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و آيد، كه جاهالن  مراسم اسراء و معراج از كارهاي بدعت به حساب ميزاري گبر

كه نمايند،  دهند و آن را بعنوان سنت هر سال برپا مي نادانان آن را به شريعت نسبت مي

و در آن مهارت و زرنگي به خرج . گيرد در شب بيست و هفتم ماه رجب صورت مي

هاي متنوع ايجاد  هاي مختلف و گوناگون به صورت دهند انواع منكرات و بدعت يم

ها بر  دهند، مانند اجتماع در مساجد، روشن كردن شمع و چراغ كرده و انجام مي

بيان  ،و جمع شدن براي ذكر و تالوت قرآنها، و اسراف و تبذير در اين مورد،  مناره

اس است كه تمام آن غلط و باطل و كردن داستان معراج كه منسوب به ابن عب

باشد، به همين صورت  باشد و به جز چند حرفي هيچ كدام صحيح نمي ده مينكن گمراه

دروغ كه تماماً خواند،  ان همان مردي كه به جز در ماه رجب نماز نميلطداستان ابن الس

او  هاي صالح بودن در زماني كه مرد عالمت و نشانه: آمده استداستان است، در آن 


 	�� ���� �«: سؤال شد گفت �ظاهر شد، در مورد او از پيامبر���� �� ����«   

اين داستان هم دروغ و افترا است، . »نمود كرد و در ماه رجب دعا مي مي كوششاو «

   1.خواندن و روايت كردن آن حرام است مگر براي توضيح و ابطال آن

كه  هايي از مس گسترانند، ظرف ميها و غيره را  ها و سجاده فرشاين كه همچنين 

ند، درست مثل اينكه خانة خدا خانة رگذا مي اردوجود د هاي ها و ليوان در آنها كوزه

قرار داده براي عبادت  د در حاليكه آننوش ميمسجد جامع جمع در ! خودشان است

اجتماع آنها در حلقات  .، نه براي فرش كردن، خوابيدن، خوردن و نوشيدناستشده 

بزرگي دارد كه در ذكر و تالوت به او  ،به همين صورت است، هر حلقه و گروهيهم 

بلكه در واقع ! نمايند، اي كاش آن هم ذكر و تالوت بود د و از او پيروي مينكن اقتدا مي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 272(و اإلبداع، ص ) 147(به السنن و المبتدعات، ص  -1
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 الإ  لهإ  الگويند  ها نمي كننده ذكر ، غالباًدهند تمسخر قرار ميشوخي و را مورد دين خدا 

كنند در حالي كه الف  الياله يلله، به جاي همزه ياء تلفظ مي: دنگوي بلكه مياهللا، 

اهللا آن را  گويند سبحان مي گاهاند، و هر قطع است آن را وصل قرار داده) همزه(

خواند به آن  قرآن را مي ،قاري .شود گردانند طوري كه فهم نمي پيچانند و برمي مي

كند كه در آن وجود  كم مي در آن نيست، از آن چيزي راكه كند  اضافه ميچيزي 

هايي است كه شباهت به  ها و ترنم ها هم به خاطر آن نغمه كردن  دارد، اين زياد و كم

  . اند آواز دارند، كه احوال مذموم خود را بر آن قرار داده

را شروع  قرآن بزرگ ديگري وجود دارد، قاري تالوتدر اين شب كار قبيح 

خواهد شعر خود را آغاز كند، قاري  يا ميسرايد،  كند ديگري در عين حال شعر مي مي

كنند كه بس كند، يا هر دو را رها  نمايند يا اشاره مي قرآن را مجبور به سكوت مي

بيشتر از قرآن  ارشعادهد، كه شنوندگان  كنند هر كس كار خود را ادامه مي مي

ارها در خارج به دين، حتي اگر اين كآنها د، اين است حال و وضع بازي كردن نباش مي

دهند  از مسجد هم بود ممنوع و حرام بود، پس حاال كه در مسجد اين اعمال را انجام مي

  !!!چگونه است؟

كنند، بلكه زن و مرد را به صورت مختلط در شب در  به اين اعمال هم بسنده نمي

 هر. شوند آنجا حاضر مي  كننده هاي خيره و لباسكنند و زنان با آرايش  يك جا جمع مي

دهند، و  گاه بعضي بخواهند قضاي حاجت نمايند در آخر مسجد جامع آن را انجام مي

اي به  ي كيسهشخصكشند براي قضاي حاجت بيرون بروند،  بعضي از زنان خجالت مي

دهند و آن را از  در مقابل اين كار چيزي به آن نفر ميشاشند  د در آن ميده آنها مي

كنند، قضاي حاجت در مسجد در  بارها تكرار ميكار را اين برد، و  مسجد بيرون مي

و بعضي ديگر براي . باشد كيسه حرام است، عالوه بر اينكه كاري بسيار شنيع و قبيح مي

روند، و  بست و تاريك كه در جنب مسجد هستند مي هاي بن قضاي حاجت به كوچه
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كثافت  و  پا روي اين نجاست روند صبح به مسجد ميصبح كه مردم براي اداي نماز 

