بسم هللا الرحمن الرحيم

سؤال وجواب حول خمالفات الصوفية ليلة النصف من شعبان
الحمد هلل رب العالمين ,وال عدوان إال على الظالمين ,وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له,
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ,صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم !
أما بعد :فهذه رسالة مختصرة أقدمها نصيحةً ألخواني المسلمين وقد جعلتها على صيغة سؤال
وجواب؛ ليسهل فهمها وهللا الموفق!
هل كان السلف يلتفتون إىل ما جاء يف ليلة النصف من شعبان ؟
روى اإلمام محمد بن وضاح في (البدع والنهي عنها)بسنده عن  ":عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
قال :لم أدرك أحداً من مشيختنا وال فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ولم ندرك أحداً
منهم يذكر حديث مكحول وال يرى لها فضلً على ما سوا ا من الليالي قال ابن أبي زيد:والفقهاء
لم يكونوا يصنعون ذلك".صــ 28

وهل ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ؟

قال اإلمام ابن كثير(رحمه هللا) و و شافعي المذ ب في تفسيره :يقول تعالى مخبراً عن القرآن
العظيم :إنه أنزله في ليلة مباركة ,و ي ليلة القدر ,كما قال تعالى { :إِنَّا أَ ْ
نزلنَاه فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَ ْد ِر }
ضانَ الَّ ِذي أنز َل ِفي ِه ْالقرْ آن
[ القدر ] 1 :وكان ذلك في شهر رمضان ,كما قال :تعالىَ { :شهْر َر َم َ
} [ البقرة ] 185 :ومن قال :إنها ليلة النصف من شعبان  -كما روي عن عكرمة -فقد أبعد
النَّجْ َعة َّ
فإن نصَّ القرآن أنها في رمضان.
وقال العلمة ابن القيم في (شفاء العليل ) (": )22 / 1ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد
غلط " أ ـ
و هل ورد أن أجرها كأجر ليلة القدر ؟
روى اإلمام ابن وضاح في (البدع والنهي عنها)عن اب ِن أبي مليكة قال قيل له :إ َّن زيا َد النميري
يقول ":إ َّن ليلة النصف من شعبان أجر ا كأجر ليلة القدر" فقال ابن أبي مليكة" :لو سمعته منه
صا ً لضربته بها " وكان زياد قاضياً " .صــ27
وبِيَ ِديْ َع َ

وما حال حديث صالة ليلة النصف من شعبان ؟
قال الحافظ العراقي رحمه هللا" :حديث صلة ليل ِة النّصف من شعبان (موضوع) على رسول هللا
وكذب عليه"
وقال اإلمام النوو ّ
ي رحمه هللا" :الصّلة المعروفة بصل ِة الرغائب ,و ي اثنتا عشرةَ ركعة بين
المغرب والعشاء ليلةَ أ ّول جمعة من رجب ,وصلة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة ,اتان
منكرتان ,ال يغت ّر بذكر ِما في بعض المصنّفات وال بالحديث المذكور فيهماّ ,
فإن ك َّل ذلك
بدعتان
َ
باطل" انتهى كلمه رحمه هللا ( )4المجموع شرح المهذب ()61/4
ب اإلمام الشافع ّي رحمه هللا.
و ِكل ما من األعلم المشا ير المحقّقين في مذ ِ
وقال اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى :و ذه الصلة وضعت في اإلسلم بعد األربع مائة ونشأت
َ
أحاديث " (نقد المنقول) (.)85 / 1
ض َع لها عدة
من بيت المقدس فو ِ
وهل جيوز صوم يوم النصف مفردا واختاذه موسا لصنع األطعمة وإظهار الزينة

فيه ؟ قال شيخ اإلسلم ابن تيمية رحمه هللا ":فأما صوم يوم النصف مفر ًدا فل أصل له بل إفراده
مكروه,وكذلك اتخاذه موسما ً تصنع فيه األطعمة وتظهر فيه الزينة و من المواسم المحدثة
المبتدعة التي ال أصل لها " أ ـ اقتضاء الصراط المستقيم ()302 / 1

