 ‐ 49675آﯾﺎ روز ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن را روزه ﺑﯿﺮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﭘﺲ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﯾ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺗﻮان از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺎب ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد؟ ﻣﺜﻼ
ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن وارد ﺷﺪ ،ﺷﺒﺶ را ﻧﻤﺎز ﺑﺰارﯾﺪ و روزش را روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ .زﯾﺮا روزهی ﻧﻔﻞ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻤﺎز
ﺷﺐ ﺟﺰو ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ اﺣﺎدﯾﺚ وارد ﺷﺪه درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻤﺎز و روزه و ﻋﺒﺎدت در ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘ و
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﭼﻪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻋﻤﺎل و ﭼﻪ ﻣﻮارد دﯾﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ) (۴۴۵ – ۴۴۰ /۲و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در اﻟﻤﻨﺎر اﻟﻤﻨﯿﻒ ) (۷۵ – ۱۷۴و
اﺑﻮﺷﺎﻣﻪی ﺷﺎﻓﻌ در اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠ إﻧﺎر اﻟﺒﺪع واﻟﺤﻮادث ) ،(۱۳۷ ‐ ۱۲۴و ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮاﻗ در ﺗﺨﺮﯾﺞ إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ )(۵۸۲
ﺣﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن رواﯾﺎت وارده در اﯾﻦ ﻣﻮرد دادهاﻧﺪ و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) (۱۳۸ /۲۸اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ
ﺑﻄﻼن آن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺣﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻠﯿﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﺮاﻣ داﺷﺖ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن و ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪن روز آن ﺑﺮای روزه ﻧﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺪﻋﺘ اﺳﺖ
ﻣﻨﺮ و ﻫﯿﭻ اﺳﺎﺳ در ﺷﺮع ﻣﻄﻬﺮ ﻧﺪارد.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
درﺑﺎرهی ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن ﻫﯿﭻ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤ وارد ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﻪی اﺣﺎدﯾﺚ وارده در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘ و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ و
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ﺑ اﺻﻞ و اﺳﺎس اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﯿﭻ وﯾﮋﮔ ﻣﻌﯿﻨ ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺨﺼﻮص و ﻧﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘ ،و ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ
ﺑﺮای آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻈﺮی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎص ﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ رای ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﻓﺘﺎوی إﺳﻼﻣﻴﺔ ).(۵۱۱ /۴
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(8907
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،وﻟﻮ در ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل و ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮﻫﯿﺐ ،و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از
اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻧﯿﺎز ﻣﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺐ ﯾﺎ روز ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗ ﺧﺎص ﻧﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﻧﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﯿﺰی در ﺷﺮﯾﻌﺖ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼﻣﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن اﺣﺎم و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ]در ﺷﺮﯾﻌﺖ[ ﺣﺠﺘ ﻧﺪارد ﻣﺮ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺎﻋﺚ اﻟﺤﺜﯿﺚ ).(۲۷۸ /۱
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻨﻴﻒ ﻓ ﺣﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻓﻮاد زﻣﺮﻟ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (44877را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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