هايشان كثيف شده و اين كثافت را با خود به مسجد منتقل  گذارند در نتيجه كفش مي

كنند و معلوم است بردن نجاست به مسجد گناه بزرگي است، و روايت داريم كه  مي

نماز  در حالي كه خلط پاك است و بي. انداختن خلط در مسجد خطا و گناه است

  نماز است چگونه است؟  نجس و بينيست، پس چيزي كه به اتفاق كثيف و 

گيرد، و ادعاي تعظيم و  قبيح و زشتي كه به نام دين صورت ميو ساير كارهاي 

 �كه به گمان خود به خاطر محبت حضرت رسول اكرمكنند  ميتكريم بعضي از امور 

   1.باشد مي

برند شب اسراء و  و مجالس در شب بيست و هفتم ماه رجب كه گمان مي  اين مراسم

است در اساس باطل است، چون ثابت نشده است كه در خود اين شب به راج مع

دوم، از شيخ اإلسالم و اما سؤال : گويد ابن قيم جوزي مي. شده باشد شبروي �پيامبر

تر و  بزرگقدر شب اسراء از شب : سؤال شد كه مردي گفت –اهللا  رحمه –ابن تيميه 

تر است، كدام يك درست  زرگقدر ب خير، شب : تر است، ديگري گفت بافضيلت

  گويد؟ مي

تر  گويد شب اسراء از شب قدر بزرگ الحمدهللا، كسي كه مي: ايشان جواب داد

در آن به معراج رفته و يا امثال آن در هر  �است، اگر منظورش شبي باشد كه پيامبر

تر است به طوري كه قيام و  از شب قدر بزرگ �سال، براي امت حضرت محمد

تر و بهتر است اين فكر باطل است، هيچ يك از  ر آن از شب قدر خوبو دعا دعبادت 

داند، اين در حالي  اند، دين اسالم اين تفكر را فاسد مي مسلمانان چنين چيزي را نگفته

معلوم و و عين آن  كه نه ماه آن و نه دهه  لاست كه اگر عين شب اسراء معلوم بود، حا

_____________________ 

  . مراجعه شود) 298-1/295(المدخل إلبن الحاج، : به كتاب  -1
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 و باشد شده است مختلف و گوناگون مي ست، بلكه آنچه در اين مورد نقلامشخص 

براي مسلمانان هم شب خاصي قرار داده نشده كه  توان قطعيت آن را بيان كرد، و نمي

 شود آن شب، شب اسراء است، بر خالفدر آن عبادت كنند و گمان 

  . 1كه كامالً مشخص و به عبادت در آن شب توصيه شده است ا���ر ����

  . اختالف نظر دارند �ء پيامبرعلما در مشخص كردن شب اسرا

: اختالف وجود دارد، گفته شده است در وقت معراج: گويد ابن حجر العسقالني مي

قبل از مبعث بوده است، كه نظر شاذ و نادر است، مگر اينكه بر اين حمل شود كه آن 

  . وقت در خواب واقع شده است

: اند ظر پيدا كردهاختالف ناند كه بعد از مبعث بوده، سپس  اكثر علما بر اين عقيده

. ابن سعد و غيره است ةيك سال قبل از هجرت بوده است، اين نظري: اند بعضي گفته

كند و براي اين نظريه اجماع  كند، و ابن حزم مبالغه مي امام نووي آن را قاطعانه بيان مي

يه اختالف األول باشد، كه مردود است، در اين نظر نمايد پس بايد در ماه ربيع را نقل مي

هشت ماه قبل از  :گويد زيادي وجود دارد، نزديك ده قول وجود دارد، ابن الجوزي مي

شش ماه قبل از هجرت  :اند شود، بعضي گفته هجرت بوده، پس در ماه رجب واقع مي

ابن حزم ماه  .را دارد كه ابوربيع بن سالم اين نظر شود وده كه در ماه رمضان واقع ميب

ند چون گفته است در ماه رجب سال دوازدهم نبوت صورت ك رجب را حكايت مي

يازده ماه قبل از بعثت بوده است، ابراهيم حربي اين نظريه  :گويند بعضي مي. گرفته است