فإن قلت اذكر لنا بعض أفعال صوفية تريم يف عصر يوم الرابع عشر من شعبان

املسمى (بالشعبانية) مبينا ما فيها من املخالفات لنحذرها ؟ قلت :
جاء في كتاب( عادات بادت) و و من كتب القوم صــ": 38والعادة مستمرة أيضا ً ليلة النصف
من شعبان,حيث يقرأ دعاء ليلة النصف من شعبان عند ضريح الفقيه المقدم  ,وزيارة ترب
ور ِزيح )بساحة
أي(مقابر) تريم عموما ً,وتقوم حافة (الخليف وعيديد) بأفراح الشعبانية من (خابَّة َ
ال َم ْس َمر…"
ثم ذكر من ألحانهم في ذلك قولهم :يا كريم أكرم يا كريم أكرم نبيي حممد يا نبيي
حممد! بالصاحلني! ياهلل باجلنة !!

قلت :ولم يذكر طوافهم سبعا ً حول مقربة الفريط وقد ذكره با مؤمن في كتابه(الفكر والمجتمع)
صـ(.)295وفي أثناء طوافهم يحملون رايةً مزينةً باأللوان وتعلق بها الحرباء وبعض األجراس
وأشياء أخرى ,وال ندري إلى ماذا ترمز إال أن الحرباء ترمز لمعنى تغير األمور وتبدلها".أ ــ
وأما العامة فيدعون هللا بقولهم (:يا خمضر وريقات الناس خضر وريقاتنا)ويلبسون الثياب
الخضراء في ذلك اليوم تفاؤالً ؛ولعل ذا مأخوذ من اعتقاد م أنها الليلة التي تقدر فيها مقادير
األمورــ كما يزعمون ــ و ذا باطل قطعا ً كما قال ابن القيم رحمه هللا وقد تقدم ,وفي دعائهم
المولى بذلك االسم إلحاد بتسميته تعالى بغير اسمه َّ
فإن أسماءه جل وعل توقيفية.
كما أنهم يقومون عصر ذلك اليوم بوضع الرياحني على القبور ،وحيصل اختالط

النســـاء بالرجــــــال وهذا من الشر العظيم ويقرؤون القرآن على قبور موتاهم،

وهذا غري مشروع قال العلمة األلباني في أحكام الجنائز(:وأما قراءة القرآن عند زيارتها ,فمما
ال أصل له في السنة ,بل األحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها ,إذ لو
كانت مشروعة ,لفعلها رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وعلمها أصحابه ,ال سيما وقد سألته
عائشة رضي هللا عنها  -و ي من أحب الناس إليه (صلى هللا عليه وسلم)  -عما تقول إذا زارت

القبور؟ فعلمها السلم والدعاء .ومل يعلمها أن تقرأ الفاحتة أو غريها من القرآن ,فلو أن
القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها ,كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز كما تقرر
في علم األصول ,فكيف بالكتمان ,ولو أنه (صلى هللا عليه وسلم) علمهم شيئا ً من ذلك لنقل إلينا,
فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع .ومما يقوي عدم المشروعية قوله (صلى هللا عليه
وآله سلم)( :ال تجعلوا بيوتكم مقابر ,فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة)
أخرجـه مسـلم ( )188 / 2والترمذي ( )42 / 4وصححه وأحمد من حديث أبي ريرة رضي
هللا عنه ) أ ــ
ولنا مع ما سبق ذكره عن الصوفية وما يفعلونه يف عصر ليلة النصف من شعبان وقفات:

األوىل :أن ذه المذكورات بدع وليست بعادات كما زعم المؤلف؛ألنهم يتعبدون و يتقربون إلى
هللا بها,وكلها بدعة و ضللة مردودة على صاحبها كما في حديث أم المؤمنين عائشة والعرباض
رضي هللا عنهما .
الثانية :دعاء ليلة النصف من شعبان مل يثبت فيه حديث ولو ثبت – تنزالً مع ؤالء المبطلين-
لما جاز لهم أن يخصصوا ذلك القبر ,وتلك البقعة به ,فكيف وقد عبد ذلك المقبور من دون هللا

