، كتاب الجمعة باب رقم ) 90، 3/89(والنسائي في سننه 
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 .�:V �� R�/4 �� .
 �����( I�:<�� ��/
� ��	
 R�U ��( �� R�/4 �� .
 ����� I�5�GD&�

.�:V«31   

ماه رمضان به عبادت بپردازد داشت به پاداش آن  چشمهر كسي از روي ايمان و «

داشت به پاداش  چشمخشد و هر كسي از روي ايمان و ب خداوند گناهان گذشته او را مي

شب قدر به عبادت و راز و نياز مشغول شود خداوند گناهان او را مورد عفو قرار  آن

  . »دهد مي

و معراج شب نيمة شعبان يا شب اولين جمعة ماه رجب يا شب اسراء  اختصاص اگر

 �صحيح بود پيامبرشرعي و  ،به مراسم و جشن گرفتن يا چيزي از عبادت حضرت آن

ترين  چون امت ايشان خوب نمود؛ و آن را از آنها كتمان نمي كرد امت خود را آگاه مي

پذيرترين مردم بودند، و  نصيحت –عليهم الصاله و السالم  –مردم و بعد از انبياء 

راضي است و آنها را نيز راضي كرده است، و از سخنان  �خداوند از اصحاب پيامبر

در مورد فضيلت شب اولين جمعه ماه  �و از صحابه �شد كه از پيامبر فهميدهعلما 

پس دانسته شد . استبه ثبوت نرسيده رجب و نيمة شعبان هيچ چيزي ثابت نشده و 

اند، و همچنين اختصاص آنها  تشكيل مراسم براي آنها بدعت است و در دين پيدا شده


. :�	�� �S  ��(( W��� #�� ��8#) –واهللا اعلم  - 2به عبادت بدعت منكر است=8�

( �1X( .
YA�Z) .�[S3   

_____________________ 

-759(و مسـلم، حـديث   ) 37-35(، حديث )92-1/91(رواه البخاري المطبوع مع فتح الباري،  -1

760 (  

  . مراجعه شود) 16-15(به كتاب التحذير من البدع، ص  -2