اآلخر يك سال قبل از هجرت بوده  در ماه ربيع: گويد كند آنجا كه مي انه بيان ميرا قاطع

: گويند دهد، بعضي هم مي جيح ميرا تر بن عبدالبر آنا ةاست، ابن المنير در شرح السير

يك سال و دو ماه قبل از هجرت صورت گرفته است، ابن عبدالبر اين رأي را حكايت 

_____________________ 

  ) 1/57(زادالمعاد مراجعه شود، : به كتاب  -1
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السدي . يك سال و سه ماه قبل از مبعث بوده است :گويد ابن فارس مي. كند مي

ج كرده است، بر يخرتآن را از طريق طبري و بيهقي  و يك سال و پنج ماه :گويد مي

باشد، واقدي آن را قاطعانه بيان  األول مي ربيعيا اساس در ماه شوال، يا رمضان و  اين

هيجده ماه گويد  ابن عبدالبر مي. باشد كند، و نظرية ابن قتبيه بر ظاهر آن منطبق مي مي

كند كه در ماه رمضان  سبره روايت مي ابن سعد از ابن ابي. قبل از مبعث بوده است

كند و امام نووي  ابن عبدالبر حكايت مي. صورت گرفته است هيجده ماه قبل از هجرت

 :گويد گويد كه در ماه رجب بوده است، ابن األثير مي  بطور قطع در كتاب الروضه مي

كنند  حكايت ميعياض و قرطبي و نووي از زهري  .است سه سال قبل از هجرت بوده

و اين نظريه را ترجيح كه پنج سال قبل از هجرت صورت گرفته است، عياض و پيروان ا

   1.دهند مي

، بيان شد آنچه از اقوال علما و نظرات مختلف آنها در مورد شب اسراء و معراج

معلوم و روشني باشد، كه دليلي  مي –اهللا  رحمه –مصداق سخن شيخ اإلسالم ابن تيميه 

 بر دهه و عين آن شب نيز موجود نيست، بلكه يبراي اين ماه وجود ندارد، حتي دليل

   2.توان هيچ كدام را قطعي دانست نميو نظرات گوناگون مختلفي وجود دارد، 

مهم و بزرگي روي   روايت شده است كه در ماه رجب حوادث: گويد ابن رجب مي

در اولين  �باشد، روايت شده كه پيامبر داده است، هيچ كدام هم از آنها صحيح نمي

_____________________ 

و الطبقات البـن  ) 308-1/307(و شرح الزرقاني علي المواهب اللدنية، ) 7/203(به فتح الباري،  -1

و شرح  210/ 10، الجامع ألحكام القرآن از قرطبي )1/349(، الوفا البن الجوزي، )1/213(سعد، 

/ 1و عيون األثـر البـن سـيد النـاس      119/ 3 يةوالنها و البداية 209/ 2وي علي صحيح مسلمنو

  . مراجعه شود 181

  . مراجعه شود) 1/57(به زادالمعاد،  -2
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به معراج رفته است، و بعضي هم  شب ماه رجب متولد شده است، در بيست و هفتم آن

   1.باشد گويند در بيست و پنجم آن بوده است كه هيچ كدام صحيح نمي مي

كنند كه اسراء در ماه رجب بوده است،  ها بيان مي بعضي از داستان: گويد ابوشامه مي

   2.باشد اين نظريه نزد علماي جرح و تعديل دروغي آشكار مي

  

  حكم مراسم شب اسراء و معراج 

ي غير از و شركت كردن در مراسم زاريگبر ،سلف صالح اتفاق نظر دارند بر اينكه

 بدعت اند و از آنها نهي كرده است شده پيدا �بعد از پيامبر كهشرعي   و مجالس  مراسم

�� ���� �	� ���� �������	� �«: مي باشد�� �	 ��� ,�� !" #����«$   

ايي به دين اضافه كنيد، چون هر چه را و خودداري كنيد از اينكه چيزهبترسيد 

  . باشد شود و هر بدعتي ضاللت و گمراهي مي اضافه كنيد بدعت محسوب مي

هر كس در  » / ,.�- �� , +�� *("  � �)'  &
 ��� �%«: فرمايد در جاي ديگر مي

: فرمايد و يا مي. باشد دين و برنامة ما چيزي را اضافه كند كه از دين نيست مردود مي

» %� ��� ��+ , 
(0� '(� 1�2� �2� /«$   

. باشد هر كس كاري را انجام دهد كه بر آن دستور ما وجود ندارد مردود مي

 �مراسم شب اسراء و معراج بدعتي است كه پيدا شده است، اصحاب پيامبر زاريگبر

اند آن را  ترين مردم براي انجام كارهاي خير بوده و تابعين و سلف صالح كه حريص

  . اند م ندادهانجا

_____________________ 

   .مراجعه شود) 68(به لطائف المعارف، ص  -1

  . مراجعه شود) 171(به كتاب الباعث، ص  -2
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از هيچ : فرمايد مي –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه : گويد ابن قيم جوزي مي