الكبير المتعال؟! ولذلك قال اإلمام محمد بن عبد الو اب رحمه هللا تعالى في (كتاب التوحيد)
باب(:ما جاء من التغليظ فيمن عبد اهلل عند قرب رجل صاحل فكيف إذا عبده ؟)فراجعه فإنه مفيد.
الثالثة :أما زيارة ترب (مقابر) تريم وختصيصها بالزيارة يف ذلك اليوم فبدعة إضافية كما قاله
أ ل العلم.

الرابعة:أما وضع الرياحين على القبور فقد جاء في أحكام الجنائز للعلمة األلباني رحمه هللا ما
نصه ص ": 127وال يشرع وضع اآلس وحنوها من الرياحني والورود على القبور ،ألنه مل يكن

من فعل السلف ،ولو كان خريا لسبقونا إليه " وقد قال ابن عمر رضي هللا عنهما(:كل بدعة
ضللة ,وإن رآ ا الناس حسنة)أ ـ
ال َ :م َّر النَّبِي  -صلى هللا عليه وسلم  -بِقَ ْب َر ْي ِن  ,فَقَا َل :
وأما حديث ا ْب ِن َعبَّاس رضي هللا عنهما قَ َ
(( إنَّه َما لَي َع َّذبَا ِن َ ,و َما ي َع َّذبَا ِن فِي َك ِبير أَ َّما أَ َحد َما  :فَ َكانَ ال يَ ْستَتِر ِم ْن ْالبَوْ ِل َ ,وأَ َّما اآل َخر  :فَ َكانَ
يَ ْم ِشي بِالنَّ ِمي َم ِة فَأ َ َخ َذ َج ِري َدةً َر ْ
ول
اح َدةً  ,فَقَالوا  :يَا َرس َ
طبَةً  ,فَ َشقَّهَا نِصْ فَي ِْن  ,فَ َغ َر َز فِي كل قَبْر َو ِ
َّ
هللاِ  ,لِ َم فَ َع ْل َ
ت َ َذا ؟ قَا َل  :لَ َعلَّه ي َخفَّف َع ْنه َما َما لَ ْم يَ ْيبَ َسا )) .
فال يدل على مشروعية ذلك العمل ملا يلي:

)1ألنها حادثة عين لم يثبت أنه فعله مرات عديدة .
)2ألن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك ,ال في حياته وال بعد وفاته عليه الصلة والسلم.
)3أن هللا أطلع نبيه على عذاب الرجلين ,فهو أمر غيبي ال يمكن أن يكون لغيره.
)4أن وضعها كان شفاعة منه صلى هللا عليه وسلم ,وغيره ليس مثلَه.
)5أن فيه إساءة الظن بالمقبور.
)6أنه يفتح بابا ً في التهاون بالواجبات واقتراف المنكرات اعتماداً على أنه ينفع .
اخلامسة :وأما إقامة األفراح من(رزيح وخابة) والتي تقال فيها تلك التوسلت الباطلة فمنكر ال
يجوز حضوره.
السادسة:أما الطواف بمقبرة الفريط سبعا ً فهو من كبائر الذنوب كما قال الفقيه الشافعي ابن

حجر اهليتمي يف " الزواجر عن اقرتاف الكبائر" (1ــ " :) 238الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون  :اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذ ا أوثانا
والطواف بها واستلمها والصلة إليها"وقال اإلمام النووي في المجموع(8ــ":)257وال يجوز أن
يطاف بقبره " أ ــ أي بقبر النبي صلى هللا عليه وسلم؛ فكيف بالطواف حول قبور غيره !؟
وقال اإلمام ابن باز( رمحه اهلل) يف جمموع الفتاوى" :)332 / 28( -الطواف بالقبور  :إذا طاف
يتقرب بذلك إلى صاحب القبر  ,فهو مثل إذا دعاه واستغاث به يكون شركا أكبر  ,أما إذا طاف