ديگر فضيلتي داشته باشد هاي  يك از مسلمانان شنيده نشده كه شب اسراء بر ساير شب

را به هيچ كاري و تابعين هم شب اسراء   القدر، و صحابه ����الخصوص بر  علي

مشخص نشده ت كه سا اند به همين خاطر آن را بيان هم نكردهاند و  اختصاص نداده

  . باشد كدام شب، شب اسراء مي

شود اما اين  محسوب مي �ترين فضايل پيامبر ترين و مهم با اينكه اسراء از بزرگ

كه ابتداي نزول  ءحتي غار حرابراي عبادت مشخص و توصيه نشده است، زمان و مكان 

و نه  �رفت، نه پيامبر آنجا مي �ز نبوت هم پيامبروحي در آن بوده است و قبل ا

صحابه بعد از نبوت در طول اقامت آنها در مكه به قصد عبادت آنجا نرفتند و آن روز را 

كه در آن وحي نازل شد به عبادت اختصاص ندادند، نه مكاني كه در آن وحي نازل 

  . شد و نه زمان آن را به هيچ عبادت و كاري اختصاص ندادند

اختصاص دهد ها را به عبادت  ها و مكان زمان ،اين و آنكس از خودش به خاطر هر

و عبادت قرا   باشد، كه زمان احوال حضرت مسيح را مراسم او پيرو اهل كتاب مي

  . ، روز تعميد و غيره)ميالد مسيح(دادند، مانند روز تولد  مي

كاني و جاي جماعتي را مشاهده كرد كه براي اداي نماز به م �عمرابن خطاب

: چه خبر است؟ گفتند: دهند، گفت گيرند و مسابقه مي مشخصي از يكديگر پيشي مي

خواهيد آثار پيامبران  آيا مي: در آن نماز خوانده است، گفت �اهللا جايي است كه رسول

گذشتگان شما با اين كارها هالك شدند، ! خود را مسجد و مكان عبادت قرار دهيد؟

 يهمان جا نماز بخواند و به صورت خصوصي قصد مكان ا بودهنگام نماز هر جهر كس 

   1.را نكند

_____________________ 

  . كند  آن را نقل مي 376/ 2شيبه در كتاب خود  مراجعه شود، ابن ابي) 59-1/58(به زادالمعاد،  -1
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ي غير از تشكيل و گرفتن مراسم: گويد مي –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 

باشد،  مي �گويند ميالد پيامبر األول كه مي هاي ربيع شرعي، مانند بعضي از شب  مراسم

الحجه، يا اولين جمعة ماه رجب، يا  هاي ماه رجب، يا هيجدهم ذي يا بعضي از شب

نامند، همه اينها بدعت هستند، سلف  هشتم ماه شوال كه جاهالن آن را عيد األبرار مي

   1.اند، واهللا سبحانه و تعالي أعلم پسنديده و انجام ندادهنصالح آن را 

اند شب بيست و هفتم  هايي كه در ماه رجب پيدا كرده از بدعت: گويد ابن الحاج مي

   2.است كه شب معراج است آن

اجتماع در مساجد، كند شامل  هاي زياد ديگري را بيان مي به دنبال آن بدعت

هاي زيادي در اين شب، قاطي كردن قرائت  اختالط زنان با مردان، روشن نمودن چراغ

هاي مختلف،  ها و لحنابا صدف و گوناگون لو تالوت قرآن با اشعار و سرودهاي مخت

دهند  دين نسبت ميو گرفتن شب اسراء و معراج كه آن را به شريعت  و جشن  و مراسم

   3.و در واقع از دين نيستند

لم العا �را��سازمان هنگامي كه  –اهللا  رحمه –شيخ محمدبن ابراهيم آل الشيخ 

كند آن  اسراء و معراج دعوت مي  را براي حضور در يكي از مراسمسالمي ايشان إلا

گويد اين كار مشروع و  شود؟ مي ز او در اين مورد سؤال مينمايد، ا دعوت را رد مي

  : ه دليل قرآن، سنت، استصحاب و عقلصحيح نيست، آن هم ب

  : اما دليل قرآني

   :فرمايد خداوند مي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 25/298(به مجموع الفتاوي،  -1

  . مراجعه شود) 1/294(به كتاب المدخل،  -2

  . مراجعه شود) 272(ص  و به اإلبداع،) 1/294(به كتاب المدخل،  -3
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� tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ  ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ �)3 :مائده(  

امروزه دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را بعنوان «

  .»آيين خداپسند براي شما برگزيدم

   :فرمايد خداوند مي

� $pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9$# ’Í<'ρé&uρ Í�ö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λäôãt“≈uΖs? ’Îû &óx« 

çνρ–Šã�sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§�9$#uρ �  )59 :نساء(  

با تمسك به سنت ( �و از پيامبر) با پيروي از قرآن(ايد، از خدا  اي كساني كه ايمان آورده«

اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نماييد و اگر در چيزي ) او

) با رجوع به سنت نبوي(او  �و پيامبر) با عرضه به قرآن(شتيد آن را به خدا اختالف دا

  .»برگردانيد

مراجعه به خود او در  �رد بسوي خدا يعني مراجعه به قرآن او، و رد بسوي رسول

  . باشد هاي او مي حيات و بعد از فوت به سنت زمان

   :فرمايد خداوند مي

� ö≅ è% βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª! $# ö� Ï�øótƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $#uρ Ö‘θà� xî 

ÒΟ‹Ïm§‘ �  )31 :عمران آل(  

داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان  بگو اگر خدا را دوست مي«

  .»را ببخشايد و خداوند آمرزندة مهربان است

   :فرمايد خداوند مي

� Í‘ x‹ ósuŠ ù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒ ä† ôtã ÿÍν Í� ö∆r& βr& öΝ åκz:Š ÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκ z:+ ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠÏ9 r& �)63 :نور(  
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بترسند كه باليي گريبانگيرشان گردد، يا كنند، بايد از اين  آنان كه با فرمان او مخالفت مي«

  .»اينكه عذاب دردناكي دچارشان شود

  : دليل سنت

از  –اهللا عنها  رضي –يحين ثابت شده و آمده است كه حضرت عايشه در صح -1


 ��� �%«: كند روايت مي �پيامبر&  '(� �  ")* ��+ , �� -�., / «  3�"�� �% �
34" 5� 6 �07 : » 1�2� �2� / %� ��� ��+ , 
هر كس در دين ما چيزي را  »�0)

  . اضافه كند كه از آن نباشد مردود است

وجود نداشته باشد مردود بر آن انجام دهد كه دستور و امر ما  يا هر كس كاري

  . است

داند، و ابن ماجه، ابن حبان در صحيح  كند و آن را صحيح مي مي ترمذي روايت -2

��# «: فرموده است �د كه پيامبرنكن خود از عرباض بن ساريه روايت مي�� �	���
���� ���� �	� ���� ���� �	 ��  . ة آن گذشتترجم »"! ��, �

 � ,.�- «: فرمايد مي �كنند كه پيامبر غضيف روايت ميو بزار از امام احمد  -3
�&7�" /  ��09  :�� ;� 1���� <=�>«$1   

  . رود از بين مي �هر قوم و ملتي كه بدعتي را ايجاد كنند مشابه آن از سنت پيامبر

 ,���3  ��09  / ��3 �@� �?)�� ���� �;�� �  / , � "«: فرمايد مي �پيامبرو 
�&7�"«$1   

_____________________ 

) 779(سيوطي آن را در كتاب جامع الصغير، حديث شماره ) 4/105(رواه اإلمام احمد في مسنده،  -1

در آن ابـوبكر بـن   : آن را آورده است و مي گويـد ) 1/188(كند هيثمي در مجمع الزوائد،  بيان مي

  .. مريم كه منكر الحديث وجود دارد ابي
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 شخود بدعتي را ايجاد كند مثل آن را از سنت پيامبر �هر امتي كه بعد از پيامبر

  . برد و از بين ميكند  ميضايع 

 �د كه پيامبرنكن روايت مي �عاصم از انس بن مالك ابن ماجه و ابن ابي -4


«: فرموده است���� A�� ��. ���� .�B �2� �?C� �, D" ��,«$2   

دهد تا زمان ترك آن بدعت، قبول  كه بدعتي انجام ميرا خداوند عبادت كسي 

   .كند نمي

 «: فرمايد مي �كند كه پيامبر طبراني روايت مي.�B �	 /� �����" E. D" ��

���� A�� ��. ����«$3   

كند تا زماني كه آن بدعت را  خداوند توبة كسي را كه بدعتي انجام دهد قبول نمي

  . نكند ترك

يعني باقي ماندن حكم به صورتي كه قبالً بوده به شرطي كه : (دليل استصحاب

  ). دليلي براي تغيير آن وجود نداشته باشد

  . در اين جا استصحاب از نوع عدم اصلي مدنظر است

                                                                                                                       