حيسب أن الطواف بالقبور قربة إىل اهلل  -قصده التقرب إىل اهلل كما يطوف الناس بالكعبة -
ليتقرب إىل اهلل بذلك وليس يقصد امليت  ،فهذا من البدع ومن وسائل الشرك احملرمة

واخلطرية ،ولكن الغالب على من طاف بالقبور أنه يتقرب إلى أ لها بالطواف ويريد الثواب منهم
والشفاعة منهم ,و ذا شرك أكبر -نسأل هللا العافية  -كالدعاء ".أ ــ
السابعة :وأما تعليق الحرباء في تلك الراية ,فمن خرافات الصوفية الباطلة,وكذلك تعليق

األجراس فيها فمنكر ظاهر؛ فقد قال األمام مسلم رحمه هللا تعالى في صحيحه :حدثنا ز ير بن
حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي ريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال ":ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس وال كلب "

وال ننسى يف خامتة هذه النصيحة أن نذكر إخواننا مبا يعتقده الزوار املتصوفة يف

شـــــأن اهلدية اجمللوبة من زيارة ضريح هود املزعوم من الربكة املزعومة :

فقد جاء في كتاب (عادات بادت) صــ " :38كان الزائر يعتقد يف ماء النهر أنه من

أنهار اجلنة ،وأن فيه بركة ؛ولذا فإنه يعجن دقيقا مباء النهر وجيعله أقراصا ثم

جيففها وجيعلها فوق هدية الزيارة التي يقسمها على أقاربه وجريانه ,ومعها المساويك
التي يشتريها من شعب نبي هللا ود " أ ــ .

قلت :فإذا كان األمر كذلك في تلك الهدايا؛فعليك يا أخي المسلم بعدم قبول هداياهم وردها
تبكيتا هلم وزجرا وإنكارا عليهم لعلهم ينتهون أوينزجرون !!!

وال ننسى أيضا التذكري باألصل اخلرايف الذي أسس ألجله (سباق اهلجن) الذي

يكون عند رجوعهم من زيارة هود وذلك أن :

أحمد بن شهاب الدين كان يجلس عند أراكة بالقرب من بيته بقرية اللسك أيام الزيارة ويقول:

"من بشرني أن ولد سامل بن عبد اهلل زار بالناس وهم ساملون ضمنت له على اهلل

باجلنة" فكان الناس يستبقون على اإلبل ويبتدرون لتبشيره بذلك ,ولما َّ
أسن وثقل كان يجلس

بـ(اجملف) في تريم الستقبال أخبار الزيارة ويقول ما تقدم .أ ـ
قلت  :ذا وحده كاف للمسلم ليحذر من المشاركة في حضور تلك العادة التي تسمى اليوم عند أ ل
تريم بـ(الحيك حيك)!!؟؟ فكيف إذا أنضاف إلى ذلك ما يصاحب ذه العادة من اختالط مزرٍ
قبيح بني اجلنسني وتصوير حمرم وانكشاف لعورات من يركبون على تلك اإلبل و

رمبا لطخوا اإلبل باحلناء و كتبوا عليها بعض العبارات مثل (اهلل أكرب) ناهيك عما

حيصل من تعذيب لإلبل بضربها و رمبا ذعرت حىت تدخل يف جتمعات من

يشاهدونها فتؤدي إىل حدوث أضرار وخيمة كما حصل يف األعوام السابقة واهلل
املستعان !

فاتق اهلل أخي املسلم يف نفسك ويف أهلك وولدك فأنت مسؤول عن رعيتك فاهلل اهلل
يف رعاية هذه األمانة العظيمة .

واحلمد هلل رب العاملني !
كتبه :أبو عبد الرحمن عمر بن صبيح