كند، طبرانـي در كبيـر آن را آورده اسـت در آن     آن را بيان مي) 1/188(د، هيثمي در مجمع الزوائ -1

، حـديث  )2/508(سـيوطي در جـامع الصـغير،    . مريم كه منكر الحديث وجـود دارد  ابوبكر بن ابي

  . آورده است و گفته ضعيف است) 7999(

سند همه مجاهيل  راويان اي: ، بوصيري گفته)50(مقدمه، حديث ) 1/19(رواه ابن ماجه في سننه،  -2

عاصم في  مراجعه شود، رواه ابن ابي 3/380و الكاشف للذهبي  1/11به مصباح الزجاجه . هستند

  ). 39(، حديث )1/22(كتاب السنة، 

رواه الطبراني في األوسـط، و راويـان ايـن    ) 10/189(كند،  هيثمي در مجمع الزوائد آن را بيان مي -3

  .سي فروي كه او ثقه مي باشدحديث صحيح هستند به جز هارون بن مو
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است مثالً اگر كسي ادعا كند بر ديگري حقي دارد يعني اصل برائت : عدم اصلي(

  ). باشد د چون اصل برائت مدعي عليه ميبر او الزم است ثابت كن

شود اين عبادت مشروع است مگر با دليل  عبادات توقيفي هستند، مثالً گفته نمي

قرآن، سنت و اجماع علما، و صحيح نيست بيان شود كه فالن چيز يا عبادت به دليل 

باشد، چون مسايل  مصالح مرسله يا استحسان يا قياس يا اجتهاد جايز و درست مي

و عبادات و مقدرات مثل ارث و حدود جاي نظر دادن نيستند و توقيفي  عتقاديا

  . باشند مي

  :دليل عقل

حضرت ترين مردم به انجام آن شخص  اگر اين كار مشروع و صحيح بود شايسته

بود، البته اگر اين تعظيم به خاطر اسراء و معراج بود، و اگر چنانچه به خاطر  �محمد

كنند  باشد همانطور كه در روز ميالد اين كار را مي و ياد او �شخص پيامبر

ذي  سپس عثمان فاروق ترين مردم براي انجام آن ابوبكر صديق سپس عمر شايسته

و بعد از آنها صحابه به ترتيب مقام آنها و تابعين و ائمه دين  �مرتضي  و علي النورين

رد شنيده نشده و انجام بودند، در حالي كه از هيچ كدام از آنها هيچ چيزي در اين مو

سخن ابن النحاس در  –اهللا  رحمه –سپس . 1پس عمل آنها براي ما كافي است. اند نداده

كند، در آن  راج بيان ميكتابش تنبيه الغافلين را در مورد بدعت مراسم شب اسراء و مع

جشن گرفتن و تشكيل مراسم براي اين شب بدعتي بزرگ در دين : آمده است

   2.اند چيزهايي است كه دوستان شياطين آن را به وجود آورده باشد، و از مي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 3/97(به فتاوي و رسائل الشيخ محمد بن ابراهيم،  -1

  . مراجعه شود) 380-379(به تنبيه الغافلين، ص  -2
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مراسم اسراء و معراج كاري باطل : گويد شيخ محمدبن ابراهيم در فتواي ديگر مي

باشد، و تقليد از يهود و نصاري در تعظيم ايامي است كه شريعت  است، و بدعت مي

ه قوانين را است ك �حضرت محمد آنها را تعظيم نكرده است، اين رسول خدا

نمايد چه چيزي حالل و چه چيزي حرام است، خلفاي  گذارد، اوست تعيين مي مي

براي  �اند كه پيامبر راشدين، ائمة هدايت مثل صحابه و تابعين هيچ كدام بيان نكرده

ن شمراسم و ج: گويد باشد، سپس ميرا تشكيل داده و مجلس   اين شب و ياد آن مراسم

سراء و معراج بدعت است، درست نيست و شركت در آن هم گرفتن براي يادبود شب ا

   1.باشد جايز نمي

بيست و هفتم در هر كس نذر كند كه در هر سال : فتوا داده است –اهللا  رحمه –اوو 

كند، نذرش درست نيست، چون معصيت است، چون ماه رجب نزد  قربانيماه رجب 

به اعتقاد بعضي از مردم آن اهل جاهليت مهم و جاي تعظيم است و شب بيست و هفتم 

دهند و در آن شب جمع  شب اسراء و معراج است آن را شب عيد و جشن قرار مي

از وفا كردن به نذري كه در  �دهند، و پيامبر شوند، و كارهاي بدعت انجام مي مي

كند نهي  غير خدا ذبح ميكنند يا براي  اهل جاهليت اعياد خود را برپا مي كه جايي

سر ببرد و ذبح  2به كسي كه نذر كرده بود كه شتري را در بوانه �امبرپي. كرده است

�/  F «: كند گفت� ��(� ��	 �*"���> ?�?@H� �(0*�I" ����, / :; $J�> : ��(� ��	 ���

_____________________ 

  . مراجعه شود) 3/103(به فتاوي و رسائل شيخ محمدبن ابراهيم آل شيخ،  -1

  . مراجعه شود) 1/505(لدان، به معجم الب. اي است پشت ينبع نزديك ساحل دريا تپه -2
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 F  �(�"���> ?�*%�(�, / :; $J�C�� :� �)&� K���; 
��� ,L�)&� M�, ,D" �(N@  �
�=%6 /�" O02�; P(�;«$1   

: د داشته است كه عبادت شود؟ گفتندهاي زمان جاهليت وجو ر آنجا بتي از بتآيا د

به  :فرمودخير، : نها در آنجا برپا شده است؟ گفتندگفت آيا عيدي از عيدهاي آ. خير

نذرت وفا كن، چون نذري كه براي معصيت خدا باشد درست نيست و نذر كردن 

  . باشد چيزي كه انسان مالك آن نيست صحيح نمي

ه اسراء و معراج اين شب ك: فرمايد مي –اهللا  رحمه –باز بن شيخ عبدالعزيزبن عبداهللا 

، در احاديث صحيح تعيين آن نيامده است، و مشخص نيست، و تمام در آن واقع شده

اند نزد متخصصان و عالمان  كه براي تعيين آن شب وارد شده يهاي آن حديث

ضي اين بود كه مردم آن شب تخداوند مق اند، حكمت فراوان شناس تأييد نشده حديث

را فراموش كنند و اگر آن شب هم مشخص و معين بود براي مسلمانان جايز نبود كه آن 

و  �ند، چون پيامبردهاختصاص دهند و يا مراسمي براي آن تشكيل را به عبادت 

اند،  اند و آن را به عبادت اختصاص نداده براي آن جشن و مراسمي نگرفته �صحابه

با قول و  �اگر چنانچه جشن و مراسم و عبادت در آن شب شرعي و صحيح بود پيامبر

و اگر چنين چيزي موجود بود حتماً شايع . كرد آن را براي امت بيان مي عمل خود

اند  كردند، چون هر چه امت و مردم نياز داشته ما منتقل مي آن را به �شد، و صحابه مي

و هيچ چيزي را كه مربوط به دين باشد جا نگذاشته و  اند، نقل كرده �آن را از پيامبر

_____________________ 

و رواه بيهقي فـي  ) 3313(، كتاب االيمان و النذور، حديث شماره )3/607(رواه ابوداود في سننه،  -1

، شيخ محمد بن )1341: (، حديث شماره)2/68(و رواه الطبراني في معجم الكبير، ) 10/83(سننه، 

ي تفصيل بيشتر معناي اين حديث به برا. اسناد اين حديث بر شرط شيخين است: عبدالوهاب گفته

  . مراجعه شود 104/ 3فتاوي و رسائل شيخ محمد بن ابراهيم 
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اند، اگر جشن و مراسم  اند، بلكه براي هر كار خيري جزو سابقين بوده فراموش نكرده

ترين مردم براي انجام  ترين و مقدم گرفتن براي اين شب شرعي و صحيح بود آنها سابق

وده است، و ابالغ رسالت او ب امتشترين مردم براي  كننده نصيحت �آن بودند، و پيامبر

ادا كرد، اگر تعظيم  آنگونه كه حقش بودبه نهايت خود رسيده بود، و امانت خود را 

آن را فراموش  �اين شب و گرفتن مجلس و مراسم براي آن صحيح بود پيامبر

شود كه صحيح نيستند، خداوند  پس معلوم مينمود،  مينكرد و يا آن را كتمان  نمي

ين و آيينش را كامل كرده است و نعمت خود را به اتمام رسانده و به براي اين امت د

كسي كه بر دين او چيزي را اضافه كند كه اجازة او بر آن وجود ندارد هشدار داده 

  : فرمايد مي 3قرآن سورة مائده آيه است، خداوند سبحان در 

� tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ  ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ �)3 :مائده(  

امروزه دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به «

  .»عنوان آيين خداپسند براي شما برگزيدم

  : فرمايد مي 21 و در سورة شوري آيه

� ÷Πr& óΟ ßγs9 (#àσ ¯≈ Ÿ2u) à° (#θããu) Ÿ° Οßγs9 zÏiΒ ÉÏe$!$# $tΒ öΝ s9 .βsŒ ù' tƒ ÏµÎ/ ª! $# 4 Ÿωöθs9 uρ èπyϑ Î= Ÿ2 

È≅ óÁx� ø9$# z ÅÓà)s9 öΝ æη uΖ ÷+ t/ 3 ¨βÎ) uρ šÏϑ Î=≈ ©à9 $# öΝßγs9 ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& �  )21 :شوري(  

كه خدا بدان  اند، و معبودهايي دارند، كه براي ايشان ديني را پديد آورده شريكانشايد آنان «

گرديد قطعاً ستمگران  نبود، ميانشان داوري ميوعدة فيصله كردن ، اگر !است اجازه نداده

  .»عذاب دردناكي دارند
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ها ترسانده و تصريح  احاديث صحيحي روايت شده كه مردم را از بدعت �از پيامبر

از  ها ضاللت و گمراهي هستند و مردم را از خطر آنها آگاه كرده و تاند كه بدع كرده

   1.مردم تذكر داده استارتكاب آنها به 

اند روايت  ها آمده بعضي از احاديثي را كه در مورد ذم بدعت –اهللا  رحمه –اوسپس 


 ��� �%«: كند، مانند مي&  '(� �  ")* ��+ , �� -�., / «  �» 1�2 �)'  / ��2�
%� ��� ��+ , 
(0�«  ��»� � ,� D" Q��	 R��S" TU" ��� �@�2� V�* V�W" TX� ,

Y�� ,�Z���� �� !" ���� ���� �	« 
��> �� :»� ��&7� �[(0@� K�\0U" �&4
/��]"+�" � ,)�"�&��� ��(0� "�^�� ,�_ "�[7` V�@� /  a���b"� �	��� #����

���� ���� �	� ,���� ���� �	 ��� ,�� !"«
  . گذشت تخريج اين روايات و ترجم �

يات و احاديث استدالل كردند در اين مورد علما و آنچه كه به آن از آاين سخنان 

باشند، مراسم شب  كننده مي كافي و وافي است، و براي كسي كه طالب حق باشد قانع

بلكه به دين اضافه شده و بدون اسراء و معراج بدعت است و هيچ ربطي به دين ندارد، 

د و نصاري يهو ،ه و تقليد از دشمنان خدااذن و اجازة خدا صورت گرفته است، و تشب

باشد، كه الزمة آن اين است كه دين  ها در آن مي در زياد كردن دين و ايجاد بدعت

منكر  ،فساد بزرگ ،شود، كه اين تفكر ناقص است و به عدم كامل بودن آن متهم مي

  : فرموده خداوندباشد،  قبيح و شنيع و تضاد و مقابله با قول خداوند مي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 9-7(به كتاب التحذير من البدع، ص  -1

، و سـنن ترمـذي،   4607: ، و سنن ابوداود، كتاب السنة، حديث شـماره 126/ 4مسند امام احمد  - 2

حديث حسن صحيح است، و مقدمه ي سنن ابن ماجه، : هو گفت 2816: ابواب العلم، حديث شماره

  .43و  42: حديث شماره
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� tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ �  )3 :مائده(  

كه از بدعت مردم را ترسانده در تضاد است، آنچه جاي  �و با احاديث پيامبر

باشد اين است كه اين بدعت در اكثر كشورهاي اسالمي شايع شده و رواج  تأسف مي

كنند اصل دين است، از خداوند  پيدا كرده است، حتي بعضي از مردم گمان مي

دين عطا مانان را اصالح كند، به آنها فقه و فهم صحيح خواستاريم احوال تمام مسل

آنچه  تابر آن موفق گرداند، كند، ما و ايشان را براي تمسك به حق و ثبات و استقامت 

 ���0B D" �0� �04مخالفت با او است آن را ترك كنيم، چون او قادر و توانا است، 
� 
�6� �2� �&(?� 
��4�� 5�?�a@c, 
?dB$1  

 
  

_____________________ 

  . مراجعه شود) 9(به التحذير من البدع، ص  -1


